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Milí ãitatelia!

P

o fašiangovej sezóne k nám prichádza jar a verím, že vleje nový
prúd energie do života. Viacerí z nás
toto obdobie berú ako výzvu na nápady, aktivity či neobyčajné riešenia, iní
ho chápu ako fakt plynutia času. Pre
nás je výzvou každý nový automobil,
nová technológia vychádzajúca z dielne DaimlerChrysler. Je to aj každý
zákazník, ktorý prichádza do našich
predajných či servisných stredísk.
Naša pôvodná myšlienka bola ponúkať
takú kvalitu služieb, aby sa k nám
zákazníci radi vrátili. Tá zostáva stále
rovnaká, no jej obsah sa mení a je
vždy orientovaný na spokojnosť našich
zákazníkov. Na nedávnom autosalóne v Ženeve sa predstavili novinky,
ktoré posúvajú hranice automobilizmu
opäť o kus vpred. Na domácej pôde
bratislavského autosalónu sa znalci
kvalitných a bezpečných automobilov
môžu tešiť na premiéru vozidla triedy

GL, európskej verzie triedy R, sedemmiestneho Jeepu Commander či faceliftu atraktívnej triedy SL. Najnovší
prírastok do rodiny DaimlerChrysler,
značka Dodge bude prvýkrát uvedená
na Slovensku v modeloch Caliber
a Viper. Dovoľte mi, aby som vás aj
touto cestou pozval do stánku spoločnosti DaimlerChrysler Automotive
Slovakia. Verím, že sa s nami podelíte
o svoje prvé dojmy z týchto elegantných a atraktívnych vozidiel.
Vstupujeme do šestnásteho roku
fungovania našej spoločnosti. Niekedy
mám pocit, že sme začínali iba včera,
čas má totiž takú vlastnosť, že dokáže
letieť a niekedy ho nestačíme chytiť.
Verím, že aj tento rok bude v znamení
spokojných zákazníkov sadajúcich za
volanty automobilov našich značiek.
Z našej strany pre to urobíme
maximum.

Andrej Glatz
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SEN

O DOKONALOSTI
Sedem miest na sedenie, schopnosti horolezca i jachty
na kolesách a pocit priam matersky bezpeãnej
náruãe – Mercedes-Benz predstavil nov˘
model GL a posunul hranice moÏností
vozidiel SUV opäÈ o riadny kus ìalej.
Text: Martin Kasarda

P

redstavte si takéto zadanie:
skonštruujte vozidlo, s ktorým
sa budete dobre cítiť na púšti i v pralese, svižne vás prevezie po diaľnici
a pri balení na letnú dovolenku na
plážach južného Talianska sa nebudete trápiť otázkou, kam všetko dáte,
ale tým, čo ešte by ste si mohli vziať.
Navyše to auto môžete mať spokojne
zaparkované na svojom mieste pred
firemnou kanceláriou. Splniť túto
úlohu už nie je nemožné.
Neprehliadnuteºn˘
Priestrannosť je prvá vlastnosť, ktorú nový prírastok do rodiny Mercedes-Benz, označený ako GL, dostal
do vienka. Toto auto určite neprehliadnete. Vyše päť metrov dĺžky
a takmer dva metre výšky v premávke neschováte. Ale Mercedes-Benz
GL nie je auto, ktoré by ste chceli
schovávať. Jeho muskulatúrne tvary
hovoria jasnou rečou: som vozidlom
človeka, ktorý vie oceniť kvalitu
a spoľahlivosť, má rád bezpečie a pohodlie, chce krížnik na cesty i dôveryhodného spoločníka do náročného
terénu a spolieha sa na najmodernejšie technológie. Predstavenie najnovšej triedy Mercedes-Benz GL na
autosalóne v Detroite posunulo hranice slova dokonalosť.
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Nové GL predstavuje

jednu z odpovedí na snívanie.
Hviezdy ciest 01.2006
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Tento automobil odhaºuje svojho majiteºa
ako ãloveka s vysok˘mi nárokmi na
spoºahlivosÈ, bezpeãnosÈ a kvalitné jazdné
vlastnosti na rôznych cestách i necestách.

Trieda GL je nielen úÏitkovo veºmi vyspelé,
‰tylisticky ãisté a dizajnérsky dôkladne
harmonické, ale aj emocionálne silné
a veºavravné auto.

Priestrannosť auta neurčujú čísla, nedá sa definovať geometrickými súradnicami. Priestrannosť
je pocit, ktorý má posádka vezúca
sa dlhé hodiny. Alebo pocit, ktorý zažíva cestujúci, keď odrazu
pred sebou cez predné okno vidí
len modrú oblohu, aby po prechode horizontu zabodol oči do hlbočiny temného zrázu. Priestor nie
je pocit slobody, ale aj pocit bezpečia. Väčšinu času strávi majiteľ
auta vnútri, preto práve vnútrajšok

musí spĺňať najnáročnejšie predstavy o rozumnom a pritom pohodlnom cestovaní. Model GL ponúka
tri rady sedadiel, pričom druhý rad
je určený pre troch cestujúcich.
Pasažierov však môže zľahka nahradiť batožina, pri sklopení dvoch
zadných radov sedadiel vznikne
priestor s rovnou plochou a objemom takmer dva a pol tisíca litrov!
Tam už vopcháte menšiu domácnosť…
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Diaºnice a hory
Človek svoj svet nepoužíva, ale
prežíva. Od života neočakávame
len úzko praktické a pragmatické
riešenia. Nejeden nápad, o ktorom
sú jeho vynálezcovia presvedčení, že je najlepší na svete, zapadne
prachom, pretože v sebe neskrýva dostatok vzrušenia. Na druhej strane, v zdanlivo pragmatických vynálezoch sa občas ukrýva
ohromná sila mimo úzkeho zmyslu praktickosti. Keď začali armády využívať špeciálne pripravené
terénne vozidlá, nikto nepredpokladal, že o šesťdesiat rokov neskôr bude práve terénny automobil ukážkovým príkladom, ako sa
praktická vec premení na znak
úspechu. A pritom nestratí ani kus

zo svojich schopností prekonávať
nástrahy drsných ciest. Praotcovia
dnešných SUV boli v prvom rade
stroje, ktorých úlohou bolo dostať
sa so svojou posádkou na najneprístupnejšie miesta v teréne. Dnes

dovať lov ľadových medveďov na
pobreží Hudsonovho zálivu či naháňačku tiav kdesi v páliacej púšti
Arabského polostrova.

Technické údaje

GL 320 CDI

GL 420 CDI

motor

6-valcov˘ dieselov˘

8-valcov˘ dieselov˘

GL 500
8-valcov˘ benzínov˘

v˘kon kW/k

165 kW/ 224 k

225 kW/ 306 k

285 kW/ 388 k
530 Nm/ 2800 - 4800

najvy‰‰í krút.moment ot.min-1

510 Nm/ 1600 - 2800

700 Nm/ 2200 - 2600

najvy‰‰ia r˘chlosÈ

210 km/h

230 km/h

240 km/h

zr˘chlenie z 0 na 100 km/h

9,5 s

7,2 s

6,6 s

spotreba

9,7 l/100 km

11,3 l/100 km

13,9 l/100 km

pri brodení sa riekou či šplhaní po
lese môžete počúvať hoci symfónie
W. A. Mozarta, chladiť si šampanské (pozor, bude dosť roztrasené)
a pri príjemnej teplote 21 °C sle-

Technológie
GL môže bez hanby vyložiť svoje
karty na stôl. Samonosná karoséria s nezávislým zavesením kolies
je základom kvalitnej jazdy v teré-

Model GL ponúka tri rady sedadiel, druh˘ rad je urãen˘ pre troch cestujúcich. Pri sklopení
dvoch zadn˘ch radov sedadiel má batoÏinov˘ priestor objem aÏ 2500 litrov.
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ne.K tomu má GL navyše vzduchové pruženie AirMatic, ktoré umožní autu zvýšiť svoju svetlú výšku
o neuveriteľných tridsať centimetrov! Pre ortodoxných fanúšikov jazdy v teréne sú dôležitými
zaklínadlami možnosti uzávierky
centrálneho aj zadného diferenciálu a elektronicky priraditeľná je
aj redukcia. Podvozok a práca kolies potrebujú adekvátne motory.
O všetky sa stará sedemstupňová
prevodovka 7G-tronic s možnosťou
sekvenčného radenia. V Európe
bude asi najžiadanejší model GL
320 CDI so šesťvalcovým motorom
s výkonom 165 kW/224 k a osemvalec GL 420 CDI s 225 kW/306 k.
Obidva dieselové motory spĺňajú
najprísnejšie emisné normy. Benzínoví fanatici, ktorých bude viac

pravdepodobne za veľkou mlákou,
budú mať k dispozícii päťapollitrový motor V 8 v modeli GL 500
s výkonom 285 kW/388 k, ktorý
používa aj trieda S. Model GL 450
bude vybavený druhým benzínovým motorom s objemom 4,6 litra
a výkonom 250 kW/340 k.
Dnešným meradlom kvality číslo jeden však nie je výkon motora,
ale bezpečnostné prvky. V tomto smere ponúka model GL naozaj
špičku. Systém Pre-safe kombinuje prvky pasívnej a aktívnej bezpečnosti. V momente ohrozenia
synchronizuje činnosť systémov
kontroly jazdy ako ABS, ESP, BAS
(Brake Assist, brzdový asistent)
s prvkami pasívnej bezpečnosti.
Pri kolíziách totiž rozhodujú stotiny sekundy a Pre-safe uvádza do

11

pohotovosti airbagy, napínanie pásov a ďalšie prvky tak, aby v nevyhnutnej chvíli okamžite –
a naozaj ide o toto slovíčko okamžite – chránili pasažierov. Treba
si uvedomiť, že veľký vnútorný
priestor môže byť v takýchto chvíľach nebezpečným protivníkom.
Na ceste
Mercedes-Benz si opäť dovolil hovoriť o splnených snoch. A nielen
hovoriť. GL prichádza ako konkrétne naplnenie sna o dokonalosti. Nie je to len dokonalosť stroja,
ale najmä dokonalosť príjemného
cestovania. Nakoniec, multizónová klimatizácia či priestorový zvuk
hi-fi zariadenia premieňajú tohto
cestovateľa na nádhernú obývačku, z ktorej je náramne príjemný
pohľad na svet.

Hoci GL má uÏ svoju svetovú premiéru za sebou, na európske trhy sa dostane aÏ na jeseÀ
tohto roka. Ale na v˘nimoãné autá, ak˘m bude aj nov˘ model GL, sa oplatí poãkaÈ.
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Nov˘ Mercedes-Benz

Sprinter

zvy‰uje latku nároãnosti

Koncom marca 2006 sa verejnosti predstaví nov˘ transportér Mercedes-Benz
Sprinter. Jeho dizajn predstavuje ideálne
spojenie atraktívneho vzhºadu, úãelnosti, funkãnosti vyuÏitia a súãasne vyvoláva
záujem o inovatívne technológie zamerané na prax a technickú v˘bavu vozidla.
SkriÀové a kombi vyhotovenie nového
transportéra sa budú vyrábaÈ
v Düsseldorfe a valník i podvozky s dvojitou kabínou v Ludwigsfelde pri Berlíne.
Text : Peter Kresánek
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Za uplynul˘ch desaÈ rokov sa vyrobilo
okolo 1,3 milióna kusov Sprintera, priãom
v roku 2005 vyrobili rekordn˘ch 167-tisíc
transportérov s hviezdou.

T

ri rázvory kolies, štyri dĺžky od
5 243 po 7 343 mm, tri výšky
strechy a mnoho variantov nadstavby robia Sprinter ešte flexibilnejším,
ako bol jeho predchodca. Celková
hmotnosť jeho verzií v rozpätí od 3,0
do 5,0 t spĺňa napríklad vo vyhotovení skriňové vozidlo so 7 až 17 kubickými metrami nákladného priestoru
takmer všetky mysliteľné požiadavky.
Nový Sprinter má aj variant s celkovou
hmotnosťou 4,6 t s pneumatikami Supersingle na zadnej náprave šetriacimi miesto. Všestranné využitie nového
transportéra umožňuje aj rozmanitá
paleta ponúkaných motorov. Moderné
a výkonné dieselové agregáty CDI so
štyrmi a šiestimi valcami a spolu piatimi výkonovými stupňami od 65 kW
po 135 kW nenechávajú takmer nijaké želania nesplnené. Všetky dieselové motory Euro 4/EU 4 pritom majú
sadzové filtre. Mimoriadnym nárokom
na pohodlie a jazdné vlastnosti vyhovuje suverénny benzínový motor V6
s výkonom 190 kW. Adaptívny ESP®
pre všetky modely, odolné brzdy
a bixenónové svetlá. Okrem bežných
airbagov pre vodiča a spolujazdca
a bočných windowbagov sa v novom
transportéri dodávajú aj hrudné thoraxbagy. Sériová výbava všetkých modelov s elektronickým stabilizačným
programom ESP® najnovšej generácie,
tzv. adaptívnym ESP®, patrí pri tomto

druhu vozidla k výnimočným prvkom.
Adaptívne ESP s rozšírenými funkciami meria okrem iného hmotnosť
nákladu, prepočítava ťažisko vozidla
a citlivo naň reaguje svojou regulačnou charakteristikou. Podvozok nového Sprintera je pri jazde ešte agilnejší
a zároveň bezpečnejší. Brzdová sústava obsahuje protišmykový systém
ABS, elektronický rozdeľovač brzdnej
sily EBV a hydraulický brzdový asistent BAS. Bezpečnosť vozidla zvyšujú bixenónové reflektory s prídavným
statickým odbočovacím a zatáčkovým
svetlom dodávané v doplnkovej výbave. Tie dávajú nový rozmer svetelnej a tým aj bezpečnostnej technike
transportéra. Rozsiahla sériová a doplnková výbava zabezpečuje pohodlie
Nový Sprinter je okrem iného sériovo
vybavený elektricky ovládaným spúšťaním okien a centrálnym uzamykaním vrátane diaľkového ovládania. Má
novú, ešte ergonomickejšiu koncepciu
vnútorného priestoru s výrazne rozšírenými možnosťami na odkladanie
vecí v priestore vodiča. Ponúka mnoho
nových individuálne voliteľných doplnkov. Vyniká medzi nimi napríklad
inovatívny systém nastupovania Keyless Entry and Slide s automatickým
odomykaním a zamykaním všetkých
dverí a automatickým otváraním a zatváraním posuvných dverí nákladného
priestoru.
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Spojené arabské emiráty:
premiéra Unimogu U 500

Black Edition

Off-road na v‰edn˘ deÀ a chvíle voºna,
ale aj ‰port, ktor˘ nepozná terénne obmedzenia

N

ový Mercedes-Benz Unimog
U 500 Black Edition mal svetovú
premiéru na autosalóne Dubai Motor
Show v Spojených arabských emirátoch. Tento nový off-road sa hodí do
mesta, na chvíle voľna aj do terénu,
pričom si zachováva svoje úžitkové
vlastnosti. Je určený najmä náročným
zákazníkom zo štátov pri Golfskom
zálive: spoľahlivosť a priechodnosť
terénom sa v ňom spája s rýdzou
eleganciou v exteriéri a predovšetkým
v interiéri. Nový Unimog má motor
6,4 l (205 kW), ktorý vyvinie krútiaci
moment 1 100 Nm a dosahuje maximálnu rýchlosť nad 120 km/h.
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Pri celkovej hmotnosti 11,99 t disponuje užitočnou hmotnosťou okolo 4,3 t.
Unimog dostal pneumatiky s rozmermi
455/70 R 24 so systémom regulácie
tlaku vzduchu ovládaným z miesta
vodiča. Sériovo má portálové nápravy v spojení so zadným navijakom.
S prevodovkou EAS možno v Unimogu
radiť rýchlosti manuálne alebo podľa
zvyku a nálady vodiča aj v automatickom režime. Jazdné režimy sa pritom
dajú kedykoľvek meniť. Nový Unimog
je vďaka svojej konštrukcii a výbave
off-roadom mimoriadnej triedy, pre
ktorý neplatia takmer nijaké terénne
obmedzenia.

