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editoriál

Milí čitatelia,
perspektíva, že rodina vozidiel
s hviezdou v znaku sa rozrastá a omladzuje, je, myslím si, veľmi dobrá. Pribudla nová trieda CLS Shooting Brake
a popri od základu prepracovanej triede A prichádza aj nová generácia triedy GL. Daimleru sa, ako hodnotí jeho
najvyšší predstaviteľ doktor Dieter
Zetsche, darí a má veľké plány. Do roku
2020 sa chce stať svetovou jednotkou
v predaji prémiových vozidiel.
Pri uvádzaní nových modelov, najmä triedy A, sme i u nás mali viaceré príťažlivé prezentácie. Medzi krásne
podujatia patrilo stretnutie Mercedes
klubu, na ktorom bolo až 84 mercedesov rôznych vekových kategórií. To je
zatiaľ rekord a veľmi sa z toho tešíme.
Úspešne sme absolvovali nitriansky
autosalón. S veľkým záujmom sa aj

tu stretli naše tohtoročné automobilové novinky. Mercedes nie je len o práci, ale aj o radosti. Tú nám najnovšie
prinieslo svetové ﬁnále súťaže MercedesTrophy, do ktorej sa zapojilo 65-tisíc golﬁstov zo 60 krajín. Spomedzi
99 účastníkov tohto stuttgartského ﬁnále sa absolútnym víťazom v osobitnej súťaži Drive to the Major stal člen
slovenského družstva Marián Vávra.
Milí priatelia,
želám vám, aby jedno z najkrajších
období roka, akým je jeseň, bolo nielen o práci, ale prinášalo vám tiež pocity radosti a pohody. A možno tiež prostredníctvom jazdy s hviezdami ciest na
kolesách, alebo aj pri čítaní tohto najnovšieho vydania časopisu Hviezdy ciest.
S úctou váš
Andrej Glatz
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Nekonvenčná
odvaha
Charakterizovať jednou vetou nový Mercedes-Benz CLS Shooting
Brake sa nedá. Knihu konvencií totiž roztrhal s identickou energiou ako
kedysi jeho brat s označením CLS... Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

6

HVIEZDY CIEST 03/2012

T

rendy, cool, sexi a fresh sú
anglické výrazy, ktoré nemám rád. Na jednej strane
preto, lebo z nášho každodenného slovníka pomaly vytláčajú írečité slovenské výrazy,
a na druhej preto, lebo sú nimi opísané
takmer všetky produkty dennej i ostatnej spotreby. Pritom práve tieto výrazy
celkom výstižne vyjadrujú povahu i poslanie novej triedy CLS Shooting Brake. Želáte si model, aký ste ešte nevideli?
Prípadne máte chuť na skutočne štýlové kombi? Alebo ste unavení zo svojho
SUV, ale zvykli ste si na veľký batožinový priestor? Nech sa páči, nový Mercedes-Benz triedy CLS s prívlastkom Shooting Brake je pripravený práve pre vás.

FASCINÁCIA BEZ HRANÍC
Uvoľnite sa a začnite nový model vnímať. Je známy, veď dizajn kopíruje triedu CLS, takže si tento model so žiadnym iným nezmýlite. Teda ak nerátame
zadnú časť, ktorá vytvára hlavný rozdiel. Je to kombi, vlastne kupé-kombi.
Príjemná schizofrénia vyplývajúca z neidentiﬁkovateľného typu karosérie má
svoje pozitíva i negatíva. Samozrejme,
nebude sa všetkým páčiť, to je však práve úloha nových typov karosérií. Rozdeľujú spoločnosť na dva tábory, sú kontroverzné, a práve to im prináša úspech.
Stačí si spomenúť na modely ako roadster s pevnou skladacou strechou SLK, či
zakladateľa triedy luxusných SUV triedu ML, alebo práve štvordverové kupé

CLS prvej generácie z roku 2004. Nie
všetky boli na začiatku pochopené, mnohé z nich odsudzované, no komerčný
úspech dal výstižnú odpoveď na pochybnosti. Klesajúca línia bočných okien ostala zachovaná, rovnako aj bezrámové
okná, ktoré sú podmienkou štýlového
auta. Klesajúca línia strechy harmonizuje so zvyškom automobilu, ani v prípade
verzie Shooting Brake neprichádza zákazník o estetický zážitok.

NÁDYCH JACHTY
Výnimočné poslanie nového modelu okorenili konštruktéri aj netradičným
obkladom dna batožinového priestoru.
Na želanie si budete môcť v rámci vyhotovenia designo dopriať obklad z če- J
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J rešňového dreva, aké nájdete napríklad
aj na palubách niektorých jácht. Drevená podlaha je doplnená hliníkovými lištami s pogumovaným povrchom, ktoré
by mali zabrániť neželanému pohybu batožiny. Drevený obklad z americkej čerešne má päť vrstiev a je spracovaný
v záujme zvýšenia tvarovej stability podlahy. Luxusné vyhotovenie
je bonusom k úctyhodnému objemu batožinového priestoru, ktorý činí takmer rovných šesťsto litrov, takže štýl tentoraz dopĺňa
aj praktická stránka. Zadné operadlá pohodlne sklopíte z priestoru dvier batožinového priestoru,
vytvorená rovná plocha dokáže
strojnásobiť objem batožinové-
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ho priestoru. Samozrejme, neponúka toľko ako kombiverzia triedy E, ale to nie je
jeho úloha. Drevo ako okrasný materiál
si môžete, prirodzene, zvoliť aj v interiéri. Jaseň, orech, topoľ dopĺňajú obklady
z klavírneho laku, či dokonca aj porcelánu. To všetko je k dispozícii spolu
s troma verziami koženého poťahu
interiéru a mnohých farieb, ktoré
sú k dispozícii. Váš Mercedes-Benz
je totiž výlučne váš...

HIGHTECH VŠADE
Počnúc samotnou karosériou a dverami. Sú hliníkové,
v porovnaní s klasickými oceľovými šetria 24 kilogramov
a z identického materiálu

je aj predná kapota, dvere batožinového priestoru aj predné blatníky i pomocné rámy podvozka a niektoré ramená náprav. Konﬂikt medzi hmotnosťou
a jazdnými vlastnosťami rieši Shooting Brake s nadhľadom a bez zbytočných a drahých úprav podvozka. Dôraz
na detail prezrádza aj hodnota aerodynamického odporu vzduchu. S hodnotou C 0,29 sa radí na špicu automobilov s karosériou typu kombi. Jazdné
vlastnosti stráži aj pneumatické pruženie zadnej nápravy, ktoré sa montuje
sériovo. Zabezpečí nezmenené jazdné
vlastnosti bez ohľadu na zaťaženie kufra, prípadne cestujúcimi osobami. Tých
môže byť až päť, hoci sú zadné sedadlá
aj naďalej navrhnuté pre dvoch, centrál-

na konzola zmizla, takže pribudol aj jeden možný cestujúci vzadu.

ŠTYRI MOTORY PLUS 4MATIC
K dispozícii sú dve naftové a dve benzínové motorizácie, pričom obidva silnejšie agregáty si môžete dopriať aj v kombinácii s pohonom všetkých štyroch
kolies. Všetky motory sa kombinujú so
sedemstupňovou automatickou prevodovkou 7G-Tronic a technológiou BlueEfﬁciency. Verzia CLS 250 CDI poskytne
maximálny výkon 150 kW (204 k) v sprievode priemernej spotreby na úrovni
5,4 litra na sto kilometrov. Silnejší šesťvalec 350 CDI poskytne 195 kW (265 k).
Základný benzínový šesťvalec CLS 350
poteší výkonom 225 kW (306 k) a krá- J

Výnimočné poslanie nového
modelu okorenili konštruktéri
aj netradičným obkladom dna
batožinového priestoru.
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Dôraz na detail prezrádza
aj hodnota aerodynamického
odporu vzduchu. S hodnotou
C 0,29 sa radí na špicu automobilov
s karosériou typu kombi.
J ľom ponuky sa stane benzínový osemvalec s maximálnym výkonom 300 kW
(408 k). Zaujímavosťou je, že ani v jednom prípade nepresiahne priemerná
spotreba hranicu desiatich litrov.

KREATÍVNE TECHNOLÓGIE
Ja viem, parafrázujem reklamný slogan konkurenčnej automobilky, ale skutočné oprávnenie na jeho používanie
má práve automobilka s hviezdou na kapote. Napríklad elektromechanický posilňovač riadenia nielenže znižuje priemernú spotrebu, ale zároveň umožňuje
konštruktérom namodelovať účinok posilňovača v závislosti od jazdného reži-
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mu a príjemným beneﬁtom je aj aktívny asistent parkovania, ktorý vozidlo
takmer úplne sám zaparkuje. Plne LED-diódové svetlá s rôznymi režimami svietenia sa stali také populárne, že takmer
každý zákazník si za ne priplatil, číselne
vyjadrené: bolo ich až 95 percent. Výkon
LED-diódových svetiel sa blíži k dennému svetlu a maximum účinnosti poskytujú aj preto, že sú spojené aj s navigačným systémom, takže „poznajú“ cestu
a vedia, že sa blížite ku križovatke, a náležite ju aj osvetlia. Okrem toho dokáže
CLS Shooting Brake aj rozpoznať automobil v mŕtvom uhle, zabrániť vodičovi
vojsť do jeho pruhu, upozorní vás, ak ste

unavení a systémy DISTRONIC PLUS,
BAS PLUS a PRE-SAFE dokážu zabrániť aj niektorým nehodám, ak si želáte
maximum, máte k dispozícii aj nočné videnie Night Vision.

SHOOTING BRAKE
Vytvorenie novej kategórie automobilov, ktorá sa stane trendom a bestsellerom, sa rovná nájdeniu ropného náleziska tri metre pod povrchom v tesnej
blízkosti raﬁnérie. Mercedes-Benz už niekoľkokrát dokázal vycítiť potrebu zákazníkov. CLS Shooting Brake ideálne
vyplní medzeru, ktorú si zatiaľ žiaden
z konkurentov nevšimol alebo nechcel
všimnúť. A na to, aby ste sa na takýto
krok podujali, potrebujete jednu rozhodujúcu vlastnosť: ODVAHU. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Nie je dôvod na plač
Od 1. septembra 2012 sme pre vás pripravili možnosť zapožičať si vozidlo Mercedes-Benz a KIA
bez nevyhnutnosti zložiť kauciu. Služba je určená najmä:
• pre klientov poisťovní pri poistnej udalosti a potrebe náhradného vozidla
• každému záujemcovi o platené zapožičanie vozidla
V prípade záujmu sa skontaktujte s Ingrid Scholtzovou – tel.: 02/49294411, e-mail: i.scholtzova@motor-car.sk
Všetko od profesionálnej poisťovacej maklérskej spoločnosti LEAS.SK, s. r. o.,
člena skupiny MOTOR CAR GROUP, špecialistu v poistení a financovaní vozidiel.
Platí pre zákazníkov Motor-Car Group.