Text: Peter Kresánek
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DaimlerChrysler pomáha

eliminovaÈ drahú ropu

Text: Peter Kresánek

Vozidlá, ktoré u‰etria aÏ 40 percent nafty

A

utosalón v Detroite predstavil
prvýkrát na americkom kontinente vozidlá s motormi na doteraz najčistejší dieselový pohon na svete
s technológiou Bluetec: veľkorozmerný
SUV Mercedes-Benz Vision triedy GL
V6 320 (155 kW) s točivým momentom 540 Nm a kombinovanou spotrebou 9,4 l/100 km; limuzínu Mercedes-Benz triedy E V6 320 (155 kW) s točivým momentom 540 Nm a kombinovanou spotrebou 6,7 litra a legendárny
off-road Jeep Grand Cherokee s motorom 3,0 CRD. Motory týchto vozidiel
spoločnosti DaimlerChrysler využívajú
technológiu Bluetec, ktorá sa v súčasnosti hodnotí ako najčistejšia, keďže
s rezervou spĺňa i najprísnejšie kritériá na znižovanie emisií. Motory
s Bluetecom zabezpečujú vysoký

výkon vozidiel, dynamiku jazdy, dobré
trakčné vlastnosti automobilov, ako aj
ekologickú prevádzku s nižšou spotrebou pohonných látok. V porovnaní
s obdobnými benzínovými motormi
dosahujú v závislosti od modelu
vozidla 20- až 40-percentnú úsporu
motorovej nafty. DaimlerChrysler
touto novou technológiou prispieva
k eliminácii dôsledkov vysokých cien
ropy. V Európe sa už technológia
Bluetec úspešne využíva v nákladných
vozidlách Mercedes-Benz.
S jej využitím jazdí vyše 100-tisíc
automobilov Actros, Axor a Atego. Na
Slovensku sa začala zavádzať koncom
júna 2005, keď otvorili prvú čerpaciu
stanicu OMV s potrebnou prísadou
Ad Blue neďaleko Zlatých pieskov
v Bratislave.

oxidaãn˘ katalyzátor

SCR katalyzátor

filter ãastíc

BLUETEC
zdokonalen˘
DeNOx katalyzátor
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Trieda E

bude lep‰ie vidieÈ

Nová generácia adaptívnych svetlometov
sa prispôsobí kaÏdej jazdnej situácii a poãasiu.

K

inteligentnému systému osvetlenia patrí okrem osvetlenia
zákrut a odbočovacieho svetla aj nové,
rozšírené svetlo do hmly, ktoré zväčší
viditeľnosť až o 50 m. Osvetľovací
systém obsahuje variabilne ovládateľné svetlomety s piatimi rozličnými
funkciami. Mercedes-Benz bude kombinovať inteligentný systém osvetlenia
v triede E s bixenónovými svetlometmi dodávanými na želanie, a tak ako
prvá automobilka na svete poskytne
momentálne najlepšiu techniku osvetlenia. Bixenónové stretávacie svetlo
bude osvetľovať ľavý okraj vozovky
svetlejšie a priestorovejšie ako dosiaľ.
Zväčšuje viditeľnosť asi o desať metrov, takže vodič sa môže v tme lepšie
orientovať a rýchlejšie reagovať na
ostatných účastníkov cestnej premávky. Od rýchlosti 90 km/h sa v dvoch
stupňoch automaticky zapne nové
diaľničné osvetlenie: najprv sa zvýši
výkon xenónových žiaroviek z 35 na
38 wattov a od 110 km/h sa zväčší
dosah svetlometu na vnútornej časti
vozovky. Tak vznikne rovnomerný
svetelný kužeľ s dosahom až 120 m,
ktorý osvetlí vozovku po celej šírke.
V strede tohto svetelného kužeľa uvidí
vodič približne o 50 m ďalej ako
s doterajším stretávacím svetlom, takže rozozná aj veľmi vzdialené vozidlá
a bude im môcť prispôsobiť štýl svojej
jazdy. Rozšíreným svetlom do hmly
zlepšuje Mercedes-Benz orientáciu
v hmle. Ak sa pri viditeľnosti menšej
ako 50 m a rýchlosti nižšej ako
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70 km/h zapne zadná hmlovka, vychýli sa ľavý bixenónonový svetlomet triedy E o osem stupňov von a zároveň sa
svetelný kužeľ posunie smerom nadol.
Tým sa ešte lepšie osvetlí vnútorná polovica vozovky. Širšie rozloženie svietivosti zároveň zníži oslnenie svetlom
odrážaným hmlou. Rozšírená hmlovka
zostane zapnutá až do rýchlosti 100
km/h. Aktívne osvetlenie zákrut, ktoré
Mercedes-Benz prvýkrát ponúkol na
jar 2003 v triede E, zdokonalili inžinieri firmy Sindelfinger. Akčný okruh
svetlometov sa v budúcnosti zväčší
z 12 na 15 stupňov tak, aby boli úzke
zákruty osvietené ešte ďalej. Pri aktívnom osvetlení zákrut, ktoré kombinuje
stretávacie a diaľkové osvetlenie,
natáčajú sa bixenónové svetlomety automaticky podľa vychýlenia predných
kolies. To umožňuje v zákrutách až
o 90 percent lepšie osvetlenie vozovky.
K inteligentnému systému osvetlenia
patrí aj odbočovacie svetlo, pri ktorom
sa automaticky zapína jedna z oboch
hmloviek, ak vodič zapne smerovku
alebo vychýli volant. Tým sa osvieti
oblasť vedľa vozidla asi do 30 m.
Odbočovacie svetlo sa zapína až do
rýchlosti 40 km/h.
Novými inteligentnými svetlometmi
pokračuje Mercedes-Benz vo svojom
dlhoročnom úsilí o bezpečnejšiu jazdu
v noci, pretože napriek zjavne menšiemu objemu dopravy je riziko vzniku
dopravnej nehody počas premávky vo
večerných hodinách a v noci dvakrát
väčšie než cez deň.

Zhora nadol: roz‰írené svetlo do hmly,
odboãovacie svetlá a lep‰ie osvetlenie v zákrutách
jednoznaãne zv˘‰ia bezpeãnosÈ jazdy.

PREDSTAVUJEME

Pestrej‰ia paleta
Ponuka vozidiel legendárnej off-roadovej znaãky Jeep sa rozrastie.
Nov˘m ãlenom rodiny t˘chto legiend sa stane vozidlo menom Commander.
Text: SCG
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Cel˘ interiér sa nesie hlavne v znamení praktickosti, je menej luxusn˘
neÏ v teraz uÏ men‰om bratovi Grand Cherokee.

N

ovinka je jeep v pravom zmysle
slova. Nezameniteľný dizajn
čerpajúci námety na tvarovanie línií
z minulosti nekompromisne hovorí:
„Som off-road!“
Dizajn však rozhodne nie je jediné, čo
môže dlhá história značky ponúknuť
súčasnému svetu. Niekoľko desiatok
rokov vývoja systémov pohonu
4 x 4 totiž robí z Jeepu lídra v tomto
segmente. To sa nakoniec ukazuje aj
pri novom modeli Commander, ktorý
ponúka až tri druhy pohonu všetkých
kolies. Zaujímavým a v Jeepe doteraz
neuplatneným prvkom je použite troch
radov sedadiel v interiéri. Predný rad
má klasicky dve miesta na sedenie,
v druhom sa usadí trojica pasažierov,
no a do posledného môžu nastúpiť
dvaja cestujúci. Aby sa však v Commanderi dalo prepravovať väčšie

množstvo batožiny či neskladnejších
predmetov, druhý a tretí rad sedadiel možno sklopiť do podlahy a tak
vytvoriť priestor s objemom až 1 950
litrov. No nielen batožina si príde na
svoje. Interiér poskytuje pasažierom
dostatok priestoru vo všetkých smeroch a navyše je vybavený všetkým,
čo môže spríjemňovať cestovanie, či
už na spevnenom, alebo nespevnenom
povrchu. Vo výbave nájdete účinnú
automatickú klimatizáciu, výkonný
audiosystém, navigačný systém či
DVD prehrávač určený pasažierom na
druhom a treťom rade sedadiel. Nad
druhým radom je CommandViewTM,
čo je vlastne dvojica špeciálnych strešných okien, ktoré spolu s odsúvateľnou sklenenou strechou nad prednými
sedadlami vytvárajú v interiéri tú
správnu náladu. Novinka už
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Vyzerá ako návrat k prv˘m generáciám modelu Cherokee, v skutoãnosti v‰ak ide o najnov‰í prírastok do rodiny jeepov.

tradične disponuje aj vynikajúcou
technikou pohonu a podvozku. Ten
totiž v sebe spája vynikajúce vlastnosti
pri jazde v teréne aj na asfalte. Predné
kolesá majú nezávislé zavesenia,
zadné sú na sofistikovane ukotvenej
tuhej náprave. Ak k tomuto pridáme už spomínanú trojicu systémov
pohonu 4 x 4, o agilite vozidla na
rozličných povrchoch nemôže byť

pochýb. Prvým systémom pohonu je
Quadra-Trac I, permanentná štvorkolka, kde úlohu uzávierok diferenciálov
plní pribrzďovanie jednotlivých kolies
systémom BTCS. Druhým systémom
je Quadra-Trac II, ktorý má na rozdiel
od jednotky aj redukčnú prevodovku,
no a do tretice je tu Quadra-Drive II.
Ten má okrem redukčnej prevodovky
aj trojicu elektronicky uzavierateľných

Jeep Commander ponúka aÏ sedem sedadiel.
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diferenciálov, čo zabezpečuje jednu
z najlepších priechodností terénom
v tomto segmente! Z pohonných jednotiek sa zákazníci na Slovensku môžu
tešiť na motor s veľkým M – agregát
5.7 V8 Hemi a jeho 330 konských
síl (246 kW). Nosný motor pre tento
automobil 3.0 CRD disponuje výkonom
160 kW (218 k).

Toto vozidlo disponuje troma druhmi pohonu v‰etk˘ch kolies.

PREDSTAVUJEME

Nov˘ kaliber

Úlohu predefinovaÈ niÏ‰iu strednú triedu vozidiel zobral na svoje
plecia najnov‰í produkt prestíÏnej americkej znaãky Dodge
pomenovan˘ veºmi v˘stiÏne – Caliber
Text: SCG

P

ráve toto vozidlo by sa totiž malo
stať prírastkom veľkého kalibru
vo svojom segmente, do ktorého prináša nové trendy. Už samotná päťdverová karoséria v štýle hatchbacku, ktorá
je symbiózou dynamiky a robustnosti,
znamená v tejto automobilovej triede
nóvum. V podobnom duchu sa nesie
aj dizajn interiéru. Jeho prehľadnosť,
kvalitné materiály a vynikajúca
ergonómia spríjemnia cestu nielen
vodičovi, ale aj ostatným členom
posádky. Najväčšou prednosťou interiéru Dodgea Caliber je však jeho
priestrannosť a variabilita. Nakoniec
rázvor vozidla je 2 635 mm, čo v sú-
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činnosti s predným pohonom vytvára
dostatok priestoru v každom smere.
Osoby sediace vzadu si vďaka tvaru
strechy budú okrem miesta na nohy
pochvaľovať aj priestor nad hlavami.
Konštruktéri vytvorili aj niekoľko
odkladacích schránok. Napríklad
v palubnej doske pred spolujazdcom
sa nachádzajú dve zatvárateľné. Do
vrchnej možno odložiť napríklad mapy
či iné menšie dokumenty, ktoré treba
mať stále poruke, do spodnej sa zmestia aj väčšie predmety. Tento odkladací
priestor je navyše rozdelený na dve
časti, pričom do vrchnej s názvom
Cill ZoneTM sa zmestia až štyri nápoje

s objemom pol litra. Samozrejme, tento
priestor je klimatizovaný. Odkladací
priestor sa nachádza aj pod lakťovou
opierkou medzi prednými sedadlami,
v samotnej opierke je navyše integrovaný aj držiak na mobilný telefón či
MP3 prehrávač. Vo tejto triede je vynikajúci aj objem batožinového priestoru, ktorý Caliber ponúka. V základe
je za zadným sedadlom k dispozícii
obrovských 525 litrov! Zadné sedadlo
je asymetricky delené a sklápateľné,
takže okrem úplne rovnej podlahy
vám Caliber poskytne aj batožinový
priestor s objemom až 1 360 litrov.
K dispozícii máte aj sedadlo predného
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spolujazdca, ktorého operadlo možno
preklopiť smerom vpred a tak z neho
vytvoriť praktický stolček.
O tom, že toto vozidlo je určené na
aktívne trávenie voľných chvíľ, svedčia aj dva originálne detaily. Stropné
svietidlo možno z vozidla jednoduchým spôsobom vybrať a premeniť ho
na klasické ručné. Druhým nápaditým
prvkom je MusicGate PowerTM, čo
je vlastne špeciálna audiosúprava
s deviatimi reproduktormi značky
Boston. Dva z nich sú umiestnené na
vnútornej strane dverí batožinového
priestoru. Ak sa rozhodnete ozvučiť
svoj piknik, stačí po otvorení dverí
reproduktory vyklopiť smerom von.
Dodge Caliber však nie je len o prekalibrúvaní úžitkových hodnôt tejto
triedy. Nové meradlá stanovuje aj
v oblasti jazdných vlastností a pohonu.
Všetky štyri kolesá totiž vedú nezávislé zavesenia, pričom tie zadné sú
v tejto kategórii ešte stále málo využívané viacprvkové. V oblasti pohonu
sa ponuka začína motorom 1,8 litra
s nadpriemerným výkonom 110 kW
(150 k), pričom – len na pripomenutie
– konkurencia v tejto triede začína
dýchavičným 1,4... Druhým agregátom
v poradí je dvojliter s výkonom až
117 kW (158 k), aj v dieselovej verzii
s výkonom 100 kW (136 k).
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Dodge Caliber by mal byÈ priekopníkom v dob˘vaní neamerick˘ch
trhov, hlavne t˘ch európskych. Nechajme sa prekvapiÈ.

Interiér vyniká prehºadnosÈou a variabilitou,
zadné sedadlá i predné sedadlo sú sklápateºné.
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Napnuté svaly
Sedemdesiate roky boli v Amerike rokmi takzvan˘ch muscle cars. Obrovské
pohonné jednotky a v˘kony zapekajúce pneumatiky do asfaltu in‰pirovali
aj novinku Dodge Challenger.

Text: SCG

T

ento automobil je zatiaľ len konceptom, ktorý uzrel svetlo sveta
tohto roku na detroitskom autosalóne, ale rozhodne patrí k automobilovým lahôdkam. Je to totiž muscle car
dvadsiateho prvého storočia.
Už na prvý pohľad zaujmú jeho
nekompromisné tvary. Masívne blatníky, zaujímavo klenutý bočný profil
či charakteristická čelná maska si
nekompromisne raziaca cestu vzduchom. To všetko zaodeté do efektnej
oranžovej pôsobí na oči ako magnet.
Fascinujúce sú aj kolesá vozidla.
Efektne tvarované dvadsaťpalcové
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disky, ktorými je ozbrojená predná
náprava, obúvajú pneumatiky
s rozmermi 255/40 R 20, vzadu je
disk o jeden palec väčší a gumové
valce majú rozmery 265/45 R 21.
Zatiaľ čo exteriér nadväzuje na línie
predchodcov, v interiéri dostali dizajnéri možnosť sebarealizácie,
a tak vzniklo spojenie tradície a expresívnych dizajnových línií. Efektne
pôsobia nielen krivky, ale aj vhodné
dopĺňanie čiernej použitej najmä na
kožených materiáloch a striebornej
farby, ktorá zase dominuje na palubnej doske. Interiér pritom prekvapí.

Zvonku totiž vozidlo pôsobí ako
nekompromisné kupé, v jeho vnútri
však za prednými sedadlami nájdete
aj zadné určené dvojici pasažierov.
Dodge Challanger totiž rozhodne nie
je nejaký neduživý športiačik. Jeho
vonkajšie rozmery sú rovnako zaujímavé ako jeho výkony. Nakoniec
dĺžkou vyše päť metrov (5 025 mm)
a rázvorom osí kolies atakujúcim
hodnotu troch metrov (2 945 mm)
predbieha aj niektoré limuzíny
luxusnej triedy, o šírke takmer dva
metre (1 997 mm) ani nehovoriac!
No ak by ste v tejto chvíli nadobudli
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Interiér sa vyznaãuje mnoh˘mi chrómov˘mi doplnkami. Vynoven˘ je aj trojramenn˘ volant.

dojem, že takýto koráb ciest nebude
najrýchlejší, je čas vás z tohto omylu
vyviesť. Pod prednou kapotou sa totiž
nachádza pán motor, vlastným menom
Hemi V8. Čo-to o jeho sile naznačí už
informácia o objeme, ktorý má hodnotu
6,1 litra. Buďme však trochu konkrétnejší. Osem valcov tejto pohonnej jednotky
prenáša cez šesťstupňovú manuálnu
prevodovku na zadné kolesá výkon až
425 konských síl (315 kW). Ak niekoho

pri tomto údaji zamrazí pod vplyvom
spomienky na neohrabané jazdné vlastnosti starých muscle cars, môže ostať
pokojný. Vysoko technicky vyspelý
podvozok Challangera s nezávislým zavesením kolies totiž hravo zvláda jazdné
výkony ako napríklad zrýchlenie
z 0 na 100 km/h za niečo málo vyše
4,5 sekundy či maximálnu rýchlosť
až 280km/h!
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Najrad‰ej mám
istotu v risku
SuperStar je jeho zatiaº najväã‰í projekt. Pre mnoh˘ch by bola
takáto ‰ou vrcholom kariéry, no on je vlastne iba na zaãiatku.
Tvrdí, Ïe televízia je skôr remeslo ako umenie. V kaÏdom
prípade ho robí veºmi dobre. Peter NúÀez.
Text: Martina Guzová Foto: Du‰an Kittler a Milan Krupãík

V

a‰e televízne zaãiatky sa spájajú s VTV a TV Markíza. Ako
ste sa od upútaviek a videoklipov
dostali k najväã‰ej a najdrah‰ej
‰ou na Slovensku?
– S veľkou dávkou šťastia. Bol
som na pravom mieste v pravom čase.
Manažment STV mojou nomináciou
obrovsky zariskoval. A mojou najväčšou satisfakciou z projektu je to, že
Rybníčkovi a jeho ľuďom sa risk so
mnou vyplatil. Aspoň v to dúfam.

– Organizačnú stránku zabezpečovala STV aj minulý rok výborne,
takže pracovný rytmus je tak ako vlani
pomerne pokojný. Z pondelkových prípravných fáz sa postupne prehupneme
do piatkovej hektiky a živého prenosu.
Potom nasleduje afterpárty, v sobotu
si pozriem, čo sme vlastne odvysielali,
a v pondelok začnem znova

SuperStar bola pre vás nesporne
veºkou v˘zvou. V˘sledok – vysoká sledovanosÈ, druh˘ OTO za
program roka a ocenenie aj od
zahraniãn˘ch partnerov – vo vás
zrejme vyvoláva pocit spokojnosti. âlovek v‰ak nevydrÏí dlho
v tomto ‰tádiu, máte nejaké projekty do budúcnosti?
– Áno, projekty do budúcnosti sa
črtajú, ale v tomto okamihu mám ešte
hlavu plnú SuperStar 2.

Pri premiére SuperStar pred rokom sa vyskytlo urãite niekoºko
situácií, keì ste museli maÈ naozaj pevné nervy... Spomínate si na
nejak˘ stresujúci záÏitok?
– Pohreb pápeža. Nič nemôžete
ovplyvniť a všetko môže vyjsť nazmar.
Ak by sme prenos zrušili, STV by bola
ukameňovaná za klerikalizmus, ak by
sme vysielali, najcynickejší liberáli by
nás obviňovali z neúcty k hlave kléru.
Vyberte si v takej situácii! Vtedy som
bol naozaj rád, že nie som Rybníček.
Definitívny verdikt prišiel pár sekúnd
pred prenosom.

Druhá ãasÈ SuperStar je pre vás
asi menej stresujúca, keìÏe uÏ
máte s t˘mto projektom skúsenosti. Ako vyzerá v súãasnosti vá‰
pracovn˘ t˘ÏdeÀ?

Raz ste sa vyjadrili, Ïe ãerpáte
z umeleckého zázemia, ktoré má
pre vás vnútorne veºk˘ zmysel.
V minulosti ste sa aktívne venovali najmä literatúre a divadlu.
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Nemyslíte si, Ïe práve nedostatok tohto typu intelektuálneho
backgroundu spôsobil neúspech
in˘ch projektov?
– Divadlo som aktívne nikdy
nerobil (moji spoluamatéri z Bánoviec, odpustite), mal som ho však rád
a vyhľadával som ho. Literatúru som
vášnivo miloval a venoval som sa jej
ako fanatický čitateľ, študent aj ako
učiteľ. Práca, rodina a zarábanie peňazí ma pohltili natoľko, že momentálne
je to pre mňa epizóda z iného života.
A čo sa týka projektu Slovensko hľadá
SuperStar, myslím že toto naň vplyv
nemalo a nemá. Televízia je skôr remeslo ako umenie a takmer vždy, keď
som do práce výraznejšie vniesol svoj
vkus a názory, nebola divácky úspešná. Najlepšie výsledky dosahujem, keď
sa odosobním.
SuperStar sa svojím spôsobom
zaraìuje do kategórie reality
show. âo si myslíte o tomto Ïánri
v slovenskom podaní?
– SuperStar sa do tejto kategórie
zaraďuje z dôvodov pre mňa naozaj
nepochopiteľných. Prvky kľúčové pre
reality show sa v nej objavujú ešte
zriedkavejšie než v relácii Aj múdry
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schybí. Podľa mňa je Slovensko hľadá
SuperStar normálna spevácka súťaž
s nenormálne dobre prepracovanou
štruktúrou a dotiahnutými detailmi.
Žáner reality show však rešpektujem
ako bežnú súčasť biznisu, ktorý ma
živí. Sú mimoriadne náročné na realizáciu a tak ako boli kedysi módne
mysteriózne seriály, potom skryté
kamery, tak sú teraz módne reality
show. Je zaujímavé sledovať, ako
intelektuáli s dojatím spomínajú na to,
čo pred piatimi rokmi označovali za
televízny odpad.
Pracovali ste aj na pôvodnom
slovenskom seriáli Rodinné tajomstvá. Ako ste vnímali tento
formát? Trúfli by ste si reÏírovaÈ
aj film?
– V Rodinných tajomstvách sa
naplnili mnohé moje sny a zároveň
som pri nich stratil mnohé ilúzie. Platí
o nich to, čo som povedal o remesle
a osobných preferenciách.

ZhostiÈ sa nepochybne nároãného
projektu bolo pre vás v˘zvou, navy‰e si to vyÏadovalo aj istú dávku
riskovania. Riskujete aj v súkromí
alebo máte rad‰ej istotu?
– Najradšej mám istotu v risku.

tegórie, o ktorej som pred piatimi rokmi
ani nesníval, ale Jeep mňa aj manželku
jednoducho očaril, hoci neviem presne
definovať čím. Preto sa pred niekoľkými mesiacmi stal mojím spoločníkom
na cestách.

SúÈaÏ o spievaní je do veºkej miery
o snoch mlad˘ch ºudí. O ãom snívate vy?
– Ani neviem. Nech veci plynú.

Viete sa nadchnúÈ aj pre pravú
jazdu off-road, zdolávanie nároãn˘ch terénov alebo je vám bliÏ‰ie
‰oférovanie po diaºniciach?
– Jeep mám len krátko, takže som
ho ešte poriadne neprevetral. A nie som
si istý, či to vôbec dokážem.

Aké televízne ãi dramatické Ïánre
si rád pozriete v súkromí?
– Nespomínam si na nič, čo by som
v poslednom čase nepozeral s analytickým a porovnávacím odstupom. Džob
je džob. Aj čašníci si asi viac všímajú
prácu iných čašníkov, a preto nemôžu
v pokoji kávičkovať.
âím si vás získala znaãka Jeep?
– Pre spoločnosť DCAS pracujem
už viac ako päť rokov. Pritom som vyskúšal viacero terénnych áut z ponuky
DaimlerChrysleru. Všetky patrili do ka-

Za ak˘ typ ‰oféra by ste sa oznaãili? Rád riskujete, vychutnávate si
stúpajúcu r˘chlosÈ alebo ste opatrn˘ a preferujete istotu?
– Som veľmi pomalý, lenivý
a pomerne zlý šofér. Rýchlu jazdu neznášam a neovládam. Občas si zo mňa
priatelia robia žarty a hovoria, že na
diaľnici môžem ísť aj stovkou. Momentálne mám však skvelé auto a to moje
vodičské nedostatky hravo prekrýva.

Jeep ma jednoducho oãaril,
hoci neviem presne definovaÈ ãím.
Hviezdy ciest 01.2006
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Tromfom Motor-Car Bratislava

sú nové sluÏby a dobr˘ odbyt

Nové stredisko Mercedes-Benz a KIA v Bratislave-Lamaãi
Text a foto: Peter Kresánek, vizualizácia objektov: archív

Spoločnosť Motor-Car Bratislava buduje tento rok svoje nové zastúpenia
v Žiline, Nitre a Györi. Na prelome
júna a júla otvorí nové, moderné ekologické obchodné a servisné stredisko
v Bratislave-Lamači. To bude slúžiť
majiteľom osobných a úžitkových vozidiel značiek Mercedes-Benz a KIA. Na
otázky súvisiace s novým strediskom
nám odpovedalved[ci strediska
Ing. Július Beňa (44).
Domáci i zahraniãní motoristi sa
v hlavnom meste Slovenska môÏu
obrátiÈ na viaceré obchodno-predajné strediská spoloãnosti
Motor-Car Bratislava. âo viedlo
k vytvoreniu ìal‰ieho?
– Najmä rast odbytu vozidiel
jednotlivých značiek ponúkanej palety
prostredníctvom spoločnosti Motor-Car Bratislava. Napríklad jej kľúčová
značka Mercedes-Benz si v dlhodobej
i aktuálnej štatistike Združenia automobilového priemyslu SR upevňuje
vedúcu pozíciu medzi luxusnými
vozidlami v súhrne najsledovanejších
kategórií MI a N1 (vozidlá do hmotnosti 3,5 tony) na Slovensku. Vplýva na to
aj stále výnimočné bezplatné poskytovanie šesťročného servisu (respektíve
servisu do najazdenia 160 000 km) pre
osobné a úžitkové vozidlá Mercedes-Benz a obdobné rozšírenie služieb aj