LEAS.SK, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel.: +421 2 49 29 47 12, 08, fax: +421 2 49 29 47 15, 44 44, e-mail: poistenie@motor-car.sk, www.leas.sk
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Liga výnimočných
Vo svojich ,,Kristových rokoch“ prichádza trieda G pred priaznivcov
s najnovšími modelmi G 63 AMG a G 65 AMG, ktoré nenechajú nikoho
na pochybách v tom, že trieda G je lídrom medzi luxusnými
terénnymi automobilmi. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

V

ývoj „Géčka“ od jeho
zrodu v roku 1979 prešiel pozoruhodným vývojom. Vďaka nemu
bola trieda G niekoľko-
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krát zvolená za terénne vozidlo roka
a stala sa zakladateľom genofondu pre
ďalšie úspešné SUV prémiovej značky Mercedes-Benz. V tom pokračujú aj
dve tohoročné novinky.

G 63 AMG
Najnovší mercedes G 63 AMG
so silným 5,5-litrovým motorom
AMG V8 s dvoma turbodúchadlami (400 kW/544 k a krútiaci moment

760 Nm), je sériovo vybavený funkciou ECO štart – stop.
Práve vďaka uvedenej funkcii
v jazdnom programe C sa motor počas státia vozidla automaticky vypína, čo zaručuje nielen redukciu spotreby paliva či zníženie nákladov na
palivo, ale v konečnom dôsledku aj
produkovanie emisií. Podobne ako
G 65 AMG má novú automatickú
prevodovku AMG SPEEDSHIFT
PLUS 7G-TRONIC.
Extravagantný styling exteriéru,
komfortný a precízne vyplnený interiér a dynamickosť jazdy chránená
bezpečnostnými prvkami - sú typickým rysom, ktorý robí nový model G
63 AMG vysoko atraktívnym.

G 65 AMG
Fascinujúcim výkonom, 6,0-litrovým
motorom AMG V12 s dvoma turbodúchadlami sa môže - ako prvý dvanásťvalcový variant tohto legendárneho
konštrukčného radu vôbec - hrdo pýšiť
nový Mercedes-Benz G 65 AMG. Punc
výnimočnosti mu garantuje aj nová automatická prevodovka AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC a radiace
páčky AMG na volante a tromi jazdnými programami s rôznymi charakteristikami plynového pedála a radenia:
C (Controlled Efﬁciency), S (Sport)
a M (Manual). Práve táto motorizácia
mu garantuje výhradné postavenie medzi exkluzívnymi vysokovýkonnými terénnymi vozidlami. Tú však netvorí

len samotný výkon motora, ale aj kultúra jazdy, dokonale vyladená technika
AMG, očarujúci styling AMG či športovo luxusný interiér obohatený o koženú výbavu a drevené prvky designo.
Pôsobivý výraz výnimočnosti, exkluzivity a luxusu umocňuje aj samotný exteriér reprezentovaný predovšetkým
predným nárazníkom AMG s maskou chladiča AMG s dvomi pochrómovanými lamelami a pochrómovanou
mriežkou, ale aj metalický lak, disky
z ľahkej zliatiny AMG, brzdové strmene nalakované červeným lakom, ako
aj exteriérový balík prvkov z ušľachtilej ocele s nášľapnými doskami a s krytom na náhradné koleso – vyhotoveným taktiež z ušľachtilej ocele. Ó
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2. ČASŤ

Najbezpečnejšie
minibusy
V uplynulej časti sme predstavili dva
konštrukčné rady minibusov Sprinter. Dnes sa
bližšie zoznámite s radmi Travel a Transfer.
Oba - s úspornými dieselovými motormi Euro
V dosahujúcimi nízke hodnoty emisií patria
medzi najbezpečnejšie vozidlá svojej triedy.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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V

rcholom je ich sériový elektronický stabilizačný program (ESP)
s rozpoznaním zaťaženia a ťažiska (adaptívne ESP). Protiblokovací systém (ABS),
systém regulácie preklzávania hnacích
kolies (ASR), elektronické rozdelenie
brzdnej sily (EBV) a asistent brzdenia
(BAS). Bezpečnostnú výbavu všetkých
Sprinterov zvyšuje aj adaptívne brzdové svetlo či blikajúci signál núdzového
brzdenia.

TRANSFER
Mercedes-Benz Sprinter Transfer je
optimálny mnohostranný minibus ur-
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Mercedes-Benz Sprinter Travel je
ideálny na zájazdy a cesty na väčšie
vzdialenosti, pričom so svojou
komfortnou výbavou spĺňa najvyššie nároky v preprave VIP osôb.
J čený na medzimestské linky a výlety.
Je vyrábaný v piatich modelových radoch (23, 34, 35, 45 a 55), v štyroch
variantoch dĺžky, pre 12 až 22 cestujúcich. Transfer hneď zaujme mimoriadne atraktívnym vzhľadom, rozsiahlou bezpečnostnou technikou
a vysokým komfortom pre cestujúcich.
Cestujúci doň nastupujú buď cez široké posuvné dvere, zväčšený nástup pri
dverách spolujazdca alebo cez niektoré

16

HVIEZDY CIEST 03/2012

z oboch voliteľných výsuvných dverí.
Súčasťou sériovej výbavy je aj elektricky ovládaný nástupný schodík. Strop
umožňuje výšku na státie až 1,90 m.
Inovatívny systém pripevnenia sedadiel na báze koľajničiek líšt umožňuje
ich variabilné rozdelenie.

TRAVEL
Ďalší minubus – Mercedes-Benz
Sprinter Travel je ideálny na zájazdy

a cesty na väčšie vzdialenosti, pričom so
svojou komfortnou výbavou spĺňa najvyššie nároky v zájazdovej a turistickej
doprave, ako aj v preprave VIP osôb.
Je dodávaný v troch variantoch (45, 55
a 65), pričom dva z nich sú vzadu vybavené aj zadnou časťou turistického autobusu s veľkým krytom batožinového
priestoru a úložným priestorom. Ako
prevádzkové dvere slúžia jednokrídlové výsuvné dvere so šírkou prechodu
750 mm. Travel odvezie až 18 + 1 cestujúcich, ktorí napr. v type Sprinter Travel 65 sú rozmaznávaní v sériovo dodávaných cestovných sedadlách Travel
Star Xtra, so vzdialenosťou medzi sedadlami až 920 mm! Ó
Na všetky nové vozidlá Sprinter sa vzťahuje nová trojročná záruka ExtendPlus, o ktorej sa viac dozviete nielen na str. 76, ale aj na
www.mercedes-benz.sk/ExtendPlus

Mercedes-Benz klub
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 klubu:

z Züava 5 % na náhradné dielce a 10 %. na servisnú prácu.
z éasopis Classic magazine.
z élenská karta Mercedes-Benz klubu, 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 informácii (prevažne technického charakteru). http://mercedes-benz-clubs.com/Registration/ClubLounge/186/en/001
Telefón: +421-2- 49294951
Telefax: +421-7-49294929

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
navýšenie 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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Belobou
žiariaca
vášeň
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To, ako sa dá ideálne
a predovšetkým dizajnovo
a vizuálne nenútene splynúť
s jedným z ročných období,
dokazuje na slovenský trh
práve prichádzajúca nová
- limitovaná séria smart
fortwo edition iceshine.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

N

ielen samotné pomenovanie modelového radu,
ale ani jeho nový dizajn
nenechá nikoho na pochybách, že farebné vyhotovenie umocnené technickou dokonalosťou a precíznym spracovaním
so zmyslom aj pre ten najmenší detail, dokáže fascinovať aj farbami belobou žiariacej zimy... Výsledkom tejto
kombinácie je len 1 800 dvojmiestnych
mestských vozidiel vo vyhotoveniach
kupé i kabriolet a v bielej či podľa želania zákazníka s časťami zvýraznenými
azúrovo modrou farbou. V bielej farbe
je vyhotovená nielen bezpečnostná kabína tridion, ale aj kryty vonkajších zrkadiel a dizajnovo efektné trojlúčové
kolesá z ľahkej zliatiny. Tým dodávajú punc exkluzivity nízkoproﬁlové pneumatiky (vpredu 175/55 R 15 a vzadu
195/50 R 15). Zvyšné plastové časti sú
farebne ponechané na výbere majiteľa
vozidla a vyjadrení jeho vlastnej individuality – buď sa rozhodne pre bielu,
alebo pre špeciálne vyvinutú azúrovo modrú. Nápaditosť nového smartu

podčiarkujú svietidlá denného osvetlenia s LED a logo edície v trojuholníku
vonkajšieho zrkadla. Interiéru vozidla
dominuje biela látková vložka v operadle na chrbát a sedadlá s výraznými bielymi švami, ktoré sa objavujú aj
na trojramennom kožou potiahnutom
športovom volante s radiacimi páčka-

mi. Mladá generácia priaznivcov smartu privíta vo vozidle integrovaný sériový audiosystém basic s RDS rádiom
s rozhraním USB a externým vstupom
na pripojenie prehrávača MP3 alebo
CD, dvoma integrovanými reproduktormi a prídavnou zásuvkou pod ovládacou časťou. Ó
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Biturbo

Pointa? Krátky nápis na prednom blatníku: V8 Biturbo.
Článok by tu vlastne mohol skončiť, lebo päťstopäťdesiatsedem
koní nepotrebuje komentár. Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting
Brake... Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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A

ko vyzerá módna ikona
súčasnosti? Roztrhané
riﬂe sa často kombinujú so značkovým sakom
a hodvábnou košeľou,
pod ktorou by sa mali rysovať svaly.
Zhruba takto by sa dala charakterizovať posledná chuťovka z dielne AMG.
Je to vlastne cesta do chlapskej duše,
má všetko, čo si chlap pri aute môže
želať, vrátane haló efektu.

KILOWATTY, NEWTONMETRE
A TURBODÚCHADLÁ
Stretávací bod pre myseľ ohýbajúce
čísla je priestor pod kapotou. Nachádza sa tam motorárska perla v podobe
päťapollitrového osemvalca s dvoma
turbodúchadlami a medzichladičom
stlačeného vzduchu. Znamená to síce
rozlúčku s atmosférickým šesťlitrom,
no downsizing, čiže znižovanie objemu
motora, sprevádza v Stuttgarte spravidla zvyšovanie výkonu. Maximálny
výkon kulminuje na hranici 386 kW
(525 k) a silu na poháňaných zadných
kolesách dokumentuje číslica 700 Nm.
Kliknite na možnosť Edition 1 a výkonové parametre posuniete do novej dimenzie. K dispozícii bude nie menej
ako 410 kW (557 k) a 800! Nm maximálneho krútiaceho momentu. Zrýchlenie z pokoja na stokilometrovú rýchlosť vám zaberie menej ako štyri a pol
sekundy, maximálna rýchlosť je, samozrejme, limitovaná na dvestopäťdesiat
kilometrov za hodinu, ale za príplatok
sa fantázii ani dynamike medze nekladú. Komunikáciu s brutálnou silou má
na starosti sedemstupňová dvojspojková prevodovka AMG SPEEDSHIFT
MCT, ktorá ponúka viacero režimov
radenia rýchlostí. Nechýba ani funkcia RACE START, ktorá z vás urobí majstra akcelerácie, naopak funkcia Controlled Efﬁciency stráži dojazd,
majiteľovu peňaženku a šetrí životné

prostredie. Radenie jednotlivých rýchlostí si užijete najviac v režime Manuál, prípadne využijete Šport alebo
Šport+. Viac stupňov ponúka aj stabilizačný systém, mieru jeho asistencie si
volíte rovnako v troch úrovniach podľa
toho, akí ste odvážni. Slúži na to funkcia SPORT Handling mode, a v ponuke je aj kombinácia iba vy a auto, čiže
bez elektronického dohovárania. Všetky nastavenia prepínate prostredníctvom páky E-SELECT umiestnenej na
stredovej konzole.