Hviezdy ciest 01.2006

pre ďalšie značky. Pri rozhodovaní
o tejto investícii sa zohľadňovala potreba pokryť územie našimi službami.
Ovplyvnilo ho aj plánované ukončenie
významného priesečníka ciest s napojením na zahraničie v Lamači. Nové
centrum bude dobre dostupné po mestských aj po nadväzujúcich diaľničných
komunikáciách. V našom centre budú
služby na úrovni vysokého štandardu
spoločnosti Motor-Car Bratislava
pre motoristov z blízkeho aj zo vzdialenejšieho okolia dostupnejšie a promptnejšie.
Predstavili by ste nám stredisko
Motor-Car v Bratislave-Lamaãi
bliÏ‰ie?
- Stredisko sa personálne, materiálne a technologicky pripravuje tak,
aby čo najlepšie plnilo svoj cieľ poskytovať kvalitné služby pri predaji a servise vozidiel značiek Mercedes-Benz
a KIA. Preto bude uspôsobené najmä
na mechanické opravy, opravy
elektronických systémov vozidiel,
diagnostiku, montáž príslušenstva
vozidiel, predaj originálnych náhradných dielcov a príslušenstva. Nebude
v ňom chýbať ani pneuservis a možnosť sezónne uskladniť kolesá. Bude
sa tu aj merať a nastavovať geometria

kolies vozidiel. V neposlednom rade tu
klientom urobia aj čoraz žiadanejšiu
všeobecnú kontrolu vozidla.
S ak˘mi zámermi chcete plniÈ svoje nové poslanie a na ãom pri tom
budete stavaÈ? Je o vás známe, Ïe
ste sa podieºali na etablovaní viacer˘ch znaãiek Volkswagen, Audi
ãi BMW na Slovensku, Prezradíte
nám, na akom aute v súãasnosti
jazdíte?
- Autami sa zaoberám odmalička. To, že som nakoniec zakotvil pri
značke Mercedes-Benz, považujem za
logické vyústenie svojho doterajšieho
pôsobenia v automobilovom priemysle
aj v importérskych spoločnostiach.
Značku Mercedes-Benz vnímam zrejme ako väčšina nielen mužskej populácie silne emociálne. Podľa mňa však
aj pri racionálnom pohľade Motor-Car
Bratislava vyniká ako silne zákaznícky
orientovaná spoločnosť. Pritom ponúka najvyšší komfort, pohodlie a životnosť, vynikajúce jazdné vlastnosti
a vysokú bezpečnosť. No a nemusím
pripomínať, že to je práve značka
s trojcípou hviezdou, ktorá vo viacerých oblastiach svojimi inováciami
a technológiami dlhodobo predurčuje
vývoj automobilizmu vo svete.
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Aké bolo va‰e prvé zoznámenie
so znaãkou Mercedes-Benz?
- Môj prvý mercedes bola trieda A.
Bola to síce dlhá verzia, ale priatelia sa
mi čudovali, že si kupujem „ženské“
auto. Očarila ma vtedy nová sendvičová koncepcia. Po troch rokoch som
zatúžil po niečom väčšom. Chcel som
vyskúšať aj zadný náhon, ktorý mi
vyhovuje v rámci športovejšej jazdy.
Rozhodnutie znelo: trieda C. Veľkosťou
je pre mňa akurát. Denne najazdím po
meste aj sto kilometrov a to sa naozaj
len premiestňujem medzi bodmi...ale
nedávno som si uvedomil, keď som mal
požičané auto inej značky, že mercedes
mi dáva niečo navyše – pocit pohody.
Aj keď sa nachádzam v zápche, viem si
v ňom urobiť svoj vlastný svet.

âo vám na tomto aute najviac
vyhovuje?
- Som spokojný zo všetkých stránok, symbolizuje pre mňa všestrannosť. Okrem auta ako takého sú to aj
poskytované služby. O ich kvalite som
sa už neraz presvedčil. Je to najmä
6-ročný servis v cene auta, ktorý je navyše promptný a kvalitný. Oceňujem
i prístup ľudí pracujúcich v servise.
Máte svoje „auto snov“?
- Triedu C používam už dva roky.
Ak raz spoznáte mercedes, ťažko sa
odchádza od takejto značky, čiže nenápadne sa pozerám o triedu vyššie.
Viem si sám seba predstaviť v triede
ML a na leto zasa v SLK, ale to je
hudba budúcnosti.
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Golf – hra vy
O tom, ãi je golf skutoãn˘m ‰portom alebo iba kratochvíºou vyvolen˘ch,
sa na rozliãn˘ch spoloãensk˘ch úrovniach diskutuje permanentne.
Kto si trúfne rozhodnúÈ, ktor˘ názor sa viac blíÏi k pravde?
Text: Ivan Miãko Foto: archív autora

I

ba nedávno som sa stretol s oveľa mladším kolegom, bývalým
vynikajúcim športovcom. Bol dobre
informovaný a po tradičnej otázke,
ako sa mám, už pálil jednu otázku za
druhou, všetky na jedinú tému – golf.
Ako dlho hrám, aký mám hendikep,
kam chodím hrávať, s kým, kedy atď.
Sériu otázok skončil dvoma konštatovaniami: „Na golf sa dám tesne pred
penziou.“ a „To si môžu dovoliť iba
veľmi solventní ľudia.“

Kde hºadaÈ pravdu
Priznám sa, že ma to neprekvapilo.
Stretnutia s ľuďmi, čo o golfe veľa
nevedia, sa zvyčajne takto končia. Je to
prirodzené i paradoxné. Hádam musím
pripomenúť, že golf sa na Slovensku
hráva sto rokov. Oslavovať sa to bude
najmä v Tatrách, kde sa podľa historických prameňov začalo hrať v roku
1906. Po Vysokých Tatrách vzniklo
o čosi neskôr golfové ihrisko
aj v Piešťanoch. Bolo to tesne pred
prvou svetovou vojnou. Hádam iba
pripomeniem, že isté anglické
noviny vtedy napísali, že je
to najkrajšie ihrisko na
území Rakúsko-Uhorska.
O Tatranskom golfovom
klube v historických
análoch veľa faktov
nenájdeme, zato
o Piešťanskom golfo-
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vom klube je informácií aj dobových
fotografií až-až. V období medzi dvoma
svetovými vojnami sa golf vo svetoznámych kúpeľoch utešene rozvíjal, na
Kúpeľný ostrov chodila hrávať tento
džentlmenský šport nielen európska
smotánka, ale aj domáca elita. Možno
z takýchto informácí
z takmer všetkých kontinentov pramení názor, že golf je hra vyvolených.
Určite to platilo najmä v prvých desaťročiach minulého storočia. Avšak
s rastom životnej úrovne vo vyspelých
krajinách sa čoraz častejšie hľadali
spôsoby, ako ponúknuť záujemcom,
a nie iba špičkovým športovcom,
aktivity na posilnenie tela i ducha.
Golf – ‰port pre v‰etk˘ch
Myslím si, že v nijakom inom športe
nie je zakotvených toľko zásad šľachetnosti, slušnosti a rýdzeho športového ducha ako práve v golfe. Etiku
má
vpísanú
priamo
v pra-

vidlách. A nielen to. Poznáte šport,
ktorý umožňuje v jedinej chvíli rovnocenne súťažiť špičkovým hráčom aj rekreačným golfistom, rodinám s deťmi,
juniorom so seniormi a podobne? Kým
v iných športových disciplínach sa
s reprezentáciou musíte nadobro rozlúčiť často ešte v detskom veku, v golfe
môžete Slovensko reprezentovať napríklad aj vtedy, keď máte šesťdesiat
či sedemdesiat. Aj pre tieto kategórie
totiž existujú regulárne majstrovstvá
Európy či sveta. Priznám sa, že takéto
ambície som mal v dorasteneckom
veku a tesne po maturite, keď som bol
aktívnym športovcom. S pribúdajúcimi
rokmi a rastúcimi povinnosťami sa
celkom prirodzene vytratili. A zrazu
akoby som vstúpil do rozprávky, do
neskutočnej reality, o ktorej som
dovtedy vôbec nevedel. Priatelia ma
doviedli ku golfu a po troch rokoch, napriek tomu, že ešte nemám výkonnosť,
som pocítil úžasnú motiváciu, doslova
potrebu zlepšovať sa a raz sa možno
dostať aj do reprezentačného výberu.
Ruku na srdce, ktorý šport vám to
umožňuje?
Viete, ão je golf?
Veľmi zjednodušene povedané – hra,
pri ktorej sa hráč pomocou špeciálnej
palice snaží dopraviť loptičku do
jamky. Hrá sa na ihrisku v prírode,
ktorého terén je vytvarovaný tak,
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yvolen˘ch?

aby hra bola nielen zaujímavá, ale aj
náročná. Ihrisko má osemnásť jamiek.
Loptičku posúvame údermi palice.
Všeobecne platí – kto použije menej
úderov, vyhráva. Každé ihrisko má
svoj par, teda počet predpísaných
úderov, ktorými loptičku dopravíme
do jamky. Je to teda skóre, s ktorým by
hráč mal zahrať jamku. Najbežnejšie
sa používajú jamky s parom 3, 4 a 5.
Par ihriska je súčet parov všetkých
18 jamiek. Majstrovské a tzv. veľké
ihriská majú zvyčajne par 72. No
dostať sa na koniec veľkého ihriska
s menším počtom úderov než sto je
výsledok, ktorý by som často bral
všetkými desiatimi.Golf sa ako jeden
z mála športov hrá väčšinu času bez
rozhodcu, prípadne bez dozoru. Ako
sa píše v pravidlách, v sekcii Etiketa,
zdvorilosť na ihrisku – hra sa opiera

o čestnosť jednotlivca, ktorý rešpektuje ostatných a riadi sa pravidlami.
âo je duch hry
V pravidlách sa vysvetľuje aj tento
pojem. Ducha hry dodržiavate vtedy,
keď sa správate disciplinovane, zdvorilo a športovo bez ohľadu na to, ako
veľmi súťaživý ste. Najvyšším princípom golfovej hry je totiž prejavovanie
úcty všetkým, ktorí sú na ihrisku, bez
ohľadu na čas. Táto neobyčajná hra
stelesňuje hodnoty, o ktorých sa síce
často veľa hovorí, ale v reálnom živote
sa s nimi stretávame čoraz zriedkavejšie. Je to vznešené a povznášajúce
zároveň. Možno preto je golf taký
populárny a rozmáha sa po celom
svete. Znie to neuveriteľne, ale golf hrá
viac ľudí ako futbal a hrá sa doslova
na všetkých kontinentoch vrátane

Antarktídy. Práve preto ho chápem
ako športový a spoločenský fenomém
globálneho významu. Vnímam ho ako
súčasť aktívneho spôsobu života, ako
čosi, čo zabezpečuje zdravie svetovej
populácie. Navyše mnohé krajiny
už dávno pochopili, že tento šport je
serióznou súčasťou cestovného ruchu a okrem vplyvu na zdravý vývoj
obyvateľstva môže prinášať aj nemalé
zisky. Iba na európskom kontinente je
viac ako šesťtisíc sto golfových ihrísk
a hrá na nich takmer štyri milióny
registrovaných golfistov. To nie sú
vyvolení. To sú oduševnení športovci
s duchom rytierov.
Ale pozor! Mnohí – najčastejšie manželky – tvrdia, že táto hra je návyková.
Čo k tomu dodať. Hádam iba: pohoda,
klídek, tabáček...
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Hviezdy na grínoch
Na golfov˘ch ihriskách na Slovensku sa ãoraz ãastej‰ie objavujú dievãatá
a Ïeny. A tak celkom prirodzene vznikla samostatná túra Mercedes Slovak
Ladies Tour. Jej du‰ou a hlavnou organizátorkou je ªudmila Turãanová.
Text: Marián Rybár Foto: archív

P

reão ste sa rozhodli organizovaÈ golfové turnaje pre dámy?
– Keď som začala hrať golf, pravidelne
som chodievala hrať na turnaje do
Bernolákova, kde v tom čase bolo
jediné golfové ihrisko na Slovensku.
Väčšina turnajov sa vtedy organizovala v jednej spoločnej kategórii pre
mužov aj pre ženy. Je pravda, že spočiatku hrávalo iba niekoľko žien, ale
keď sa ani s ich narastajúcim počtom
v organizácii nič nemenilo, rozhodla
som sa po porade s niekoľkými golfistkami usporiadať prvý dámsky turnaj.
Pamätáte sa, koºko dám pri‰lo na
prv˘ turnaj?
– Keďže to bol prvý turnaj, na ihrisku sa nás stretlo sedemnásť. Turnaj
sme však pravidelne usporadúvali
aj v nasledujúcich rokoch a záujem
rástol. Keď pribudlo ihrisko na Táľoch,
rozhodli sme sa dámsky turnaj hrať na
dve kolá – jedno v Bernolákove, druhé
na Táľoch.
Viem si predstaviÈ, ão si vyÏaduje
organizácia jedného turnaja. Vy
ste sa v‰ak rozhodli, Ïe dámy by
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sa poãas sezóny mali stretávaÈ
niekoºkokrát. Tak vznikla my‰lienka zorganizovaÈ tzv. túru,
teda rad turnajov na rôznych
ihriskách...
– Iste, medzi usporiadaním jedného
turnaja v roku a organizovaním túry
pozostávajúcej z piatich turnajov je
rozdiel. To si už vyžaduje širšie organizačné zázemie. Vopred treba zabezpečiť ihriská, dohodnúť podmienky
a termíny, zaistiť ceny a, samozrejme,
financie. Bez pomoci mojich najbližších spoluorganizátorov by som to
určite nezvládla. Podstatné však je, že
dámy ma podporili nielen verbálne,
ale predovšetkým svojou účasťou na
turnajoch a pomocou pri organizácii.
V minulom roku sa teda konalap
rvá dámska túra na Slovensku.
Pozoruhodné v‰ak je, Ïe ste ju pomenovali nezvyãajn˘m Ïensk˘m
menom – Mercedes. Preão?
– V spoločnosti Albatros Group sme
v spolupráci s časopisom Golf revue
dlho rozmýšľali, koho osloviť ako
generálneho partnera. Bolo nám jasné,
že by to mal byť niekto, kto pritiahne

účastníkov. Znalci histórie vedia, že
luxusné autá značky Mercedes vďačia
za svoje meno mladej dáme Mercedes
Jelínkovej. Toto spojenie sa nám mimoriadne pozdávalo aj v súvislosti s pripravovanou túrou. Pravda, pred sebou
sme mali ešte to najdôležitejšie – stretnutie s Andrejom Glatzom, ktorému sa
nápad pozdával.
Prekvapenie na vás v‰ak e‰te len
ãakalo. Do Mercedes Slovakia
Ladies Tour sa prihlásilo takmer
sto hráãok. Rátali ste s tak˘m
záujmom?
– Dúfala som, veď s väčšinou dám sa
poznám, osobne som sa s nimi stretávala a získavala som ich pre tento rad
turnajov. Ako jeden z najzávažnejších
problémov sme však museli riešiť
časovú synchronizáciu, aby sa nám
podarilo zladiť ich prácu a rodinu
s golfom. Napokon sa to však podarilo
a nová túra s novým názvom, s novými
termínmi aj s príťažlivými cenami bola
na svete. Dnes sme hrdé, že na piatich
turnajoch hralo viac než 160 dám.
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ªudka Turãanová so spoluhráãkami.

Predpokladám, Ïe prípravy na
ìal‰í roãník sa uÏ zaãali...
– Máme nemalé ambície. Chceli by
sme totiž pre dámy vytvoriť ešte
lepšie prostredie ako vlani. Ide nám
najmä o dohodnutie prijateľnejších
podmienok s jednotlivými golfovými
ihriskami či klubmi. Prirodzene, práve
preto hľadáme ďalších partnerov. Ak
by sa nám to podarilo, mohli by sme
pozvať aj dámy zo zahraničia, ktoré
už prejavili záujem štartovať na tejto
túre. Napokon – už vlani ich zopár na
niekoľkých turnajoch hralo. Dnes sa
pozeráme už za horizont roka 2006.
V budúcnosti by sme totiž rady zorganizovali dámsku túru pozostávajúcu
aj z turnajov na ihriskách okolitých
štátov.
Máte na mysli konkrétne kroky?
– Uvažujeme v širších súvislostiach.
Možno by prospelo vytvorenie ženskej
golfovej asociácie alebo niečoho podobného. Na našu túru chceme prilákať
viac mladých dievčat s vyššou výkonnosťou – ako hovoria golfisti, s nižším
hendikepom. S tým, pochopiteľne,
súvisia aj nemalé marketingové aktivi-

ty, ktoré budú smerovať do všestranne
lepšieho zabezpečenia turnajov i hráčok. Som presvedčená, že Slovensko
čaká veľký golfový boom, čoskoro
vzniknú nové ihriská, bude viac hráčov i hráčok. Potom celkom zákonite
vznikne potreba organizovať osobitne
majstrovské súťaže pre mužov a pre
ženy. Verím, že to nie je otázka ďalekej budúcnosti.
Neobávate sa, Ïe to zaváÀa feminizmom? Nedôjde ku golfovému odcudzenie muÏov a Ïien?
– Určite nie, pri stále rastúcom počte
hráčok s vysokou výkonnosťou to
bude nevyhnutné. Ak by sa mužské
a ženské majstrovstvá neoddelili,
časovo by sme ich nevedeli zvládnuť.
A čo sa týka spoločnosti pánov, tú si
predsa určite nenecháme ujsť. Tešíme
sa na nich na klubových či rodinných
turnajoch, na medziklubových zápoleniach aj na firemných turnajoch.
A tých nebude málo. Rozhodne
však chceme, aby sa na grínoch
objavili nové hráčske hviezdičky
aj hviezdy.

01.2006 Hviezdy ciest

ZO SVETA

Legendy skryté
v ‰ume mora
Bretónsko – stovky kilometrov fascinujúceho pobreÏia s mnoÏstvom dramaticky
pôsobiacich útesov a zálivov. Krajina vetra, mora, m˘tov a legiend skryt˘ch
v kamenn˘ch mesteãkách vo vás môÏe vyvolaÈ dojem tajomnosti,
nostalgie ãi túÏby po objavovaní neznámeho.
Text: Martina Guzová Foto: autorka, archív
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retónsko je najzápadnejší a najväčší francúzsky polostrov. Jeho
pobrežie je mimoriadne členité. Spolu
s nespočetnými ostrovmi a ostrovčekmi meria tri a pol tisíca kilometrov.
Je aj mimoriadne krásne a na každom
kúsku iné – s obrovskými farebnými
skalami, z ktorých každá akoby znázorňovala ľudské tváre, zvieratá, rastliny. Romantické sú aj miestne geografické názvy – Smaragdové pobrežie
(Côte d’Emeraude), Pobrežie ružovej
žuly (Côte de Granit Rose), Rozkvitnuté pobrežie (Côte Fleurie), Pobrežie
pôvabu (Côte de Grace)... Hlavným
mestom tejto oblasti je Rennes.
Bretónci majú svojím keltským pôvodom bližšie ku Škótom či k Írom než
k Francúzom. Dlhé storočia nemohli
hovoriť svojím pôvodným jazykom,
v súčasnosti je však bretónčina opäť
na vzostupe a nedávno vznikla aj prvá
televízia vysielajúca v bretónskom
jazyku. Dnes hovorí po bretónsky asi
pol milióna ľudí – a tento jazyk má od
spevavej francúzštiny dosť ďaleko.
Bretónsko má ku Škótsku či k Írsku
blízko nielen kultúrne – podnebie je tu
drsné, s častými dažďami, tradičným
spôsobom obživy je tu rybárstvo, ľudia
sú tu hrdí, ale pritom veľmi prívetiví
a pohostinní.
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Krása s príchuÈou melanchólie
Hovorí sa, že Bretónsko má najbúrlivejšie more a najnebezpečnejšie pobrežie. Okrem toho je v tejto časti hustá
sieť námornej dopravy a v minulosti
tu bol rozšírený aj rybolov. Možno tu
nájsť aj druhý najvyšší príliv na svete,
ktorý dosahuje až pätnásť metrov (po
Kanade s osemnástimi metrami). Bretónsko má navyše osemdesiat hmlistých dní ročne, čo je spolu s prílivom
a početnými skalnatými ostrovčekmi
a útesmi skrytými pod vodou vražedná
kombinácia. Nečudo, že v tomto kraji
boli a sú veľmi dôležitou súčasťou
života majáky.
Kraj sviatkov
Možno pod vplyvom ťažkého života
v drsných podmienkach majú Bretónci
tak radi zábavu. V Bretónsku je údajne až vyše sedemdesiat rozličných
slávností, sviatkov a pútí za rok.
Veľmi obľúbený je medzi domácimi
fest-noz – sviatok noci. V podstate je
to dedinská zábava pod holým nebom.
Vonia pečená klobása, víno, spievajú
sa bretónske pesničky a tancujú
bretónske tance. Počas fest-noz Bretónci údajne presmerúvajú dopravné
značky, aby cestu na oslavy nenašiel
nijaký Francúz.
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Mesteãko Saint Malo je známe svojimi hradbami a malebn˘m
prístavom ako stvoren˘m na romantické prechádzky.

Typickú bretónsku kuchyÀu tvoria ryby, plody
mora a v˘borné palacinky, tzv. galletes.

Tip Hviezd ciest:
Thalassoterapia je lieãba morskou vodou. Táto procedúra vychádza z poznatkov o blahodárnych úãinkoch morskej vody na ºudsk˘ organizmus
a praktizuje sa v celom rade bretónskych prímorsk˘ch letovísk. Thalassoterapia má medzi Francúzmi mnoÏstvo priaznivcov, ktorí ju s obºubou vyuÏívajú ãi uÏ ako relaxaãn˘ prostriedok, alebo ako lieãebné kúry
umoÏÀujúce udrÏiavaÈ si telesnú kondíciu, odvyknúÈ si od fajãenia, ãi
schudnúÈ. Ak sa zveríte do rúk skúsen˘ch odborníkov, va‰ou jedinou
starosÈou bude naplno si uÏívaÈ idylické prostredie. Relaxaãné centrá sa
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nachádzajú na pobreÏí takmer celého Bretónska. Ak sa rozhodnete pre
centrum v pôvabnom mesteãku Saint Malo, spojíte oddych s príjemn˘m
prostredím.
Le Grand Hotel des Thermes
Tel: +33 2 99 40 75 00
resa@thalassotherapie.com
www.thalassotherapie.com
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Bretónsko je doteraz hlavným francúzskym producentom bravčového mäsa,
hydiny či rýb. Je to región fariem.
Ide o rodinné podniky, v ktorých sa
tradícia dedí z generácie na generáciu
a starostlivosť o ne preberajú zväčša
najstarší synovia.
Carnac a záhady megalitov
Bretónsko je kraj plný histórie a mýtov. Po jeho lesoch sa preháňal kráľ
Artuš s družinou, druidi tam prinášali
obete svojim bohom. Možno aj preto sú
Bretónci jednou polovicou tváre vždy
obrátení do minulosti a udržiavajú pri
živote staré legendy a mýty.
Jedným z nich sú megality. V Bretónsku sa nachádza niekoľko miest, kde
stoja tieto kamene staré 4- až 6-tisíc
rokov postavené vedľa seba severno-južným smerom alebo obrátené k západu či k východu slnka. Najznámejšie
a najväčšie nálezisko megalitov je
Carnac s približne 10-tisíc kameňmi.

V dĺžke okolo jedného kilometra sa
tiahne jedenásť radov mohutných kameňov, mieriacich zdanlivo bez akéhokoľvek zmyslu odnikadiaľ nikam. Bolo
ich omnoho viac, ale nepriazeň času
a zásahy miestnych obyvateľov, ktorým sa hodili ako ľahko dostupný stavebný materiál, ich počet zredukovali.
Množstvom kameňov prevyšuje súbor
carnackých megalitov všetky podobné
lokality. Je zaujímavé, že ich uctievali
Kelti, starovekí Rimania i kresťanskí
Bretónci, ktorí už do kameňov vytesávali znamenia Krista alebo priamo pri
nich vztyčovali kamenné kríže.
Nijaký návštevník Bretónska neobíde
ani mesto s opevnením St. Malo, ktoré
vzniklo v 13. storočí a dnes je známym
strediskom jachtingu. Čarovné mestečko s hradbami, z ktorých sú krásne
pohľady na more, si vás podmaní
spletitými uličkami, skvelými palacinkami, tzv. galettes, či spevom čajok,
ktoré vás budú ráno zobúdzať...
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Le Mont Saint Michel:
oddajte sa meditácii
Určite najpozoruhodnejším miestom
na hranici Bretónska a Normandie je
však Mont Saint-Michel, mestečko
s opátstvom zo 14. storočia postavené
na ostrovčeku v mori vzdialenom dva
kilometre od pobrežia. S pevninou
spája ostrov umelo vytvorený násyp
s cestou, ktorý nikdy nezaleje voda.
Pri odlive voda klesá až o štrnásť metrov (ostrov sa vtedy ocitne uprostred
piesčiny) a návštevníci môžu pozorovať, ako more priamo pred ich očami
rýchlo ustupuje či naopak zalieva
okolie ostrova. Mont Saint-Michel je
jednou z najväčších architektonických
pamiatok sveta a po Paríži druhou
najnavštevovanejšou turistickou atrakciou vo Francúzsku. Ročne sem zavítajú 3 milióny turistov, ale len
1 milión si pozrie kláštor aj zvnútra...
Pritom naozaj stojí za to vyjsť po tých
pár schodoch.

Jedn˘m z najkraj‰ích miest v Bretónsku a vo Francúzsku vôbec je mys Cap Fréhel na Smaragdovom pobreÏí. Tvoria ho strmé skalnaté útesy z ãerveného,
‰edého a ãierneho pieskovca, ktoré sa zdvíhajú do závratnej v˘‰ky priamo z mora. Okolie mysu spolu s priºahl˘mi neob˘van˘mi ostrovmi tvoria prírodnú
rezerváciu.
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Bretónsko je zaplavené
kamenn˘mi domãekmi,
kombinovan˘mi
s drevom.

Praktické tipy:
Kde sa ubytovaÈ:
Chateau de Boucéel (Mont Saint Michel). Zámok postaven˘ v roku 1763 je
chránenou historickou pamiatkou. Prechádzky po romantickej anglickej
záhrade s jazierkami a ostrovãekmi sú skutoãn˘m pote‰ením pre oko
i du‰u. Interiér sa p˘‰i nádhern˘mi dreven˘mi vyrezávan˘mi panelmi,
parketovou podlahou, dobov˘mi staroÏitnosÈami a rodinn˘mi portrétmi.
V‰etko harmonicky ladí s modern˘mi, komfortn˘mi a ‰t˘lov˘mi kúpeºÀami
v apartmánoch. V okolí zámku nájdete aj tenisové kurty (vzdialené 6 km),
kúpalisko a ranã, kde môÏete jazdiÈ na koÀoch (15 km), golfové ihrisko
(30 km) alebo pláÏe (30 km). Nenechajte si ujsÈ náv‰tevu Mont St Michel
(16 km), St Malo (55 km), Granville (38 km).
tel : +33 2 33 48 34 61
chateaudebouceel@wanadoo.fr
www.chateaudebouceel.com
Chateau de Kerlarec (Quimperlé). Zámok de Kerlarec, postaven˘ okolo
roku 1860, vás privíta príjemnou atmosférou, v ktorej e‰te stále cítiÈ
závan dávnych ãias. Toto elegantné sídlo stojí v tesnej blízkosti mora.
Ubytovan˘m hosÈom zámok ponúka aj lahodné raÀajky, ochutnaÈ sa tu
oplatí i ryby, plody mora a iné bretónske ‰peciality. Na zámku a jeho
pozemkoch môÏete vyuÏiÈ ob˘vacie izby s kozubmi, kniÏnicu, klasické
a vodné záhrady, tenisov˘ kurt, kúpalisko alebo si prezrieÈ v˘stavy
umeleck˘ch zbierok. V okolí sa nachádza mnoÏstvo vynikajúcich re‰taurácií, dve 18-jamkové golfové ihriská, nájdete tu ideálne podmienky
na jazdu na koÀoch, ale aj 12 km pláÏí. Nenechajte si ujsÈ Morbihansk˘
záliv a priºahlé ostrovy, mesto Carnac, Cestu maliarov do Pont-Aven
v Quiberone, región Bigouden, Quimper alebo Concarneau.
tel.: +33 2 98 71 75 06
e-mail: kerlarec@chateaux-france.com
www.chateaux-france.com/kerlarec/
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Najveºkolepej‰ou bránou do Bretónska je mohutná útesová hora,
skalná pyramída, Ïulov˘ ostrov, t˘ãiaci sa k nebu, Le Mont Saint Michel. Na jej samom vrchu stojí gotická katedrála a pod Àou sa kºukatí
malé turistické mesteãko.
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Praktické tipy:
âo ochutnaÈ:
Nájdete tu ‰irokú ponuku darov mora – okrem homára, langúst
a kreviet ochutnajte i Ïivé ustrice. Samozrejme, ako dezert ãi hlavné jedlo
nesmú ch˘baÈ typické palacinky – galettes.
âo vidieÈ:
Okrem spomenut˘ch miest, ktoré sú „nevyhnutnosÈou“, urãite stojí za to
nav‰tíviÈ aj tieto miesta:
Quimper – miesto folklórnych slávností, kde uvidíte bretónske tradiãné
domy a katedrálu St. Corentin.
Vannes – unikátne stredoveké opevnené mesto v zálive Morbihan.
La Baule – luxusné letovisko francúzskej privilegovanej spoloãenskej
vrstvy s najdlh‰ími piesoãnat˘mi pláÏami na Atlantickom pobreÏí.