INÝ MODEL, INÝ ZÁŽITOK
Modely AMG majú odlišný charakter ako ich „sériový“ príbuzný. A nevyplýva to iba z výkonových parametrov.
Podvozok je kompletne prepracovaný a adaptovaný na vyššiu porciu výkonu, rozchod kolies vpredu narástol
o 56 milimetrov, silnejšie brzdy môžu
byť na želanie aj karbónovo-keramické a nechýba ani adaptívny podvozok
AMG RIDE CONTROL. Ten umožňuje nastavenie jednotlivých režimov
tlmenia a pruženia. Zadná náprava má
podobne ako ostatné verzie pneumatické pruženie. Devätnásťpalcové disky
kolies sú samozrejmosťou, na želanie
sa dodávajú aj dvadsaťpalcové. A pointa? Budete sa diviť, ale nie je to ani
tak výkon ako skôr zvuk pri voľnobehu
aj pri akcelerácii. Je to totiž osemvalec
a tie pomaly vymierajú. Buďme radi,
že na nás fanúšikov výfukového barytónu Mercedes-Benz modelom CLS 63
AMG stále myslí... Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Filozoﬁa
úspechu
Prvý Actros EURO 6
na Slovensku vlastní
L -Trans Logistics
Keď ako mladý podnikateľ zo Záhoria začínal,
mal pred sebou kancelársky stôl, telefón a fax. A víziu. Dnes
po vyše desiatich rokoch cieľavedomej driny zamestnáva cez sto ľudí,
plánuje otvoriť pobočky v Košiciach a českej Mladej Boleslavi, vozí tovar po
celej Európe, vlastní takmer 50 vozidiel, sklady a pripravuje spoločnosť na
jej ďalšiu expanziu. Majiteľ spoločnosti L - Trans Logistics, s.r.o.
– Ladislav Martinkovič. Text: Peter Škorňa
/ Foto: Vladimir Yurkovic, Peter Škorňa
J
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N

ie každý mladý človek
má jasno v tom, čo bude
v reálnom svete dospelých robiť. Ako to bolo
vo vašom prípade?
- Autá a všetko, čo s nimi súviselo, ma
fascinovali už od mala, vďaka čomu som
sa rozhodol študovať dopravu. Po jej dokončení som automaticky sústredil svoju
pozornosť na oblasť, ktorá aj vzhľadom
na rozvoj dopravy a výroby vozidiel na
Slovensku mala prirodzený potenciál. Aj
preto som v roku 1995 nastúpil do spoločnosti, ktorá pre bratislavský Volkswagen zabezpečovala logistické činnosti. Postupom času som si uvedomil, že práve
logistika a doprava je tou oblasťou, kde
by som vlastné predstavy vedel realizovať aj inak ako zamestnanec.
Keby ste sa mali vrátiť pár rokov dozadu – do vašich podnikateľských začiatkov, ktoré momenty sa vám vybavia v pamäti ako prvé?
- Pred desiatimi rokmi som nevedel,
ako moje podnikanie dopadne, aký naberie smer a obrátky, a aj preto som popri hlavnom zamestnaní - po jeho skončení - pomaly podnikal. Moje dni na
dlhý čas mali monotónny priebeh –
z jednej práce som rovno šiel do druhej,
kde som sa venoval špedícii. Môj pracovný deň trval osemnásť a niekedy aj
viac hodín. Jediné, čo ma držalo na nohách, bola pevná vôľa a cieľavedomosť.
Viete, pochádzam z normálnych, skromných pomerov, nikdy som nedostal nič
zadarmo a ani som sa nenarodil ako syn
bohatých rodičov. Začínal som podni-
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kať takmer z ničoho, od nuly – ak nepočítam prenajatú kanceláriu, počítač,
telefón a fax. A ešte entuziazmus, tvrdohlavosť a nezlomnú vieru, že keď sa na
niečo odhodlám a venujem tomu maximum, že to musí vyjsť. Keďže som v začiatkoch nemal vlastné vozidlá, najímal
som si dopravcov. Až v roku 2004 som si
kúpil aj svoje prvé ozajstné ﬁremné vozidlo – dodávkový Mercedes-Benz Sprinter, s ktorým som prepravoval náklady
do 3,5 tony. O ďalšie dva roky som kúpil
prvý kamión a o niečo neskôr som už realizoval zásielky z celej Európy.
Na ktorú oblasť dopravy a prepravy
sa L - Trans Logistic špecializuje?
- Poskytujeme komplexné služby v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej automobilovej prepravy tovaru, služby špedície a zasielateľstva. Ťažiskom nášho
podnikania je medzinárodná doprava tovaru – súčiastok, celkov a náhradných
dielov pre výrobu vozidiel Mercedes-Benz a Volkswagen. Máme však klientov aj v inom segmente. Vážime si každého seriózneho klienta.
Napriek tomu, že máte vo svojom
vozovom parku v súčasnosti aj iné
značky, čo zohralo úlohu v tom, že
prvým vaším vozidlom bol práve
mercedes?
- Značka Mercedes-Benz bola pre
mňa od začiatku srdcovou záležitosťou. Pri kúpe prvého mercedesu zohral významnú úlohu aj lepší prístup
jeho predajcu ku mne ako zákazníkovi. A tiež - okrem nespochybniteľnej
kvality vozidla - aj garantovaný profe-

sionálny servis – nech ste kdekoľvek
a kedykoľvek.
Aké vozidlá značky Mercedes-Benz
vlastníte?
- V súčasnosti máme niekoľko vozidiel
Sprinter, Atego a najmä najnovšie vozidlá Actros.
Kam a pre aké vozidlá MercedesBenz prepravujete tovar?
- Do nemeckého Böblingenu vozíme
od subdodávateľov z Košíc a Maďarska
všetko, čo sa týka výroby vozidla Mercedes-Benz triedy S. Veľmi si zakladám
na ﬁlozoﬁi lojality ku klientovi. Aj preto si neviem si predstaviť, že by som diely a súčiastky do mercerdesov vozil na
inom ťahači, než je Mercedes-Benz. Ide
vlastne o obojstranne férový vzťah. Zo
strany klienta je voči mojej spoločnosti
garantovaná stabilita zákazky a férovosť
v plnení ﬁnančných vzťahov – čo v krajinách strednej a východnej Európy až
také bežné nie je. Tiež je pre našu ﬁrmu
dobrou vizitkou, keď v dokumentárnom
ﬁlme o výrobe vo fabrike v Böblingene
vidíte z nej vychádzať práve kamión s logom L - Trans Logistic...
Náklonnosť k vozidlám so striebornou hviezdou v znaku je zrejme podmienená aj inými faktormi...
- Samozrejme. Mercedesy – a najmä
Actrosy sa mi osvedčili ako bezpečné a
spoľahlivé vozidlá. Nemôžete mať kvalitných klientov bez toho, aby ste nemali
aj kvalitný vozový park. To sú navzájom
spojené nádoby. Naši nemeckí partneri
oceňujú dochvíľnosť a spoľahlivosť nami

zabezpečovanej dopravy. Nemáme zbytočné prestoje ani v prípade poruchy vozidla, pretože keď ste majiteľom mercedesu – máte k dispozícii najpočetnejšiu
a najkvalitnejšiu servisnú sieť v Európe, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne. A nielen to. Tým, že máme najnovšie
Actrosy, spĺňajúce najvyššie existujúce
emisné normy, dokážeme ušetriť značné

takýchto objemoch si dôkladne zrátate, aké sú nielen vstupné náklady na váš
vozový park, ale najmä celkové – počas
celého životného cyklu vozidla. Kúpou
najmodernejších Actrosov len napĺňam
túto ﬁlozoﬁu. Už som spomínal, že kúpou Actrosu s Euro 6 výrazne získavam
na zľavách za mýto. Len pre porovnanie
– rozdiel v mýtnych poplatkoch na ces-

Naraz dokážeme prepraviť
až 1 300 ton tovaru s celkovým
objemom až 2 900 m3.
náklady vďaka mýtnym zľavám na cestách po Rakúsku a Nemecku. A aj v tom
je naša konkurenčná výhoda oproti iným
prepravcom, ktorí síce na začiatku investujú do lacnejšieho vozidla - s nižšou
emisnou triedou a bezpečnosťou, v konečnom dôsledku ich to však stojí nielen
viac ﬁnancií, ale aj iziko vyšších nákladov či dokonca straty zákazky... Moja ﬁlozoﬁa je v tomto zmysle úplne odlišná.
Svedčí o tom aj fakt, že ste majiteľom
prvého vozidla na Slovensku spĺňajúceho normu Euro 6...
- Naša spoločnosť vlastní rôzne vozidlá - od malých pick-upov s nosnosťou
do 1,5 tony až po mega trailery s ložnou výškou 3 m, schopné prepraviť až
120 m3 s hmotnosťou až 24 ton! Naraz
dokážeme prepraviť až 1 300 ton tovaru s celkovým objemom až 2900 m3. Pri

tách v Nemecku či Rakúsku medzi vozidlom spĺňajúcim normu Euro 3 a mojím Actrosom spĺňajúcim Euro 6 je až
20 % v môj prospech! To je faktor, ktorý môžem zakomponovať do cenovej
ponuky pri tendroch, a to je aj výhoda, ktorá mi dáva priestor pri stanovovaní čo najlepšej a najkonkurenčnejšej
ceny. A nielen to. Kúpou najnovšieho
Actrosu s normou Euro 6 nestrácame
na cene - tak ako iné vozidlá - ani v prípade jeho prípadného predaja po roku
1014, keď už budú musieť všetky kupované vozidlá túto normu spĺňať. Samozrejme, nie všetko je len o ﬁnanciách.
Dôležitým faktorom je pre mňa samotná kultúra ﬁrmy, to, ako vystupuje navonok, či má všetky potrebné certiﬁkáty
a spĺňa tak aj tie najnáročnejšie normy požadované renomovanými zahraničný-