Záhrada klá‰tora Le Mont Saint Michel je jedin˘m farebn˘m
oÏivením popri jeho tmav˘ch tajomn˘ch múroch.

Festivaly so skvelou bretónskou hudbou a atmosférou:
15. – 23. júl 2006: Cornouaille Festival, Quimper,
www.festival-cornouaille.com
28. júl – 6. august 2006: Medzinárodn˘ keltsk˘ festival, Lorient.
www.festival-interceltique.com
11. – 16. júl 2006: Stredovek˘ festival, Dinan, www.harpe-celtique.com

Najzápadnej‰ím miestom Francúzska, a teda aj Bretónska,
je Pointe du Raz.

Najznámej‰ie a najväã‰ie nálezisko
megalitov je v Carnacu s pribliÏne
10-tisíc kameÀmi.
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Swarovského tajomstvo:
krehkosť i sila v jednom
Symbol skvelej remeselnej zručnosti, kvality a kreativity už viac
ako sto rokov presviedča o svojej jedinečnosti na celom svete.
Text: Martina Guzová Foto: Swarovski

K

rištáľové poháre a lustre boli
ešte nedávno takmer povinnou
výbavou domácností. Nečudo, veď
krištáľová veľmoc, akou bývalé Československo bolo, na to poskytovala
dokonalé podmienky. Že však krištáľ
prenikne do módy, do automobilového
priemyslu, že nahradí tradičné tetovacie technológie a že sa s ním spoja
najzvučnejšie mená a miesta našej
planéty, to sme iste netušili. Firmu
Swarovski založil v roku 1895 Daniel
Swarovski v meste Wattens v Rakúsku. Dnes má táto spoločnosť viac než
storočnú tradíciu rodinnej firmy a zamestnáva vyše 16-tisíc pracovníkov vo
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viac ako 40 krajinách sveta. Inovácie
prispievajúce k bezpečnosti.
Podľa našich predstáv
Swarovského svet tvoria predovšetkým krištáľové figúrky či drahé
šperky s krištáľovou výzdobou. Avšak
spoločnosť sa podpísala aj pod mnohé
veľmi významné inovácia v rozmanitých sférach života. V roku 1937
firma predstavila odrazové stĺpiky
a reflexné dopravné značenie, ktoré sa
stali doslova revolúciou v bezpečnosti
dopravy. Dodnes sa veľmi úspešne
predávajú pod obchodnou značkou
Swareflex®. V 30. rokoch 20. storočia

si firma dala patentovať trimmings
– látkové prúžky zdobené krištáľom,
ktoré sa používajú ako ozdoba na
odevy, v roku 1975 prišla s novou
technológiou hotfix umožňujúcou
nažehľovať krištáľ na látky a v tom
istom roku zaviedla technológiu na
recykláciu olova, ktorá sa úspešne
používa aj pri výrobe krištáľov. Len
o rok neskôr Swarovski pre šperkárstvo objavil oxid zirkónia, ktorý
sa dovtedy pre svoju mimoriadnu
tvrdosť používal iba v laserových
technológiách. Zirkónium sa časom
stalo najpoužívanejšou alternatívou
diamantov po celom svete.
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Míľniky firmy Swarovski:
1862: Daniel Swarovski sa narodil v Čechách.
1892: Prvý stroj na rezanie krištáľu, ktorý nahradil
dovtedy pomalú manuálnu prácu majstrov remesla.
1895: Odchod do tirolských Álp v dnešnom Rakúsku.
1913: Založenie vlastnej firmy spolu s tromi synmi.
1919: Prvé brúsne kotúče na trhu.
1931: Prvý krok do sveta módy – zdobenie stužiek
a čipiek krištáľmi.
1937: Reflexné dopravné značenie – revolúcia v bezpečnosti
cestnej premávky.
1948: Založenie firmy Swarovski Optik.
1965: Produktový rad pod názvom Strass pre trh s lustrami
(Swarovského lustre zdobia Metropolitnú operu
v New Yorku, moskovský Kremeľ aj parížske Versailles).
1975: Nová technológia hot-fix na nažehľovanie krištáľov a šperkov.
1977: Uvedenie prvej kolekcie bižutérie.
1977: Cubic Zirconia – najkvalitnejšia imitácia diamantu.
1999: Prvá kolekcia hodiniek pod názvom Crystal Time.
Krištáľové tetovanie.
2003: Uvedenie tzv. krištáľovej látky.
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Kolekcia jar/leto 2006.
Amazonia: Náhrdelník kombinovaný
s ródiom vytvorený technikou Ceralun™
v pastelovej farebnej palete

Swarovského impérium
Swarovski má okrem siete výrobcov,
brusiarní, návrhárov, umelcov a obchodov po všetkých kontinentoch aj
prosperujúce múzeum v tirolských
Alpách. Vychádzajú o ňom knihy a každý rok má firma vlastný kalendár. Tento
popredný svetový výrobca brúseného
krištáľu združuje svojich priaznivcov
v klube Swarovski Crystal Society,
ktorý má dnes viac ako 450-tisíc členov.
Členstvo v spoločnosti zabezpečuje
prístup k limitovaným edíciám firmy,
o ktorých ich informuje katalóg vydávaný špeciálne pre nich.

Kolekcia jar/leto 2006.
Náušnice Amour vyjadrujú
poetickosť a romantiku.
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Kolekcia jar/leto 2006.
Arum: prsteň kombinovaný
z rôznych krištáľov vytvorený
technikou Ceralun™

Obdivuhodný zamestnávateľ
„Naši zamestnanci sú zároveň našimi
priateľmi. Každého vnímame ako individualitu a snažíme sa mu pomôcť žiť
plnohodnotný dôstojný život.“ Swarovski už v roku 1907 odštartoval prvý
projekt bytovej výstavby pre svojich
zamestnancov. V podobných projektoch
pokračovali aj ďalšie generácie rodiny
Swarovských. Avšak sociálne výhody
sa nekončia len pri výstavbe obydlia
pre zamestnancov firmy. Zamestnanci
sa okrem iného podieľajú na ziskoch
spoločnosti, pričom im firma garantuje
slušné dôchodky a ďalšími sociálnymi
výhodami im spríjemňuje každodenný
život a zvyšuje jeho kvalitu.

Kolekcia jar/leto 2006.
Amour: Nežný motýľ
ako inšpirácia pre brošňu

Swarovského krištále sa
objavujú na niekoľkých
značkách luxusných
hodiniek.
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Kolekcia jar/leto 2006.
Náhrdelník pod názvom
Angelique je naozaj
anjelsky nežný.

Kde nájdete
Swarovského krištáľ:
• Hviezdy ako Marlene Dietrichová,
Faye Dunawayová či Jerry Hallová
nosia šperky a šaty zdobené Swarovského krištáľmi.
• Na narodeninovej oslave J. F. Kennedyho
mala Marilyn Monroová večerné šaty žiariace
viac ako desaťtisíc krištáľmi od Swarovského.
• Repliky britských korunovačných klenotov sú vyrobené
zo Swarovského krištáľov.
• Versace, Dolce & Gabbana a ďalší používajú Swarovského
krištáľ na svoje haute couture.
• Lesk vystúpení Michaela Jacksona, Tiny Turnerovej či
Madonny je dielom Swarovského krištáľov.
• Množstvo svetových výrobcov používa na svoje špičkové
parfumy flakóny s krištáľmi od Swarovského.
• Mnohé popové hviezdy ako Britney Spearsová či Spice
Girls zdobia svoje telá tetovaním od Swarovského.
• Swarovského krištáľom sa rady zdobia aj speváčka Helena
Vondráčková a Soňa Polónyiová – vraj pre jeho nadčasovosť a eleganciu.

V minuloročnej kolekcii
zdobili Swarovského
krištále biznis
doplnok.

Kolekcia jar/leto 2006.
Náhrdelník a náramok
Absinthe pozýva
do sveta snov.

Múzeum Swarovski Crystal Worlds
V roku 1995 vo Wattense otvorili Múzeum krištáľových svetov, ktoré sa stalo
druhým najnavštevovanejším miestom v Rakúsku. V Múzeu krištáľových svetov
možno vidieť unikátny svet krišťáľu, brúsených kameňov, návrhárskych diel
a výrobkov od čias vzniku firmy cez súčasnosť až po vízie do budúcnosti.
Otváracie hodiny: denne od 9.00 do 18.00 h
Tel.: +43 (0) 5224 51080
Fax: +43 (0) 5224 51080 – 3831
e-mail: swarovski.kristallwelten@swarovski.com
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Îena tretieho tisícroãia musí byÈ nielen inteligentná a bystrá, ale v prvom rade
musí dbaÈ o svoj vzhºad. UÏ dávno neplatí, Ïe imidÏ je naniã. KaÏdej Ïene urãite
zalichotí, ak sa o nej okolie vyjadrí ako o pestovanej dáme. Práve pre moderné
dámy je urãená nová kolekcia svetoznámej znaãky Chanel.
Text: SCG Foto: Globe Media/Reuters

Chanel 01
V móde je retro a týka sa to aj
„malých čiernych“ spoločenských šiat. Vo vypasovanom
živôtiku bez ramienok a zvonovej sukni budete ozdobou každej
lepšej párty. Po tomto modeli
však môžu siahnuť iba ženy
s dokonalými krivkami a osím
driekom.

Chanel 02
Jednoduché čierne minišaty bez
rukávov sú ozdobené iba tromi
saténovými pruhmi – cez prsia,

2

pás a spodný lem. Biela kvetinka
na čiernej mašličke pôsobí detsky nevinne a pritom lolitovsky
rafinovane. Čižmičky v štýle
šesťdesiatych rokov dodávajú
modelu nostalgický, no veľmi
efektný, ráz.

Chanel 03
Klasický „chanelovský“ kostým
má jednoduchý strih, ktorý
oživujú detaily, v tomto prípade
mašličky. V jednoduchosti je
síce krása, ale moderná slečna
si môže dovoliť k elegantnému

3

kostýmu divoko vzorované pančuchové nohavičky. Čižmy na
nízkom opätku sú praktické
a pohodlné.

Chanel 04
Zdá sa vám tento model príliš
vzorovo prekombinovaný?
Na prvý pohľad je to možno
tak, ale na druhý pohľad si
uvedomíte, že vzory na prednej
strane pulóvra, na rukávoch
i na sukni sa navzájom
„nebijú“, ale veľmi vhodne
dopĺňajú.

4
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Zázrak na zápästí menom

BLANCPAIN
Prvé samonaÈahovacie hodinky na svete,
najzloÏitej‰ie hodinky ãi dôleÏit˘ úãastník
Cousteauovho potápaãského tímu – to v‰etko
nesie znaãku Blancpain.
Text: Martina Guzová Foto: Blancpain

K

orene švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu siahajú do prvej
polovice 16. storočia. Hodinky zo
Ženevy sa už vtedy preslávili takmer
po celom svete. Koncom 18. storočia
exportovalo mesto viac než 60-tisíc hodiniek. Ďalšie manufaktúry postupom
času obsadzovali ostatné kúty Švajčiarska. V oblasti pohoria Jura sa tak
ako stovky ostatných začal venovať
hodinárskemu remeslu Jehan-Baptist
Blancpain. Vyrábal súčiastky do hodín,
ktoré nepresiahli jeho región. Koncom
18. storočia spolu so svojím synom
začal exportovať hodinky aj do zahraničia. Nad spôsobom vtedajšej distribúcie
sa mnohí pousmejú: Blancpain zapriahol kone a s niekoľkými hodinkami
sa vybral za hranice Švajčiarska, kde
ich odovzdal zahraničným záujemcom.
Zásadný prelom však nastal v roku
1926. John Harwood, ktorý vynašiel
prvé samonaťahovacie náramkové
hodinky, požiadal Blancpaina, aby mu
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ich vyrobil. Neskôr firma produkovala
aj ich limitované série. Začiatkom 50.
rokov Blancpain vybavil svojimi slávnymi potápačskými hodinkami Fifty
Fathoms potápačský tím pod vedením
legendárneho Jacqua Cousteaua. Hodinky Blancpain sa tak stali súčasťou
Cousteauovho filmu Svet ticha, ktorý
v roku 1956 získal v Cannes Zlatú
palmu. Tento rok priniesol Blancpainovi šťastie hneď dvakrát, firma vyrobila
najkompaktnejší hodinový strojček na
svete, ktorý sa aplikoval do dámskych
hodiniek Ladysbird. Tento model
odštartoval novú módu miniatúrnych
náramkových hodiniek.
Firemný tím špecialistov neskôr zistil,
že zatiaľ nikto nevyrobil multifunkčné
hodinky. Výsledok na seba nenechal
dlho čakať – v roku 1984 Blancpain
vyrobil prvé dámske hodinky s ukazovateľom mesačných fáz vybavené
najmenším samonaťahovacím mechanickým pohonom. O dva roky neskôr

Ultratenké hodinky – aj to je charakteristika
firmy Blancpain.

48

49

Tourbillon Transparence: priehºadn˘ zafírov˘ ãíselník prezrádza majstrovskú prácu
‰vajãiarskych hodinárov.

1735: hodinky vyrobené ako pocta
zakladateºovi firmy Jehanovi-Baptistovi
Blancpainovi vznikali ‰esÈ rokov. V roku
1991 to boli najzloÏitej‰ie hodinky na svete:
ich dokonal˘ mechanizmus tvorilo aÏ 740
súãiastok.

Collection Villeret obsahuje veãn˘ kalendár.

Monaco Yacht Show: spojitosÈ znaãky
Blancpain s morom trvá dodnes. Minul˘
rok vyvinula ‰peciálnu kolekciu ako poctu
jachtárstvu.
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Tohtoroãná valentínska kolekcia: dámske
hodinky Ladybird sú zdobené deviatimi
diamantmi a piatimi rubínmi.

Blancpain vyvinul hodinky so zosilňovačom odbíjania minút. Inovácie firmy
však išli ešte ďalej. Vyvinula jediný
zosilňovač odbíjania minút pre ženy
a najmenšie hodinky na svete so samonaťahovacím zariadením, dátumovým
kalendárom a zlomkami sekúnd.
Vrcholným úspechom firmy sú jednoznačne hodinky, ktoré boli vyrobené
ako pocta zakladateľovi firmy Jehanovi-Baptistovi Blancpainovi. Niesli
názov 1735 podľa roka, keď Blancpain
začal podnikať. Tento projekt vznikal
šesť rokov. V roku 1991 Blancpain
predstavil najzložitejšie hodinky na
svete: ich dokonalý mechanizmus tvorilo až 740 súčiastok. V jednom puzdre
spolu fungovalo šesť majstrovských
funkcií hodinárskeho remesla.
V kolekcii firmy Blancpain môžete
nájsť mnoho športových, klasických,
dámskych, vodotesných či loveckých
hodiniek. Jehan-Jacques Blancpain
predpovedal, že hodinky vytvárané
generáciami remeselníkov z oblasti
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pohoria Jura si raz získajú medzinárodnú reputáciu. Tvrdil: „Dnes píšeme
históriu zajtrajška.“ Hodnoty skryté
v precíznych hodinárskych mechanizmoch to jednoznačne dokazujú.

Remake legendárnych Fifty Fathoms z roku 2003.

MERCEDES CARD

MERCEDESCARD
každý sa rád pozastaví...

M

ožno dnes čítate náš časopis ako nový člen našej Mercedes
rodiny prvýkrát, a možno ho už dôverne poznáte z predchádzajúcich vydaní. Možno ste sa len nedávno prvýkrát posadili
za volant vášho nového Mercedesu, a možno ste na ňom najazdili
už mnoho kilometrov a ešte stále z vás neopadlo nadšenie z jazdy
a pôžitku, ktorý vám jazda poskytuje.

MercedesCard – VÝNIMOČNÁ PRE VODIČOV
E okamžité zvýšenie úverového rámca v prípade poruchy vášho vozidla v zahraničí;
E platby za náhradné dielce a servisné služby;
E bezplatné vstupenky na slovenské autosalóny, pozvánky na podujatia spoločnosti MotorCar Bratislava;

Nedávno sa nám náš zákazník hrdo pochválil čerstvým zážitkom.
V obchode platil za nákup svojou kartou. Pani pri pokladnici kartu
vzala, prešla ňou cez prístroj a kartu položila vedľa. Bežný postup,
ktorý väčšina z nás pozná. Platba prebehla, z prístroja sa vysunul blok
o transakcii a klient čakal, kým mu ho pokladníčka podá. Nič sa však
nedialo. Po chvíli čakania sa opýtal, či nastal nejaký problém. Vtom
sa pani zháčila a povedala: „Prepáčte, tak som sa zahľadela na vašu
kartu, že som si neuvedomila... takú zaujímavú som ešte nevidela.“

E zľava 7 % na darčekové predmety MercedesBenz a ďalšie výhodné zľavy na prenájom vozidiel, ubytovacie, reštauračné a relaxačné služby
či lyžovanie v Jasnej.
MercedesCard – VÝNIMOČNÉ PODMIENKY
E vydanie karty aj bez dokladov o solventnosti,

E prvý rok bez poplatkov a v ďalších rokoch
s možnosťou vrátenia poplatkov,
E čerpanie prostriedkov z karty až na 40 dní
bez úrokov,
E štandardný úrok znížený z 1,48 % na 0,99 %
mesačne.,
E bezplatné elektronické služby.

MERCEDESCARD – karta, s ktorou sa všade radi pochválite...
Viac informacii na www.mercedes-benz.sk/Mercedescard
Hviezdy ciest 01.2006
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Pri platení MercedesCard zľava 7 % na darčekové predmety
MercedesBenz a ďalšie výhodné zľavy na prenájom vozidiel,
ubytovacie, reštauračné a relaxačné služby či lyžovanie v Jasnej.

MERCEDES COLLECTION

4
1
3
3 Hodinky
Obj.č.: B6 787 2200
Cena: 3.326,- Sk
Pánske a dámske elegantné
hodinky s gravírovaným
logom Mercedes-Benz.
Vodoodolné do hĺbky 3 ATM.

2
1 Slnečné okuliare
Obj.č.: B6 606 0135
Cena: 3.379,60 Sk
Slnečné okuliare pre dámy
a pánov s logom Mercedes-Benz s kvalitnými sklami Zeiss

5

2 Šiltovka F1 2005 Kimi
Obj.č. : B6 695 55 57
Cena: 666,40 Sk
Čapica, čierno biela farba,
motív McLaren Mercedes
Kimi, 100% Bavlna

4 Sveter
Obj.č. : B6 695 23 91
Cena: 1,456,60 Sk
Sveter s vyvýšeným golierom
v antrazitovej farbe logom
Motorsport
5 Model ,,S“
Obj.č. : B6 696 23 31
Cena: 1.676,70 Sk
Model Mercedes-Benz S-Klasse
vo farbe cubanic strieborá

Uvedené doplnky si môžete zakúpiť v predajni náhradných dielov Mercedes centrum
na Tuhovskej 5 v Bratislave alebo v každom oblastnom zastúpení na Slovensku.
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Klub priateľov mercedesov

A

utomobily značky Mercedes
s vyše storočnou tradíciou
potvrdzujú svoje kvality aj na našich
cestách. Počet áut s trojcípou hviezdou, ktoré jazdia po Slovensku, sa
stále zvyšuje. Úmerne tomu sa zvyšuje
aj počet majiteľov mercedesov, ktorí
chcú mať podobne, ako je zvykom vo
svete, pocit spolupatričnosti a vernosti
k značke. Dokazuje to už takmer
osemročná existencia Klubu priateľov
majiteľov a milovníkov mercedesov
na Slovensku – Mercedes-Benz klub
Slovensko. Jeho členovia sa len prednedávnom stretli s čelnými predstaviteľmi zastúpenia firmy Mercedes-Benz na Slovensku, medzi ktorými
nechýbal ani generálny riaditeľ Ing.
Andrej Glatz a pán Mike Nolte, aby
zhodnotili doterajšiu činnosť klubu
a nadviazali medzinárodné kontakty.

V jednotlivých krajinách Európy sa
totiž na klubovej báze organizujú pre
členov preteky oldtimerov, rozmanité
benefičné, kultúrne a spoločenské podujatia a stretnutia. Pred slovenskými
majiteľmi a milovníkmi mercedesov
teraz stojí výzva, aby sa zaktivizovali
a hľadali cesty, ako sa v tomto roku zapojiť do veľkej rodiny Mercedes-Benz,
najmä keď rodina majiteľov osobných
i úžitkových mercedesov sa neustále
rozrastá. Preto chcú jej členovia oživiť
prácu svojho klubu rôznymi konkrétnymi podujatiami, ako aj zavedením
medzinárodných klubových kariet,
aby mohli nadviazať na spoluprácu
s klubmi iných krajín prostredníctvom
zastrešujúcej organizácie Mercedes-Benz Classic Car-Club International
(MBCCCI) v Nemecku, ktorej členom
je aj slovenský MB-klub.
-beat-

Mercedes pomáha deťom

P

ri príležitosti uvedenia nového vozidla
– Mercedes-Benz triedy R – sa v priestoroch autosalónu spoločnosti Mercedes-Benz
Banská Bystrica konala veľkolepá charitatívna akcia. Výťažok aukcie, kde sa dražili
umelecké diela nielen slovenských umelcov,
v hodnote 190-tisíc korún prevzala prvá dáma

Peter Kunkela a Silvia Gašparovičová
pri odovzdávaní šeku pre nadáciu.
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Slovenska Silvia Gašparovičová. Nadácia,
ktorá nesie jej meno, použije tieto peniaze
na liečbu kožných ochorení u detí. „Ako prvé
začnú s liečbou deti v Banskej Bystrici. Liečba
pozostáva z medikamentov na báze humánnej
placenty, ktoré sa dovážajú z Kuby. Výsledky
výskumov ukazujú, že deti sa vďaka nim

vyliečia do dvoch rokov,“ spresnila Silvia
Gašparovičová. Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica a organizátor podujatia
Peter Kunkela doplnil, že z tohto podujatia sa
stane tradícia. Každý rok sa v prvý februárový
štvrtok stretnú ľudia, pre ktorých je pomoc
druhým samozrejmosťou.
-ak-

Prvá dáma Slovenska s banskobystrickými podnikateľmi
a osobnosťami. Títo páni kúpou umeleckého diela podporili
Nadáciu Silvie Gašparovičovej.
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Kľúčom je dialóg
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Ďalší postup pri súťaži Mondialogo prerokovali
finančný riaditeľ DCAS Mike Nolte a vedúca
strediska UNESCO Mgr. Anna Polievková spoločne.

S

poločnosť DaimlerChrysler
a UNESCO pripravili projekt
Mondialogo na rozvoj vzájomného
dialógu medzi civilizáciami, kultúrami a ľuďmi. Na prvom ročníku
tejto najväčšej školskej súťaže na
svete sa zúčastnilo okolo 25-tisíc študentov v 1 477 tímoch zo 126 krajín.
Do práve prebiehajúceho druhého
ročníka Mondialoga sa zapojili aj
tímy z dvanástich slovenských
stredných škôl.
Rozvoj interkultúrneho dialógu a
vzdelávania je poslaním UNESCO.
DaimlerChrysler má v dvesto krajinách 385-tisíc zamestnancov rôznych
náboženských vyznaní a kultúr.
Aj preto podporuje Mondialogo, ktoré
učí tolerancii a vzájomnému rešpektu.
-PK-

Na bratislavskom stretnutí súťažiacich
zo Slovenska sa zúčastnili aj členky tímu
Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského
v Prievidzi, študentky druhého ročníka
Janka Melušová a Natália Kováčová i triedna
učiteľka Zuzana Nikmonová. Ako sa priznali,
práve čakajú na kontaktovanie
s partnerským tímom zo zahraničia,
s ktorým budú spoločne súťažiť.

Trojtisíci Sprinter na Slovensku

T

rojtisíci transportér Mercedes-Benz Sprinter 2,2
CDI 95 kW dodaný na Slovensko v čiernej farbe
Tiefschwarz s ESP, bežným stabilizátorom prednej
a zosilneným stabilizátorom zadnej nápravy, tempomatom, nezávislým kúrením, airbagom, komfortným
odpružením sedadla vodiča a ďalšími prvkami výbavy
odovzdali v spoločnosti C. Motors Nové Zámky, ktorá
poskytuje autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz. Tomáš Simon podniká v nákladnej doprave už
trinásť rokov. Jeho zamestnanci a vozidlá jazdia po
celej Európe, najmä do Nemecka, krajín Beneluxu,
Maďarska a Rumunska. Pri odovzdávaní vozidla nám
povedal: „Sprinter je oproti iným dodávkovým vozidlám oveľa kvalitnejší. A doba je taká, že to najlepšie si
vyžadujú pri medzinárodnej preprave nielen klienti,
ale i konkurencia v Európskej únii.“ -PKTrojtisíci Sprinter odovzdával riaditeľ spoločnosti C. Motors
Nové Zámky Ing. Štefan Csanyi (na foto vľavo).
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Pozor, šmýka sa to!

Už počas vysvetľovania
inštruktora o tom, ako
zvládnuť kritickú situáciu,
sa oči častníkov nevdojak
obracajú smerom k dráhe,
ktorú automatické
zvlhčovanie za pomoci
treskúceho mrazu mení
na krištáľovo lesklú
zľadovatenú plochu.

R

akúsky Pachfurth s novším a Slovensku najbližším strediskom školy šmyku nás privítal zlým počasím,
ktoré je však na tréning ako stvorené.
Päťhviezdičkové centrum bezpečnej
jazdy Driving Camp Pachfurth má
skutočne perfektné technologické aj
elektronické vybavenie. Nie náhodou
patrí k tomu najlepšiemu v súčasnej
ponuke, veď si ho zriadil samotný
dodávateľ špeciálnych zariadení pre
školy šmyku. Inštruktáž sa končí
a nastáva chvíľa pravdy. Ako účastníci
máme možnosť naživo v kritických
podmienkach testovať a porovnávať
najdokonalejšie bezpečnostné systémy vozidiel tried C a E i Chrysleru
300 C so zadným náhonom, ako aj
Mercedesu-Benz tried E, ML, G či novej R, Chrysleru 300 C Combi a Jeepu
Grand Cherokee s pohonom na štyri
kolesá 4Matic. Aké dosiahli výsledky?
Presvedčili sme sa, že aj za nepriaznivého počasia, ako sú sneh, ľad alebo
mokro, pri rozbiehaní, pri zrýchľovaní
alebo na uvoľnenom podklade dosahujú klasické modely i modely 4Matic

ešte vyššiu mieru ťahu a dynamiky.
Typické pohodlie pri jazde pritom
garantuje elektronický trakčný systém 4ETS, ktorý pracuje bez obvyklej
uzávierky diferenciálu. Tá pri iných
autách s pohonom všetkých kolies
ovplyvňuje pohodlie a manipuláciu.
Namiesto toho 4ETS brzdí pretáčanie
kolies cielene a zároveň pri tom udržiava hnací moment na kolesách
s dobrým ťahom. Elektronická regulácia ťahu potom dosahuje účinnosť
troch uzávierok diferenciálu. V spolupráci s elektronickým stabilizačným
programom ESP tak uvedené modely
so zadným pohonom i pohonom
všetkých kolies poskytujú pri jazde
najvyššiu mieru aktívnej bezpečnosti.
A na záver ešte jedna dobrá správa.
Stredisko v Pachfurte vytvára vďaka
plastovým zvlhčeným povrchom
optimálne jazdné podmienky pre
školu šmyku aj po skončení zimy.
Navyše vodiči, ktorí si zakúpia vozidlá Mercedes-Benz do konca marca,
dostanú poukážku na takýto tréning
bezplatne. -PK-

Mercedes E aj Chrysler 300 C si pred nečakanou prekážkou,
simulovanou stĺpcom vody, udržali smer jazdy a včas zabrzdili.
Mercedes ML sa nečakanej prekážke vyhol bez toho,
aby stratil kontakt s povrchom umelej vozovky.
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Alpský adrenalín
na štyroch kolesách