mi klientmi. To, že sa mi to darí a napr.
v tendroch pre nemecké ﬁrmy sme zvíťazili aj nad nemeckými prepravcami, svedčí o správnosti môjho prístupu
k podnikaniu.
Na čo kladiete dôraz pri riadení vašej
spoločnosti?
- Keď zamestnávate vyše sto ľudí,
musíte klásť veľký dôraz na kontrolu.
A tiež komunikáciu. Tak, aby bola jasná a zrozumiteľná, aby nevznikali žiadne ,,hluché miesta“, ktoré neskôr ústia
do vzájomného nepochopenia sa a následného napätia. Aj preto sa snažím so
svojimi spolupracovníkmi formou porád komunikovať na pravidelnej dennej báze, báze, a ak si to vyžaduje situácia aj dvakrát. A tiež je to o výbere ľudí.
Viete, pre mňa nie je podstatné, či je
môj zamestnanec z Bratislavy alebo malého mestečka či dedinky. Pre mňa je
rozhodujúci jeho vzťah k práci, či si ju
váži ako príležitosť realizovať sa a neustále rásť. Dnes nie je pre mňa dôležité len niekoho zamestnať, ale prioritou
je nájsť ľudí, ktorých práca bude baviť
a napĺňať. Ktorí si ju budú vážiť.
Stále sa bavíme o práci, ale akosi ste
nespomenuli súkromie...
- Priznám sa, že mám veľmi málo
voľného času a ak ho nakoniec mám,
takmer všetok venujem športu, aby som
pri svojej enormnej vyťaženosti mal aspoň dobrú fyzickú kondičku. Tiež – keď
si potrebujem oddýchnuť, vypnúť a usporiadať si myšlienky, vyhľadám pokojné
miesto, kde môžem byť sám. Ó
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Ťažký
distribučný
Antos
Koľko tovaru treba rozviezť pre obchody
v Európe a vo svete, keď iba na Slovensku
tie najväčšie ako Tesco, Kauﬂand, Billa a ďalšie
majú spoločný obrat (podľa TOP Trendu) cez
päť a štvrť miliardy eur? A koľko sa dá ušetriť
pri použití čo najúčelnejšieho prepravného
prostriedku? V kontexte s týmito úvahami
osobitne vyniká práve prvý špecialista
na ťažkú distribučnú dopravu
- nový Mercedes-Benz Antos.
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG
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Daimler začiatkom júla predstavil nový Antos značky Mercedes-Benz, prvý modelový rad vozidiel špecializovaných na použitie
v ťažkej distribučnej doprave. Premiéru na verejnosti má na septembrovej výstave IAA úžitkových vozidiel v nemeckom Hannoveri.
Či na rozvoz potravín, vykurovacieho oleja, stavebnín alebo do
komunálnej dopravy: Antos s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou od 18 do 26 ton je v regionálnej doprave doma.
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Kabína vodiča nového Antosa so šírkou 2,3 metra sa dodáva ako ClassicSpace v krátkom (S) a stredne dlhom
(M) vyhotovení. Stredne dlhý variant existuje aj ako superplochá kabína CompactSpace, napríklad pre
nákladný automobil s chladiacim agregátom na nadstavbe. Priestor prémiového kokpitu slúži vodičovi ako
ergonomické pracovisko: prístroje sú prehľadne usporiadané, ergonomicky vyhotovené a dobre sa obsluhujú.
Moderný multifunkčný volant a široké možnosti prestavenia sedadla uľahčujú každodennú prácu vodiča.

A

ntos sa oprávnene dá charakterizovať ako trieda
sama osebe: konštrukčný rad na distribučnú dopravu pokrýva vo svojom
segmente pestré spektrum oblastí použitia. Prevádzkovatelia pritom môžu ťažiť
z jeho hospodárnosti a úspornosti, výrobcovia nadstavieb z jeho jednoduchosti
montáže nadstavby a individuálnosti, vodiči z komfortu obsluhy, bezpečnosti a
jazdných vlastností.
Nový modelový rad: vozidlá Mercedes-Benz Antos špecializované na
použitie v ťažkej distribučnej doprave (s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou od 18 t do 26 t) sa už predstavili odborníkom a premiéru majú
na septembrovej výstave IAA úžitkových vozidiel v nemeckom Hannoveri. V ponuke sú dva základné varianty:
Loader optimalizovaný (i odľahčeniami) na maximálne užitočné zaťaženie
a Volumer orientovaný zasa na čo najvyšší ložný priestor (až tri metre) a tým
čo najväčší ložný objem.
Výrazný dizajn Antosa prezrádza jeho
príbuznosť s novým Actrosom. Kabína
vodiča so šírkou 2,30 metra má krátke
(S) a stredne dlhé (M) vyhotovenie. M vy-
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Dizajn Antosa je veľmi výrazný,
aj keď pri pohľade zvonka
nemožno poprieť príbuznosť
s novým Actrosom.
hotovenie môže byť tiež ako super plochá kabína (napríklad pri umiestnení
chladiaceho agregátu na nadstavbe). Ergonomický kokpit vodiča má moderný
multifunkčný volant, viacnásobne prestaviteľné sedadlo, prehľadne usporiadané
prístroje a umožňuje dobrú obsluhu.
Nový modelový rad Antos využíva širokú ponuku dieselových motorov Euro
VI: tri radové šesťvalce so zdvihovým objemom 7,7 litra, 10,7 litra a 12,8 litra (od
175 kW/238 k až po 375 kW/510 k). Silu
prenáša plnoautomatická prevodovka
Mercedes PowerShift 3 s rýchlym preraďovaním, ôsmimi alebo dvanástimi stupňami a režimom pozvoľného pomalého
pohybu (regulovaného iba brzdovým pedálom).
Antos obsahuje sériovo elektronicky
regulovaný brzdový systém EBS s ko-

túčovými brzdami na všetkých nápravách, vysokoúčinnú motorovú brzdu,
protiblokovací systém ABS, reguláciu
preklzávania hnacích kolies ASR, ako
aj asistenta regulácie stability. Ponúka
i ďalšie asistenčné systémy na želanie,
vrátane aktívneho asistenta brzdenia
(ABA) tretej generácie, pričom nový
ABA 3 samočinne spustí brzdenie naplno aj pri rozpoznaní nepohybujúcej
sa prekážky. Ó

z Dizajn: nezameniteľný pôvod,
vlastný charakter
z Motory Euro VI s výkonom od
175 kW (238 k) do 375 kW (510 k)
z Prvý raz všetky bezpečnostné
systémy v distribučnej doprave

predstavujeme

Prémiová
prezentácia

Začiatok septembra poznamenali dve udalosti – letné prázdniny
sa začiatkom nového školského roka nenávratne skončili a podobne
sa skončila aj predná sendvičová konštrukcia vozidiel Mercedes-Benz
triedy A. Tú nahradil jej kompaktný nástupca, na mieru ušitý predovšetkým
mladej aktívnej a dynamickej generácii. Text a foto: Peter Škorňa

V

ybraní motoristickí žurnalisti mali počas dvoch
septembrových dní možnosť ako prví prakticky otestovať a „dostať
sa pod kožu“ prvých troch najnovších
Áčok na Slovensku. Tomu bol prispôsobený nielen výber a vybavenie samotných modelov, ale aj testovacia trasa. A ako to pri tejto prémiovej značke
býva zvykom – na všetkých čakala aj
delikatesa navyše...

DYNAMICKÁ TROJKA
Kým ruská trojka brázdila ulice
Moskvy a švédska trojka má svoje domovské miesto v Štokholme (podobne ako
štokholmský syndróm – pozn. autora),
dynamická prezentácia troch najnovších
modelov Mercedes-Benz triedy A sa začínala a aj končila pred showroomom
na Tuhovskej ulici v Bratislave. Práve tu
bolo „ustajnených“ až 401 koní pod kapotou troch vozidiel: sivý Mercedes-Benz
A 180 CDI BlueEFFICIENCY (7G-DCT)

sedan s výkonom 80 kW (109 koní) a maximálnou rýchlosťou 190 km/h, strieborný Mercedes-Benz A 200 CDI BlueEFFICIENCY sedan s výkonom 100 kW
(136 koní) a maximálnou rýchlosťou
210 km/h a nakoniec najsilnejší testovaný „žrebec“ – biely Mercedes-Benz A 200
BlueEFFICIENCY sedan s výkonom
115 kW (156 koní) a maximálnou rýchlosťou 224 km/h! Aj to bol dôkaz, že prezentácia novej triedy A bude naozaj dynamická. Prezentačná testovacia trasa bola

J
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vý čas fyzika a osud – môžete robiť čokoľvek, vírnik, napriek víreniu zo všetkých
síl, ostane stáť „nohami“ pevne na zemi...

BRADLO A SERPENTÍNY
NA PEZINSKEJ BABE

zvolená ako kombinácia diaľnice (vo výstavbe) na úseku z Bratislavy až po Piešťany a kľukatých ciest prvej triedy, vedúcich Malými Karpatmi. To ešte prítomní
jazdci netušili, že po príchode na letisko
Trnava Kopánka na nich bude čakať niečo, čo doposiaľ nezažili.

VO VÍRE VÍRNIKA
Zrak účastníkov prezentácie obdivne
ustrnul na čomsi, čo pripomínalo kombináciu toho najlepšieho z ultraľahkého lietadla a vrtuľníka. Alebo, ako podotkol jeden z prítomných, geneticky upravenú
zväčšeninu modelárskeho vrtuľníka na
diaľkové ovládanie. V skutočnosti to bol
vírnik – fascinujúci, spoľahlivý, obratný
a ľahko ovládateľný lietajúci stroj určený na zábavné rekreačné ultraľahké resp.
športové lietanie, ktorý vďaka krátkemu
štartu a pristátiu nepotrebuje na svoju
prevádzku letisko. A navyše - jeho technická konštrukcia mu umožňuje bezpečne
pristáť aj s vypnutým motorom! Vírnik
používa ako palivo pre svoj let obyčajný
benzín, pričom je zaujímavé, že jeho cena
je porovnateľná s cenou automobilu (pozri aj www.virnik.sk). A keďže išlo o akciu
značky Mercedes-Benz, bolo len zákonité,
že si červený dvojmiestny vírnik (okrem
neho sú aj jednomiestne či dokonca až
trojmiestne) vyskúšali aj prítomní účastníci prezentačnej jazdy...
Teda, musím úprimne skonštatovať, že
nie všetci. Niektorí zo strachu z výšok či
z nedôvery voči tomuto technickému zázraku fascinujúci pocit letu odmietli. Iní,
ako aj ja, síce odvahu nabrali, zlá predtucha či osud (možno aj ten nezvratný)
chceli, že vírnik nakoniec nevzlietol. Hoci
mal. Jednoducho, keď sa stretnú v nepra-
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Po zastávke v Trnave sme pokračovali - unesení zážitkom z lietania vo vírniku
(teda len tí, čo vzlietli...) ďalej krajom myjavských kopaníc smerom na Vrbové –
Košariská a Brezovú pod Bradlom, kde
diaľnicu vystriedali jednoprúdové kľukaté
cesty. Ja som sa okrem toho na krátko zastavil aj pri Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle, aby som tak vzdal hold
nielen tvorbe architekta Dušana Jurkoviča
či veľkosti slovenského astronóma, diplomata, cestovateľa, politika a generála francúzskej armády, ktorý tragicky zahynul pri
páde lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji,
ale aj tomu, že som nakoniec na vírniku
nevzlietol... Kopanice vystriedali Malé Karpaty, pričom práve na ich cestách sme sa
presvedčili, že deklarovaná nižšia spotreba
pri výrazne vyšších výkonoch je naozaj realitou. Zvlášť živou a vodičsky zaujímavou
bola cesta plná serpentín na trase z Perneku cez horský prechod Pezinská Baba - ústiaca v Pezinku. Práve tu sa priamo v akcii
mohol naplno prejaviť ľahký prevod riadenia, účinné brzdy či stabilita vozidla pri
dotyku kolies s vozovkou, čo jazdu aj v náročnejších podmienkach robilo nielen dynamickou, ale aj príjemnou.

GURMÁNSKE POPOLUDNIE
V MODRANSKOM PAVÚKU
V príjemnom štýlovom prostredí Pavúk Wine Restaurant v dome U Richtára v Modre nasledoval nielen zaslúžený
odpočinok, ale k slovu sa dostalo aj všetkých deväťtisíc chuťových kanálikov na jazyku. Finále totiž patrilo gastronomickým
modranským špecialitám. A tiež voľnej
debate, ktorej sa zúčastnil aj konateľ Motor-Car Bratislava Ing. Július Šabo. Pýtate sa, o čom bola? Nuž takmer o všetkom
– o testovaných vozidlách, samotnej trase,
šesťročnom bezplatnom servise, o trojročnom bezplatnom havarijnom a zákonnom
poistení pri kúpe vozidla Mercedes-Benz,
neporovnateľne výhodných nákladoch
na celý životný cyklus vozidla, ďalších pripravovaných prekvapeniach striebornej
hviezdy, či všeobecne - o živote. Ako sa hovorí – koniec dobrý, všetko dobré... Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Férová ponuka
Argument, že Mercedes-Benz je drahý, neobstojí. Aj v prípade, že
by ste v rubrike výbava na želanie neodškrtli ani jednu položku,
vám nová trieda A ponúka skutočne veľa. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
Collision Prevention Assist, teda predkolízny
systém, ktorý vás upozorní na prekážku vo vašom smere jazdy. Akusticky aj opticky. V prípade iných automobiliek si za tieto systémy
priplácate, prípadne ich v ponuke automobilov kompaktných tried nenájdete ani vo výbave na želanie. Attention Assist vás varuje pred
únavou a snímač tlaku predchádza poškodeniu pneumatiky pri defekte.

Všetky prvky obsiahnuté v prvom odseku
dostávate spolu s bezplatným servisom na
160 000 kilometrov a havarijným aj zákonným poistením na tri roky! Informujte sa o
sadzbách a hneď vám bude jasné, koľko ste
ušetrili v porovnaní s voľbou modelu iného
výrobcu.
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Komfort reprezentuje manuálna klimatizácia, elektrické ovládanie všetkých okien,
automatické rozsvecovanie predných
svetlometov.

Pasívna bezpečnosť. Airbagy
vodiča, spolujazdca a bočné
airbagy a dokonca aj kolenný airbag pre vodiča sú štandardným vybavením. K tomu
si môžete prirátať aj stabilizačný systém.

A CLASS GUIDE
Encyklopedickým návodom na používanie je koniec.
Mercedes-Benz ako prvý pripravil aplikáciu pre tých,
ktorí svoje smartfóny využívajú. Do svojho zariadenia si pokojne stiahnete aplikáciu Mercedes-Benz
Guides a svoju triedu A si môžete prezerať vo virtuálnej realite. Jednoduchým kliknutím na zvýraznené
časti spúšťate interaktívny návod. Pod každým obrázkom, ktorý znázorňuje jednotlivé časti auta, je aj
menný zoznam. Okrem návodu sú k dispozícii aj názorné ukážky funkcie jednotlivých systémov, napríklad Collision Prevention Assist. Aplikácia je k dispozícii pre iPhone i smartfóny na báze Androidu.

To všetko je pridaná hodnota, inými slovami Mercedes-Benz triedy A je ešte lacnejší, ako uvádza cenník!
Spomínané bonusy pôsobia ako vankúš na nervy, veď
v prípade akejkoľvek poistnej udalosti musíte vynaložiť prostriedky len do výšky vašej spoluúčasti a na pravidelný servis môžete myslieť ako na príjemnú povinnosť, ktorá vás prakticky nič nestojí.
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Zhmotnená budúcnosť
Setra ComfortClass 500

Viete si predstaviť autobus, ktorý posúva hranice v oblasti dizajnu,
aerodynamiky, hospodárnosti, komfortu, bezpečnosti a hodnoty na
maximálne vysokú úroveň, pričom už teraz spĺňa budúce zákonné
emisné požiadavky? Pokiaľ nie, pomôžeme vám. Dovoľte, aby sme vám
predstavili zhmotnenú budúcnosť už dnes - turistický autobus Setra
ComfortClass 500... Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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matizovanú manuálnu prevodovku GO
250-8 PowerShift a trojstupňovú motorovú brzdu. Pre dizajn novej Setry je charakteristická už na prvý pohľad jasne
viditeľná dynamicky prebiehajúca hliníková lišta s novým ozdobným prvkom
na druhom stĺpiku. Mierne stúpajúca
a klesajúca línia je vedená okolo celého
autobusu. Priateľský výraz mu dodávajú nielen výrazné línie, ale aj mäkké plochy, nový bezpečnejší predný svetlomet
so sériovým denným osvetlením z LED
a stretávacím svetlom H7.

NOVINKY NOVEJ SETRY
Svetovou novinkou v konštrukcii autobusov sú v Setre ComfortClass 500
inštalované metrové predné stierače
s integrovaným rozvodom vody aquablade - priamo pod ich lištami – bez oblúkov. Dochádza tak k rovnomernému
rozvodu umývacej kvapaliny. Špeciﬁcký a jedinečný je aj patentovaný systém
modulárne nastaviteľných svetiel na čítanie a vzduchových dýz, ktoré sa výhodne dajú premiestniť aj podľa prípadného nového usporiadania sedadiel.
Setra ComfortClass 500 vyniká aj zvýšeným vnútorným priestorom - a to či
už v podstatne širšej prednej, trojstupňovej nástupnej oblasti, alebo pribudli
viaceré odkladacie schránky, ako napr.

na pravej strane vedľa sedadla sprievodcu – kde pribudla ďalšia odkladacia schránka na propagačný alebo informačný materiál. Vnútorná svetlá
výška autobusu narástla na 2,1 m, došlo aj k zväčšeniu batožinového priestoru (bez WC na 9,7 m³). Technologická
inovácia sa prejavila aj v zabudovaní ďalších noviniek do autobusu: úplne novom použití systému na sledovanie príznakov únavy vodiča – Attention
Assist (ATAS), systému kontroly tlaku v pneumatikách, veľmi citlivej elektronickej regulácii výšky, v zdokonalenom aktívnom asistentovi brzdenia
(ABA2), v tempomate s reguláciou odstupu (ART), ako aj rozšírenou funkciou asistenta zastavenia (AHA). Dvojfarebný kokpit vodiča charakterizuje
rýchly a pohodlný prístup k ovládacím
prvkom vo forme systému „Stacks &
Cards“ (integrovanie tlačidiel na volante), optimalizovaná poloha sedenia, ergonomicky vylepšená, zavesená sústava
pedálov a nová ergonomická prístrojová doska s farebným displejom s vysokým rozlíšením. Vysokým komfortom
a technickou kvalitou sa vyznačuje aj
pre Setru ComfortClass 500 špeciálne
vyvinutý sériový multimediálny systém
zábavy, informácií a funkčnosti na najvyššej úrovni Coach (CMS). Ó

V

ynovený model zaujme hneď na prvý
pohľad svojou aerodynamikou, ktorá nesie rukopis vlastného testovacieho tunela (písali sme
o ňom v nedávnom vydaní HC –
pozn. red.) a pomocou ktorej sa dosiahlo až 20 % zníženie odporu vzduchu. A nielen to. Vďaka nemu sa
dosiahla aj 5 % úspora paliva! Hospodárnosť novej Setry, spĺňajúcej
normy EURO VI, zabezpečuje navyše aj nový radový šesťvalec 10,7 litra
(315 kW/425 k, 2 100 Nm) s extrémne presným vstrekovaním pri zosilnení jeho tlaku na 2 100 barov,
pripojený na novú 8-stupňovú auto-
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Dotyk budúcnosti
Ovládače na palubnej doske postupne nahrádzajú dotykové
displeje, nasledujúcim krokom bude ovládanie prostredníctvom
posunkov a gest. Koncepcia budúcnosti ovládania automobilu
v podaní Mercedes-Benz nesie označenie DICE. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

I

nternet mení svet. Dotýka sa
všetkých sfér vrátanej automobilovej. Možnosti, ktoré poskytuje, sa nedajú ignorovať,
čoraz viac funkcií sa zdokonaľuje práve vďaka neustálemu prístupu na sieť. Takisto rastie množstvo
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nastaviteľných veličín v automobile,
rovnakou rýchlosťou, ako sa zvyšuje
počet snímačov v automobiloch a ich
presnosť. Na druhej strane ovládanie
automobilu sa vzhľadom na rastúce
množstvo snímačov v niektorých prípadoch komplikuje. Riešením je indi-

vidualizácia ovládania presne podľa
požiadaviek vodičov.

HEADUP DISPLEJ
AND COMPANY
Funkcia premietania niektorých informácií na čelné sklo je predobrazom au-

bočných oknách. Z dlhodobého hľadiska sa predpokladá nahradenie priehľadného čelného skla projekčným,
takže bude slúžiť iba ako premietacia plocha. Ukážku takéhoto riešenia
mohli vidieť návštevníci výstavy Consuer Electronic Show v Las Vegas. Systém Dynamic and Intuitive Control
Experience, čiže DICE. V preklade to
znamená dynamickú a intuitívnu skúsenosť z ovládania. Systém simuluje automobilový interiér a prezentuje
možnosti kombinácie virtuálnej či zobrazenej reality, stáleho prístupu na
internet a ovládania prostredníctvom
jednoduchých posunkov a slovných
príkazov. Celá plocha čelného skla
predstavuje Head Up displej a palubná
doska je tiež iba pásom na zobrazenie
virtuálnych ovládačov.
Virutálna alebo zobrazená realita sa
už dnes používa pri ovládaní lietadiel či
iných komplikovaných strojov. Systém
DICE používa spomínanú technológiu na zobrazenie žiadaných informácií
z internetu na čelnom skle. Napríklad
ak hľadáte na parkovisku voľné miesto,
zobrazí sa vám na čelnom skle, čo vám
značne uľahčí navigáciu k nemu. Automatický parkovací systém za vás automobil zaparkuje. Na čelnom skle sa zobrazujú aj blízke reštaurácie. V prípade
všetkých áut napojených na sieť môže
byť vozidlo blížiace sa z vedľajšej uličky
zobrazené a zvýraznené na čelnom skle,
aby mohol vodič včas reagovať a vyhnúť
sa možnej prekážke.

nom smere už učinili tablety a smartfóny
so svojimi dotykovými displejmi, takže už
dnes nie sme nevyhnutne odkázaní na tlačidlá či gombíky. Azda netreba zvýrazňovať názov automobilky, ktorá túto ﬁlozoﬁu ako prvá uvádza do života. Ó

DICE = REVOLÚCIA
tomobilu budúcnosti. Princíp je jednoduchý, na čelnom skle sa objavujú iba
najdôležitejšie informácie nevyhnutné
pre vedenie vozidla. V súčasnosti je to
najmä rýchlosť vozidla, piktogramy z navigácie, otáčky motora, prípadne sa na
čelnom skle zobrazí aj pracovný režim
motora či prevodovky. Head Up displej
bol prevzatý z vojenského letectva, kde
sa pilotovi uľahčuje ovládanie zobrazením nevyhnutných, prípadne prednastavených informácií v jeho zornom poli.
Zobrazenie informácií na čelnom skle
navyše nenúti vodiča preostrovať na palubnú dosku, čo mu uľahčuje ovládanie.