N

aučiť sa, ako zvládať šmyk
v alpskom prostredí, bolo cieľom
tréningu v rakúskom Saalfeldene organizovaného firmami DaimlerChrysler
Automotive Slovakia a Slovak Telecom.
Prvý deň sa niesol v teoretickom duchu. Po predstavení produktov Slovak
Telecomu nasledovala teoretická príprava, predstavenie bezpečnostných
systémov ABS, ESP, BAS, Pre Safe,
vysvetlenie, ako sa správať pri jazde
s rozdielnym náhonom a aké výhody
tieto systémy prinášajú. Na druhý deň
ráno lekár všetkým účastníkom školenia nainštaloval na hruď merací pás,
ktorý vyhodnocoval prácu ich srdca

počas celého dňa. Meranie vychádzalo
zo skúsenosti športových lekárov, že
k bezpečnej jazde vo veľkej miere
prispieva aj fyzická kondícia vodiča,
ktorý vozidlo riadi. Bolo zaujímavé
pozorovať sa v kritických situáciách,
ktoré museli vodiči riešiť počas celého
dňa. Tréning sa odohrával na dvoch
miestach. Jedným bol golfový grín
pokrytý súvislou vrstvou ľadu, ktorú
ohraničovali mantinely z nahrnutého
snehu. Na tomto povrchu sa trénoval
prejazd zákrutou a správne kontrolovanie šmyku. Na druhej tréningovej
ploche bolo niekoľko stanovíšť. Merala
sa na nej zmena brzdnej dráhy v zá-

vislosti od rýchlosti. Výsledky boli pre
mnohých naozaj neuveriteľné. Brzdná
dráha sa totiž zväčšovala aritmetickým
radom. Zvýšenie rýchlosti o 10 km/h
predĺžilo dráhu až trojnásobne. Druhou úlohou bolo zdolať ľadom pokrytú
cestu v stúpaní. Aby to nebolo také
jednoduché, bolo treba pred vrcholom
zastaviť a opäť sa pohnúť smerom
nahor. Pri tom bolo veľmi dôležité
zachovať si chladnú hlavu a vedieť narábať s nohou na plyne. Ukázalo sa, že
pohon 4Matic si v takýchto situáciách
lepšie poradí so zľadovatenou plochou,
a to aj bez vrcholného vodičského
umenia. -JD-

Vodiči postupne naberali skúsenosti a zvyšovali rýchlosť. Niektorých
muselo zo záveja vytiahnuť pripravené vyslobodzovacie vozidlo.
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Mercedesy zvýšili
odbyt o 46,5 percenta

Viva la Mercedes!

P

4.

očas januára 2006 zaregistrovali
na Slovensku v porovnaní s januárom roka 2005 o 46,5 percenta
viac nových osobných a malých
úžitkových vozidiel značky Mercedes-Benz s hmotnosťou do 3,5 tony
(kategórie M1 a N1). Trhový podiel
mercedesov v SR sa pritom po prvom
mesiaci tohto roka zvýšil na vyše tri
percentá. Tým postúpili na dvanáste
miesto v rebríčku 45 automobilových
značiek, ktorých odbyt zverejňuje
Združenie automobilového priemyslu
SR. V ekonomicky silných európskych
krajinách má však táto značka niekoľkonásobne vyšší podiel a prekračuje aj
desať percent. Aj po januárovom predaji patria k najžiadanejším osobným
vozidlám značky Mercedes-Benz na
Slovensku modely triedy E. -PK-

februára 2006 bola v Grandhoteli
Praha v Tatranskej Lomnici slávnostná atmosféra. Nasvedčovalo tomu
aj celé februárové popoludnie, keď sa
v našich veľhorách začalo sústrediť
neobvykle veľa vozidiel so znakom
trojcípej hviezdy. Spoločnosť Motor-Car Poprad usporiadala v poradí už
druhý reprezentačný Mercedes ples.
Medzi čestnými hosťami nechýbal
gróf František Strachwitz, ktorý významným dielom prispel k uvedeniu
značky Mercedes-Benz na Slovensku,
a Mike Nolte, finančný riaditeľ importéra DaimlerChrysler Automotive
Slovakia. -mag- foto Motor-Car Poprad

Poriadne šťastie

Ocenení zamestnanci

D

obré meno spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia
(DCAS) robia dlhodobí pracovníci.
„Zlaté medaily“ za päť odpracovaných rokov dostali Martin Vida, Jana
Galátová, Vladimír Botta, Mikuláš
Samarjay, Karol Konček, Robert
Ševčík, Michal Poulovič, Juraj Klepáč
a Marián Kopáčik; za desať rokov
Dagmar Smutná, Jaroslav Pajpach,
Silvia Jesenáková, Zuzana MikleBarátová, Rudolf Pavlík, Peter Korič,
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Svoj neopakovateľný
šarm do Grandhotela
Praha vniesol Josef Laufer.

K

Dušan Šramko, Ladislav Farbák, Juraj
Michalík, Eva Morongová a Peter
Kusebauch, no a za prémiových
pätnásť rokov samotní zakladatelia
importérskej spoločnosti trojcípej
hviezdy a ďalších značiek – Andrej
Glatz, Július Šabo a Peter Wagner.
-PKJaroslav Pajpach preberá vernostnú
„zlatú medailu“ od generálneho
riaditeľa DCAS Andreja Glatza,
uprostred ďalšia ocenená ekonomická
riaditeľka DCAS Silvia Jesenáková.

onečne k nám zavialo poriadne šťastie, myslí
si Vladimír Haburčák, ktorý vyhral strieborný Mercedes-Benz triedy A ako divák v rámci
súťaže osobností televíznej obrazovky OTO 2005.
Pôvodným povolaním železničiar z východoslovenskej obce Mňagov pri Medzilaborciach priznal, že
na rozmanitých súťažiach sa pravidelne zúčastňuje
a pár cien už získal. Nový Mercedes-Benz ho však
ako hlavná cena úplne uchvátil. O to viac, že tento
päťdesiatpäťročný výherca doteraz nijaké auto nevlastnil. Povedal: „Je to jedna z najlepších značiek
na svete, ktorú naozaj obdivujem.“
-PKVeľa šťastných kilometrov zaželal výhercovi Vladimírovi Haburčákovi
(na foto vľavo) pri odovzdávaní nového áčka aj generálny riaditeľ
spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia Ing. Andrej Glatz.
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Václav Havel

získa prvé erko

M

ercedes-Benz novej triedy R
oslovil aj bývalého prezidenta
Václava Havla, ktorý sa stane jedným
z jeho prvých majiteľov v Českej
republike. Ako informovala ČTK,
za toto nadštandardne priestranné
a dynamické vozidlo, ktoré v troch
radoch pohodlne prepraví šesť osôb,
zaplatí V. Havel najmenej 1,6 milióna
českých korún. Václav Havel využíval
vozidlo so symbolom trojcípej hviezdy
aj ako prezident. -PK-

Trojcípa stálica

T

Goldene Lenkrad

triedy S

N

ajnovšie ocenenie Goldene
Lenkrad získal vo svojej kategórii
nový Mercedes-Benz triedy S. Toto
prestížne medzinárodné automobilové
ocenenie – v preklade známe ako Zlatý
volant – udeľovali anglické noviny
Bild am Sonntag už trinástykrát. Bild
am Sonntag sa považujú za najpredávanejšie tlačené médium svojho druhu
v Európe. Výsledky súťaže Goldene
Lenkrad vyhlasujú každoročne na základe hodnotení medzinárodnej poroty
automobilových jazdcov a technických
expertov. Posudzujú sa pri tom kritériá ako výkon motora a ovládateľnosť
auta, kvalita spracovania, bezpečnosť,
náklady na opravy a dosah na životné
prostredie. Súčasťou hodnotení je aj
stvárnenie karosérie a interiéru auta,
jednoduchosť ovládania, komfort,
vnútorný priestor a hodnota získaná
za vynaložené peniaze. -PK-

rojcípa hviezda žiari medzi automobilovými značkami ako stálica.
Mercedes-Benz je totiž najuznávanejšou značkou medzi nemeckými
motoristami. Vyplýva to z najnovšieho
prieskumu spoločnosti TNS Infratest
Bielefeld na vzorke 1 674 vodičov.
V prieskume získala značka so symbolom trojcípej hviezdy až 16,3 percenta
všetkých hlasov. Respondenti odpovedali na otázku, aké auto by si kúpili,
keby nemuseli prihliadať na jeho cenu.
Značka Mercedes-Benz obsadila prvé
miesto v tomto prieskume už piatykrát za sebou. TNS Infratest Bielefeld
je súčasťou londýnskej agentúry na
prieskum trhu a poradenstvo Taylor
Nelson Sofres. -PK-

Púštny záchranár,
hodil by sa aj na Dakar

D

izajnéri z amerického Los
Angeles predstavili v rámci súťaže LA Adventure Design Competition
koncept vozidla Mercedes-Benz
Mojave Runner. Záujem a rešpekt
vyvoláva už na prvý pohľad. Vo výbave tejto štúdie nechýba radar, detektor
piesočných búrok, nočné videnie a
satelitná navigácia. Je to záchranárske
auto vybavené a určené do extrémnych podmienok púšte. Po havárii na
dakarskej rely by ho určite ocenil aj
slovenský motorkár Michal Katriňák.
-PK-

Štúdia Mercedes-Benz Mojave Runner
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Jazdecký ples otvorili
šarmantní tanečníci.

Splnené prianie
P

riaznivcom štvornohých hviezd
na jazdeckých parkúroch i štvorkolesových hviezd na cestách sa splnilo
prianie. Organizačný výbor Grand Prix
Bratislava, Aegon a Slovenská jazdecká
federácia po minuloročnom úspechu
jazdeckého plesu zorganizovali toto
podujatie opäť. Atmosféru druhého reprezentačného jazdeckého plesu, ktorý sa
konal v Radisson Hoteli Carlton, približuje fotoreportáž Petra Kresánka. -PK-

Výherkyňa hlavnej ceny v
dámskom sedle na svojom
novom koni.

Spolu s manželkou prišiel aj finančný riaditeľ
DaimlerChrysler Automotive Slovakia Mike Nolte.

Symbolicky medzi koňmi
štvornohými a na kolesách
vítali hostí generálni
riaditelia Aegonu Peter
Brudňák a DaimlerChrysler
Automotive Slovakia
Andrej Glatz.

Na plese sa tancovalo,
ale i spievalo.
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Choì vlastnou cestou.
Choì

Segway.

V

iete si predstaviť, že by ste sa pohybovali len pomocou
premiestňovania vlastnej hmotnosti? Vyskúšajte Segway
a presvedčte sa, že tento inteligentný spôsob prepravy môže byť aj
zábavou. Segway Human Transporter – skrátene Segway HT – znamená prelom v oblasti transportu ľudí. Mení spôsob, akým sa v súčasnosti prepravujeme. Segway je kompaktný a silný. Poháňajú ho
akumulátory, takže sa dá nabiť z ktorejkoľvek zásuvky.

Je ekologický a tichý. Ale jeho genialita spočíva v tom, že sa hýbe
len na základe premiestnenia hmotnosti tela. Je to jednoduché:
nahnete sa dopredu a ide vpred. Nahnete sa dozadu a ide vzad.
Prenesiete hmotnosť do stredu a pribrzdí alebo zastaví. Akoby ste
mali kolesá na nohách. Môžete sa odviezť do budovy či vyviezť
von do prírody.

Špeciálny model Segway GT bol vyvinutý pre hráčov golfu.
Vďaka najnovším lítiovým akumulátorom vás a vašu golfovú vý-bavu povozí po dvoch celých 18-jamkových ihriskách. Segway
GT s golfovým vakom, s nízkotlakovými pneumatikami zabezpečujúcimi optimálny kontakt s každým podkladom a so špeciálnym
softvérovým pohotovostným režimom zrýchli vašu golfovú hru.

Segway je ideálnym prostriedkom na zvýšenie mobility v obývaných oblastiach a obzvlášť v mestskom prostredí. Odvezte sa na
ňom do práce, vybavte svoje každodenné poovinnosti rýchlejšie
a účinnejšie. Zmestí sa do každého batožinového priestoru, je
ľahký a obratný.

Najrobustnejší prírastok do rodiny Segway má saphion-lítiové
akumulátory zabezpečujúce maximálny výkon pri maximálnej
ekologickosti, ako aj široké, nízko položené ťažisko. So svojím
špeciálnym softvérom a mohutnými pneumatikami sa dostane
takmer všade. Je ideálny najmä do prírody a na nerovný terén.
Segway sa pohybuje rýchlosťou do 20 km/h. Je vybavený mimoriadne robustnými servomotormi a okrem osvedčených NiMH
akumulátorov je dostupný aj s lítiovými akumulátormi, ktoré
zvládnu až 38 km na jedno nabitie.

MÁTE CHUË NA SKÚ·OBNÚ JAZDU?
Radi vám ukáÏeme, ako Segway jazdí:
Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: 02/49 29 49 55, 49 29 49 29
MoÏnosÈ prenájmu:
160 eur bez DPH/deÀ
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POZVÁNKY

Nevšedné posolstvo
N
evšedné umelecké posolstvo
sprostredkúva na svojej najnovšej, už 26. výstave akademický
maliar Stanislav Trepač (na foto z jej
otvorenia stojí uprostred). Výstava je
otvorená do konca marca v piešťanskej
galérii Medea. Ako uviedol na margo
výstavy básnik a publicista Rudolf
Čižmárik (na foto vľavo), jej autor si
vypracoval umelecký prístup stratigrafie - odkrývania viacerých vrstiev
reality, vyvolávania historických alúzií
a svojského videnia sveta. S. Trepač
je pritom známy aj ako zručný portrétista súdobých osobností, grafický
návrhár či reštaurátor. -PK-

Oslavy narodenia Rembrandta

P

ri príležitosti 400. výročia narodenia svetoznámeho
holandského maliara Rembrandta van Rijna sa
s Amsterdame bude konať niekoľko špeciálnych výstav.
Určite by ste nemali premeškať aspoň jednu z nich.
Viac na www.rembrandt400.com -mag-

Výstavy:
Rembrandt & Caravaggio
24. február – 18. jún 2006
Múzeum V. van Gogha Amsterdam
Really Rembrandt?
9. marec – 24. máj 2006, Rijskmuseum
Rembrandt – pátranie po géniovi
1. apríl – 2. júl 2006, Rembrandtovo múzeum

Päť storočí
španielskych veľdiel

V

ýber z tvorby majstrov španielskeho maliarstva
El Greca, Goyu a Velazqueza.
Viac na www.szepmuveszeti.hu -mag-

Výstavy:
Museum of Fine Arts Budapest
26. január – 30. apríl 2006
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