ČELNÉ SKLO AKO
PREMIETACIA PLOCHA
Dôležité informácie sa budú zobrazovať nielen na čelnom skle, ale aj na

Po prvé, je ťažké nájsť lepší priestor na
plné využite trojrozmerného zobrazovania s vysokým rozlíšením inde ako práve v aute. Po druhé, dnes je možné prostredníctvom internetu bezproblémové
pripojenie na sieť a systémy Cloud, ktoré poskytujú relevantné informácie prakticky okamžite v závislosti od toho, kde sa
nachádzate, prípadne kto riadi vozidlo.
Menu poskytuje tri kategórie – médiá, sociálne siete a miesto. Na čelnom skle sa
môžu zobrazovať vaši priatelia, vaša obľúbená reštaurácia a nezmeškáte ani svoj
obľúbený ﬁlm či reláciu. Buď si ju pozriete alebo vypočujete počas jazdy, alebo si ju jednoducho nahráte. Ovládanie
by malo byť intuitívne, pomocou posunkov. Rukou ukážete na položku v menu,
vstúpite doň, necháte si prečítať správy,
môžete na ne odpovedať. Revolúciu v da-
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Značka zvyšuje aj renomé
prevádzkovateľa vozidla
Expresná medzinárodná nákladná doprava MAS express zo Žitavian
zabezpečuje nákladnú dopravu a logistiku na Slovensku a do krajín, akými
sú Česko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Dánsko,
Francúzsko a Švajčiarsko, už od roku 1994. Majiteľ spoločnosti MaS, s.r.o., Ján
Mravík prezradil, prečo pri spoľahlivom a včasnom doručovaní zásielok hrajú
nezanedbateľnú úlohu aj vozidlá Sprinter... Text a foto: Peter Škorňa

K

oľko mercedesov používate vo vašej spoločnosti a čo bolo
tým momentom, ktorý rozhodol, že ste sa
rozhodli aj pre model Sprinter?

38

HVIEZDY CIEST 03/2012

- Ako spoločnosť, ktorá sa venuje doprave a logistike na profesionálnej úrovni, je pre nás prvoradé mať vo svojej výbave čo najšpičkovejšiu techniku, aby
sme následne mohli svojim klientom ponúkať adekvátne služby. Pri doprave hrá

dôležitú úlohu jej rýchlosť, spoľahlivosť
a aj presnosť. Musíme byť ﬂexibilní, dynamickí a vedieť v akomkoľvek čase pre
našich zákazníkov najmä v krajinách západnej Európy zabezpečiť prepravu tovaru. Z toho vyplýva aj naše smerovanie

Ročne u nás najazdí Sprinter
170 000 až 270 000 km.
Je potešiteľné, že pri ich
prevádzke sme sa nestretli
s väčšími problémami

na Sprintery, ktoré sú podľa mňa vo svojom segmente najspoľahlivejšími vozidlami. Taktiež – najmä v krajinách, do ktorých jazdíme – sú vnímané ako kvalitné
vozidlá, čo v konečnom dôsledku zvyšuje aj renomé spoločnosti, ktorá ich vlastní
a prevádzkuje. Sú tiež vnímané ako veľmi renomované a spoľahlivé vozidlá pri
tendroch, na ktorých sa zúčastňujeme. Aj
preto naša spoločnosť v súčasnosti vlastní
o.i. 3 skriňové a 5 plachtových Sprinterov.
Spomínate spoľahlivosť. Do akej
miery sa práve v nej osvedčili vami
vlastnené Spintery?
- Každé vozidlo akejkoľvek značky sa
niekedy ocitne v situácii, keď potrebuje pomoc v podobe servisných služieb.

Našťastie moja skúsenosť je taká, že
v prípade Sprinterov nemám či už na
Slovensku, alebo aj v zahraničí, s ich
prevádzkou absolútne žiadny problém. Dôležitú úlohu v tom hrá fakt,
že vďaka dostupnej servisnej sieti či
napr. ďalších nadštandardných služieb
sa môžem spoľahnúť na to, že mi vozidlá nebudú stáť, ale naopak, že budú
v maximálne možnej miere pracovne vyťažené. A v prípade, že sa niečo
aj pokazí, hustota servisnej siete značky Mercedes-Benz v európskych krajinách a ich vysoký štandard a kvalita
sú s inými značkami, ktoré tiež máme,
jednoducho neporovnateľnou výhodou. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď sa nám napr. v Nemecku pokazilo o štvrtej poobede vozidlo
našej druhej značky, začali ho v autorizovanom servise opravovať až na
druhý deň. V prípade Sprintera môžete už o desiatej večer pokračovať v jazde. Toto je jednoznačný a nespochybniteľný faktor, v ktorom má Sprinter
jasne navrch.
Vyťaženosť a počet najazdených kilometrov sú pri kúpe vozidla veľmi
dôležitými kritériami...
- Nepochybne. Ročne u nás najazdí
Sprinter 170 000 až 270 000 km. Je potešiteľné, že pri ich prevádzke sme sa
nestretli s väčšími problémami, akými
sú napr. porucha prevodovky či spojky. Zrejme aj vďaka tomu máme v prevádzke dve vozidlá, ktoré majú najazdených už milión kilometrov. Viete,
Sprintery sú pre nás efektívne nielen pre ich spoľahlivosť, ale v druhom
rade aj pre ich efektívnosť z hľadiska
konečnej ceny. A hoci tá je pri kúpe

vyššia, pri zohľadnení viacerých beneﬁtov a servisných či prevádzkových nákladov počas ich životného cyklu je porovnateľná s akýmkoľvek vozidlom.
To nás viedlo aj ku kúpe ďalšieho mercedesu do ﬁrmy, v tomto prípade typu
Atego s nosnosťou 12 ton. Ó
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Nezabudnuteľné
stuttgartské impessie
Stuttgart, to nie je len nemecké sídlo výrobcu
automobilov Mercedes-Benz, spoločnosti Daimler
AG, ale v spojení s Mercedes-Benz Klubom
Slovensko evokuje aj nezabudnuteľné okamihy
z pôsobivo a aktívne stráveného pobytu
umocneného množstvom atrakcií určených
nadšencom trojcípej hviezdy. Text a foto: Mgr. Lukáš Šintal
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Z

ačiatkom júla (8. – 11. júla
2012) zorganizoval Mercedes-Benz Klub Slovensko
cestu do hlavného mesta nemeckej spolkovej krajiny Badensko-Württembersko. Tu
v moteli One v centre Stuttgartu účastníkov cesty osobne privítal prezident
klubu pán Franz Ernst Graf Strachwitz. Po večeri strávenom v zajatí kulinárskych špecialít a gurmánskych pôžitkov – na druhý deň nasledovala
hneď zrána návšteva výrobného závodu Sindelﬁngen Plant. Práve tu sa v súčasnosti vyrábajú automobily Mercedes-Benz triedy C, E, CLS, CL, S, SLS
AMG a Maybach. Po zhliadnutí informačného ﬁlmu a prehliadke závodu
pomocou zmenšeného dreveného modelu sme si osobne prezreli výrobnú
linku triedy E a CLS, ku ktorej sa na-

4

5
1 Pohľad na exteriér múzea Mercedes-Benz
2 Funkčný prototyp triedy SL W129 vo vyhotovení
s riadením bez volantu
3 Víťazné vozidlo rally Carrera Panamericana Mexico
v roku 1952 – Mercedes-Benz 300SL W194
4 Členovia Mercedes-Benz Klubu Slovensko s prezidentom Františkom Strachwitzom uprostred
5 Expozícia venovaná nákladnej doprave
6 Pohľad na showroom Classic Centra vo Fellbachu

Máte záujem zúčastniť sa podobnej akcie? Radi by ste sa dozvedeli o klubových podujatiach, aktivitách a beneﬁtoch, ktoré sú spojené
s členstvom v Mercedes-Benz
Klube Slovensko? Kliknite na:
www.mercedes-benz-klub.sk
a staňte sa aj vy jedným z nás.
6

ozaj dostanú len „vyvolení“. Lisovacia linka, zváranie pomocou robotov,
moderná lakovňa a nakoniec linka, na
ktorej sa vozidlo kompletizuje, nechali
všetkých prítomných návštevníkov svojou modernosťou a technologickou dômyselnosťou v nemom úžase. Zvlášť
keď videli, ako sa práve tu pred ich
očami vyrábala aj lahôdka v podobe
výroby absolútnej novinky - triedy CLS
Shooting Brake či triedy E 63 AMG T
- model pre klienta z USA.

VETERÁNI A KLASIKA
Zvyšok dňa patril návšteve Classic Centra vo Fellbachu. Tu sa nachádza špecializovaný manufaktúrny závod zameraný na technickú podporu,
poradenstvo, výrobu náhradných dielcov, ako aj reštaurovanie automobilov
značky Mercedes-Benz, ktorých výro-

ba sa skončila pred viac ako 20 rokmi. Práve tu sa poskytujú profesionálne služby pre majiteľov historických
vozidiel, veteránov, ale aj klasiky, tu je
možné si prenajať priestory showroomu aj pre súkromné osoby ponúkajúce
vozidlá Mercedes-Benz, či kúpiť rôzne
historické modely - podľa požiadaviek
zákazníkov. Ako nás informoval sprievodca: „Pre každé vozidlo s trojcípou
hviezdou sme schopní dodať náhradný
diel v originálnej akosti, tak aby bola
garantovaná jeho autenticita“. A nielen to. Všetci zamestnanci pracujúci
vo Fellbachu musia pracovať najmenej
30 rokov pre automobilku Mercedes-Benz a stotožňovať sa s myšlienkou:
„Jedno vozidlo – jeden človek“. O dopyte po precíznych a vysokokvalitných
službách centra svedčí aj fakt, že na samotné reštaurovanie si musia zákaz-

níci počkať najmenej 3 roky! Classic
Centrum Fellbach sa zároveň stará aj
o exponáty vystavované v múzeu Mercedes-Benz Stuttgart.
Vyvrcholením stuttgartskej misie bola návšteva architektonicky famózneho múzea a najmä jeho expozície venovanej šesťdesiatke triedy SL.
Spestrením pre členov Mercedes-Benz
Klubu Slovensko bol aj fakt, že sa prehliadky múzea v identickom čase zúčastnilo aj monacké knieža princ Albert II. s manželkou... Záver návštevy
múzea patril spoločnému obedu organizovanému zo strany Mercedes-Benz
Club Management, ktorého sa za hostiteľskú stranu zúčastnili páni Reiner
Finkbeiner a Milan Chudoba. Po následnej prehliadke mesta nasledovala
cesta domov plná zážitkov, spomienok
a silne rezonujúcich emócií. Ó
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Jedinečná servisná
trojkombinácia
V uplynulom čísle sme priblížili výhodnosť absolvovania bezplatnej servisnej
prehliadky osobných vozidiel v sieti autorizovaných servisov značky
Mercedes-Benz. Dnes pokračujeme témou týkajúcou sa výhodnej servisnej
ponuky pre majiteľov vozidel Atego, Axor či Acros... Text a foto: Peter Škorňa

M

ercedes-Benz Slovakia
prichádza s veľmi zaujímavou cenovou ponukou náhradných dielov
aj pre majiteľov nákladných vozidiel Axor, Atego či Actros. Tá
spočíva v absolútnej cenovej výhodnosti
a ﬁnančnej bezkonkurenčnosti vybraných
náhradných originálnych dielov. Ako sa to-
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tiž ukázalo v praxi, viacerí majitelia nákladných mercedesov nahrádzajú pri neautorizovanej servisnej oprave vozidla originálne
diely inými, voľne dostupnými na trhu.
„Veľmi častým javom, s ktorým sa stretávame, je, že mnohí majitelia nákladných vozidiel na úkor údržby sa z nich snažia vyťažiť
maximum, absolútne ich ‚vyžmýkať‘, neuvedomujúc si, že aj vozidlo potrebuje kva-

litnú a dôslednú starostlivosť. Aj preto sa
snažíme o to, aby pochopili, že kúpou originálnej súčiastky, a nie žiadnej lacnej náhrady, si kupujú nielen vyššiu životnosť, ale
predovšetkým aj bezpečnosť – tak súčiastky, ako aj samotného vozidla,“ približuje
situáciu riaditeľ servisnej siete spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Peter Wagner.
Zároveň dodáva, že v prípade možnej ne-

hody či havárie môže dôjsť zo strany poisťovne k neuznaniu škody, pretože tá bola
spôsobená poškodením necertiﬁkovaných
neoriginálnych dielov, na ktoré neexistuje
celoeurópska záruka.

VÝHODNEJŠIE CENY
Slovenskí servisní špecialisti značky Mercedes-Benz vytypovali približne
300 náhradných dielov, ktoré sú ľahko
diagnostikovateľné a dostupné na voľnom trhu. Ich cena bola následne nastavená tak, že je nielen nižšia než u konkurencie, ale garantuje originalitu, bezpečnosť
a hlavne – dvojročnú záruku v rámci celej Európy! „Dnes garantujeme klientom
ceny mnohých náhradných originálnych
dielov nižšie, než sú katalógové ceny dodávateľov neoriginálnych dielov. Nehovoriac o ďalších výhodách a predovšetkým
ponúkanej kvalite služieb,“ dodáva Peter Wagner. Ako príklad uvádza napr. alternátor pre vozidlo Actros či Axor, ktorý
v Mercedese stojí 496,08 eura a na voľnom trhu až 641,17 eura, či brzdové valce, pri ktorých je rozdiel medzi originálnym dielom a náhradou až 154,75 eura (!)
v prospech dielu ponúkaného autorizovaným servisom značky Mercedes-Benz.

SERVISNÉ BALÍKY
Nielen pre klienta výhodná a priaznivá ﬁnančná výška jednotlivých ná-

hradných dielov je dôvodom, prečo
využiť služby certiﬁkovaného autorizovaného servisu. Mercedes-Benz Slovakia ponúka zákazníkom výhodné servisné balíky, v rámci ktorých je
výsledná cena za konkrétny náhradný diel a jeho následnú montáž cenovo zvýhodnená oproti tomu, ako keď
si to majiteľ vozidla dá urobiť mimo
autorizovaného servisu. Cenovou redukciou sa tak podarilo vyjsť nielen v
ústrety zákazníkovi, ale konečné ceny
servisných prác dostať na porovnateľnú úroveň s cenami iných dielní. Potvrdzujú to aj slová Petra Wagnera,
podľa ktorého: „Cenovo zvýhodnené
menu, resp. balíky služieb máme nastavené tak pre osobné vozidla, vany, ako
aj nákladné vozidlá. Ide o kombináciu
ceny materiálu a práce, pri ktorej napríklad kombinujeme samotnú údržbu
vozidla, test, výmenu motorového oleja, olejového ﬁltra, palivového ﬁltra,
vzduchového ﬁltra, ﬁltra kúrenia s prácou. Pokiaľ si uvedené výkony a materiál napočítate osobitne, zistíte, že náš
ponúkaný servisný balík je bezkonkurenčne výhodný.“

SERVISNÁ ZMLUVA
Posledným – tretím stupňom ponúkaných servisných výhod zákazníkom je
samotná Servisná zmluva, dlhodobo ga-

rantujúca kvalitné servisné výkony za
výhodnú cenu. „V rámci nej vylučujeme akékoľvek riziká ďalších nákladov
na výmenu či opravu agregátov a iných
náhradných dielov, garantujeme úsporu
a transparentnosť ﬁnančných nákladov
pre klienta a čo je zaujímavé – vyššiu
zostatkovú hodnotu pri ďalšom predaji
vozidla alebo pri jeho spätnom odkúpení. V rámci zmluvy neponúkame len
servis a ceny, ale aj bonus v podobe predĺženej záruky na motor – samozrejme
počas doby trvania samotnej zmluvy,“
vymenováva Peter Wagner hlavné atribúty zmluvy, pričom dodáva, že najmä
v poslednom čase väčšina nových predaných vozidiel je zabezpečená aj Servisnou zmluvu. Svedčí to aj o zmene
prístupu majiteľov vozidiel k ich ﬁnančne čo najefektívnejšej ekonomickej prevádzke. „V konečnom dôsledku je to aj
vyjadrenie a garantovanie určitej vzájomnej férovosti a lojality nás predajcov
a poskytovateľov servisných služieb a
samotného klienta. A tiež o rovnováhe
medzi kvalitnými produktmi, súčiastkami a prácou – a to všetko za rozumnú
cenu,“ uzatvára riaditeľ servisnej siete
spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Peter Wagner.
(Viac o možnosti predĺženia záruky a porovnaní nákladov na vozidlo počas celého
jeho životného cyklu v budúcom čísle.) Ó
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Experimentálny
Mercedes
C 111

V roku 1954 Daimler-Benz prišiel s novými
monopostmi W 196, ktoré dosiahli rad úspechov
a na tratiach Grand prix nemali súperov. Po sezóne
1955 ich Mercedes-Benz uložil do múzea.
Text: Stano Cvengroš
g
/ Foto: DAIMLER AG

V

Mercedese sa však neustále robil výskum neprebádaných automotívnych
technológií, dokonca tam
prebiehal intenzívny vývoj
Wankelovho motora s krúživými piestami, čo bola výborná príležitosť zhotoviť ex-
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perimentálny automobil,
automobil v ktorého strede
by sa motor mohol zabudovať a zisťovať
jeho vlastnosti. Navyše, bola možnosť vyskúšať nové pruženie a zvláštne plasty. Takže to boli dôvody navrhnúť automobil,
ktorý dostal označenie C 111. Oﬁciálne to
bolo iba laboratórium na kolesách, preto-

že aj predtým sa mnohé náp
nápady
skúšali na
ápad
áp
a y skúša
experimentálnych vozidlách, kým sa presadili do sériovej výroby. C 111 nemalo
byť pretekové vozidlo. V roku 1969 vznikli prvé výkresy a zhotovili hlavný podvozok a pruženie. Všetkých lákalo, aby z projektu vzniklo športovo-pretekové vozidlo.

Malo mať priestorový rúrkový rám ako
model 300 SL a otváranie dverí systémom
Gullwing.

PROTOTYP
Platforma bola zvarená z oceľových
plechov s integrovanými oceľovými priehradkami vpredu i vzadu, podobne ako
sa zhotovujú trupy lodí. Rámy predného
a zadného skla boli spojené s pozdĺžnou
žrďou a pôsobili ako ochranná klietka pri
prevrátení. Žrď podopierala Gullwingove dvere. V trupe boli plastom potiahnuté alumíniové palivové nádrže s objemom
59 litrov, čím sa podstatne znížilo ťažisko
vozidla. Na C 111 použili polovlečené ramená zadného pruženia, ktoré prispôsobili
z malého automobilu Mercedes 107. Preto,
aby C 111 overil ich konštrukciu na limitné hodnoty.
Zavesenie predných kolies bolo na priečnych ramenách, aby sa zistilo, čo sa bude
diať s pružením počas ostrého brzdenia
a aké zmeny si bude vyžadovať uhol odklonu kolies.

V apríli 1969 prototyp C 111 vyrazil na
svoju prvú jazdu na testovacej dráhe v továrni Daimler-Benz v Untertürkheime.
Po prvej jazde, prirodzene, bolo treba urobiť množstvo úprav a modiﬁkácií. Ale už
2. mája odviezli C 111 na okruh Hockenheim a neskôr sa ďalšie testy vykonávali aj
na trati Nürburgring. Dvaja technici ﬁrmy,
ináč výborní pretekári, sa striedali za volantom po mnoho hodín. Pritom neustále
upravovali pruženie.
V septembri 1969 bol C 111 vystavený
na autosalóne vo Frankfurte a predvádzacie jazdy sa uskutočnili pred vybranými
novinármi a dôležitými osobnosťami na
okruhu v Hockenheime. V tom čase pracovný tím mal už k dispozícii šesť takýchto automobilov plus pôvodný prototyp. Vytrvalostné testy sa vykonávali na verejných
cestách a autostrádach.
C 111 poháňal trojrotorový Wankelov motor s výkonom 280 koní pri otáčkach 7 000 za minútu. Automobil s ním
dosiahol rýchlosť 273 km/h a z pokoja
na rýchlosť 100 km/h akceleroval za päť

sekúnd. Neskôr Mercedes-Benz pripravil vlastný štvorrotorový motor, ktorý bol
oveľa pružnejší než trojrotorový. Automobil sa musel podrobiť ešte skúškam
v aerodynamickom tuneli, kde po úpravách dosiahli koeﬁcient odporu vzduchu 0,325, čo bola na ten čas mimoriadne dobrá hodnota. S úpravami v tuneli
C 111 dosiahol rýchlosť vyše 300 km/h.

NAMIESTO WANKELA DIESEL
PRIELOM
Začiatkom sedemdesiatych rokov došlo k energetickej kríze, takže začal byť dopyt po automobiloch so vznetovým motorom. Mali nižšiu spotrebu, a to rozhodlo.
Daimler-Benz začal ponúkať automobily najvyššej triedy s dieselovými motormi,
ktoré boli prepĺňané turbodúchadlom. Vyvinuli päťvalcové trojlitrové diesely, ktoré
sa v tom čase stali najvýkonnejšími na trhu
osobných automobilov. V triede S sa veľmi
dobre predávali na americkom trhu. Všeobecná mienka na ne v Európe však nebola iba pozitívna. Motoristi tvrdili, že auto- J
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J mobily s dieselovým motorom sú pomalé.
Tvorcovia C 111 chceli skeptikov presvedčiť tak, že do neho chceli zabudovať dieselový motor. Lenže Daimler-Benz v tom
čase nemal pretekový dieselový motor. Ale
inžinieri boli presvedčení, že ich dieselový
päťvalec s výkonom 80 koní môže získať
dvojnásobný výkon, ak ho budú prepĺňať
turbodúchadlom.
A naozaj, dostali z neho výkon 190 koní,
čo znamenalo, že bol vtedy najvýkonnejším dieselovým motorom. Predpokladali, že v automobile C 111 musí prekonať
všetky dovtedajšie rekordy na dlhých tratiach. Rozhodli sa použiť okruh v Nardo s dĺžkou 12,5 km s klopenými zákrutami. Vyrátaná maximálna rýchlosť sa tam
mohla dosiahnuť až 241 km/h. C 111 tam
však musel akcelerovať iba po štarte a raz
po každom zastavení na dopĺňanie paliva
a servis. Ináč mohol jazdiť stále konštantnou rýchlosťou.
Vedenie Daimler-Benz dalo súhlas na
pokusy o vytvorenie rekordov. Wankelov motor vymenili za dieselový s prepĺňaním, ktorý bol kratší a užší. Výfukové
a nasávacie ventily boli vnútorne chladené sodíkom. Maximálny výkon 190 koní
sa dosahoval pri otáčkach 4 900 za minútu. Rekordné jazdy mali prebiehať nepretržite dňom i nocou. Svetlá z aerodynamických dôvodov namontovali do
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dutín blatníkov a boli hladko prekryté plexisklom. Na jazdy použili radiálne pneumatiky, ktoré mali menší valivý
odpor než konvenčné. Umožňovali stálu rýchlosť 257 km/h pri dosť vysokom
tlaku hustenia. Tak sa zabezpečil čo najmenší valivý odpor. Dve nádrže na palivo, každá s objemom 70-litrov, čo stačilo
motoru na 2,5 hodiny jazdy. Chladenie
bŕzd nebolo dôležité, pretože piloti počas
jazdy nebrzdili. Doplnenie nádrží počas
servisných zastávok nemalo trvať dlhšie
než 10 sekúnd.

REKORDY
Celé sa to začalo 12. júna 1976. Pilotmi
boli Dr. Hans Liebold, projektový manažér
C 111, Joachim Kaaden, Erich Waxenberger (šéf automobilového športu DaimlerBenz) a Guido Moch (šéf testovacieho oddelenia). Tím mal rekordy uskutočniť
počas 60-hodinovej jazdy, pričom každé
dve hodiny sa vodiči striedali.
Išlo o prekonanie medzinárodných rekordov s dieselovým motorom trojlitrovej triedy na vzdialenosť 10 km a 10 míľ,
100 km a 100 míľ, 500 km a 500 míľ, 1 hodinu a 6 hodín.
C 111 v roku 1976 prekonal všetky dovtedajšie rekordy okrem 10 km a 10 míľ.
To sa vtedy automobil iba rozbiehal po
pevnom štarte a priemerná rýchlosť bola

nižšia než 150 km/h. Ostatné rekordy padli. Najvyššiu priemernú rýchlosť automobil dosiahol pri prekonávaní rekordu na
500 km s hodnotou 253,92 km/h ešte pred
prvým tankovaním. Najimpresívnejším
prekonaním rekordu na 10 000 km bola
priemerná rýchlosť 252,09 km/h.
Po skončení rekordov technici rozobrali motor a zistili, že je stále v prvotriednom
stave. Pritom turbodúchadlo dosahovalo
otáčky až 130 000 za minútu. Technici postavili ďalší model C 111 a urobili na ňom
aerodynamické úpravy, pričom dosiahli koeﬁcient odporu vzduchu Cx dokonca
iba 0,183!!!
Automobil C 111 sa vrátil ešte raz do
Nardo v apríli 1978. Dostal nový motor
s výkonom 230 koní pri otáčkach 4 200 až
4 600 za minútu. Jazdil opačným smerom
a na 500 km C 111 dosiahol priemernú
rýchlosť 321,66 km/h.

PREKONANIE REKORDU
NA 250 MÍĽ
C 111 dostal potom zážihový motor s výkonom 500 koní pri 6 200 otáčkach. Na
vzdialenosť 100 km dosiahol priemernú
rýchlosť 375,43 km/h.
Množstvo rekordov, ktoré prekonal aj so
vznetovým motorom, dokázalo, že dieselové motory nie sú len ekonomicky výhodné,
ale aj dostatočne rýchle. Ó

predstavujeme

Sila operatívneho leasingu
víťazí nad neefektívnosťou
STAVME S ISTOTOU NA JEDNU
KARTU S NAJVYŠŠOU ZÁRUKOU
KVALITY A BEZPEČNOSTI!

Na začiatku si predstavme situáciu: Zákazník
potrebuje prepraviť svoj tovar z bodu A do
bodu B. Lacno, rýchlo a kvalitne. Na strane
druhej prepravca musí prepraviť tovar za
nízke a pevné náklady. Neakceptuje žiadne
prekvapenia. Text: Ondrej Gazda, peš / Foto: DAIMLER AG

V

reálnom živote platí, že peniaze sú až na prvom mieste a nie je to inak ani u majiteľov úžitkových vozidiel,
ktorí prepravujú vo svojich vozidlách tovar na kratšie alebo dlhšie
vzdialenosti.
Aby boli úspešní, majú sa čo obracať
a musia sa sústrediť na svoje kľúčové činnosti. Z toho dôvodu je veľmi výhodné odbremeniť svoje aktivity od činností, ktoré
nie sú pre ﬁrmu kľúčové a strategické, ale
naopak, neefektívne zaťažujú jej samotný
plynulý chod.
Príležitosťou a šancou, ktorú využíva čoraz viac úspešných ﬁriem, je cesta jedného
silného partnera, ktorý zabezpečí kvalitné
vozidlo s kvalitnou službou za pevne stanovenú cenu na niekoľko rokov vopred.
Túto službu, samozrejme, môže ponúknuť len silná a prosperujúca spoločnosť.

Jedine tá dokáže zabezpečiť, a predovšetkým zaručiť pevné a nemenné náklady počas celej doby životnosti vozidla, a tým výraznou mierou pomôcť ku konečnému
úspechu. To všetko (ﬁnančnú a servisnú
časť) v sebe zahŕňa operatívny leasing, ktorý sa, samozrejme, dá modiﬁkovať podľa
požiadaviek a potrieb každého klienta do
tej miery, aby bol maximálne spokojný.
O tom, že nejde o nič nové či výnimočné, svedčí aj fakt, že úspešné ﬁrmy v západnej Európe už roky využívajú príležitosť mať po svojom boku jedného silného
partnera pre ich vozidlá, resp. ich vozový
park. Aj preto – vďaka operatívnemu leasingu – vedia už pri kúpe vozidla, koľko
ich bude stáť prvý kilometer v prvom roku
aj každý kilometer o päť rokov neskôr. Na
základe toho ﬁrma získa:
 zníženú administratívnu náročnosť
 bezstarostné užívanie vozidla

Modelový príklad

Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI
V mesaênej splátke je zahrnuté:
 prenájom vozidla na 5 rokov
/ 300 000 km
 kompletná údržba a opravy vozidla
vrátane pneumatík
 záruka na celé vozidlo
 KASKO, PZP, GAP
 cestná daĀ
 prihlásenie a odhlásenie vozidla
Mesaêná splátka: 799 eur bez DPH
Dúžka trvania zmluvy: 60 mesiacov
1. zvýšená splátka: 0 %
 úsporu a transparentnosť nákladov spo-

jených s prevádzkou a kompletným servisom
 bezstarostné užívanie vozidla
 vyššiu zostatkovú hodnotu vozidla
pri jeho ďalšom predaji alebo spätnom odkúpení.
Kontakty:
Ing. Adriana Králiková
Mercedes-Benz Financial Services
Slovakia, s.r.o.
Leasingový poradca
Tel.: +421 2 492 94 614
E-mail: adriana.kralikova@daimler.com

Ing. Ondrej Gazda
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Popredajné služby
Tel.: +421 (2) 4929 4 954
E-mail: ondrej.gazda@daimler.com

HVIEZDY CIEST 03/2012

47

štýl

Slávnostný štart „rally“

Mercedes-Benz TOUR 2012
Jubilejný, v poradí 5. ročník veľkolepého stretnutia majiteľov a nadšencov vozidiel
s trojcípou hviezdou na kapote (tradične organizovaný Mercedes-Benz klubom
Slovensko) nezostal počas troch septembrových dní (14. – 16. 9. 2012) nič dlžný
svojej dobrej povesti. Text: Mgr. Lukáš Šintal / Foto:Tomáš Hudcovič

M

esto Piešťany a jeho
široké okolie svojím
čarom a malebnosťou bolo priam ideálom na výber lokality
tohtoročného celoslovenského stretnutia mercedesákov podporených aj zahraničnou účasťou z Českej republiky a Poľska. Hlavným stanom sa pre
účastníkov stal hotel Magnólia v centre
mesta, pred ktorým od piatkového popoludnia postupne pribúdali aj samotné
„hviezdy“. Prvý večer patril okrem spoločnej večere, priateľských rozhovorov
aj individuálnej prehliadke kúpeľného
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mesta a jeho pamiatok. Nočná porada
organizátorov s priebežným vyhodnotením registrácie dávala tušiť, že budú padať rekordy, a to sme ešte netušili, čo
prinesie nasledujúci deň…

VEĽKÁ „RODINNÁ“ RALLY
Po raňajkovom prísune energie priniesla príjemné prekvapenie následná
registrácia dodatočne prichádzajúcich
účastníkov, keďže celkový počet vozidiel
pripravených vydať zo seba maximum sa
zastavil až na čísle 85, pričom všetkých
účastníkov bolo až 166! Medzi nimi, samozrejme, nechýbalo ani 12 detí – budú-

ca generácia „pravých mercedesákov“.
Mercedesácka rodina tak aj s organizátormi dosiahla číslo 184!
Slávnostného štartu „rally“ spred hotela Magnólia sa ujal primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto. Pred posádkami bola zaujímavá trasa s celkovou
dĺžkou 91 750 metrov, obsahujúca dve
povinné zastávky v trvaní 30 minút. Prvá
z nich bola pri Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Druhou zastávkou bol Park miniatúr v obci
Podolie, v ktorom sú vystavené unikátne dobové rekonštrukcie 27 slovenských
hradov, zámkov a vzácnych sakrálnych

pamiatok vyhotovených podľa vedeckých rekonštrukcií v mierke 1:50.
Cieľ rally bol umiestnený v obci Bašovce, kde sa v Rybárskej bašte mohli
všetci prítomní a hostia okrem gurmánskych špecialít pokochať aj pohľadom na bok po boku parkujúce klubové „hviezdy“, v rámci ktorých bol vekový
rozdiel medzi najmladšou a najstaršou
až úctyhodných 57 rokov!

všetci návštevníci kúpeľov, ako aj obyvatelia Piešťan obzrieť z bezprostrednej blízkosti na promenádnom chodníku všetky
vozidlá. Nasledovala pešia prechádzka do
veteránskeho múzea VCC Piešťany a odtiaľ autobusmi presun do súkromného
múzea Jána Horňáka v Moravanoch nad
Váhom. Samozrejme, že niektorí individuálne využili aj možnosť zažiť svetoznáme piešťanské kúpele so svojimi bahennými zábalmi aj na vlastnej koži.

RYBY, STREĽBA
A TESTOVANIE ÁUT

VÍŤAZI TOUR 2012

V Rybárskej bašte, kde sú ryby doma,
nešlo len o gastronómiu. Účastníci
stretnutia súťažili v love rýb a v streľbe
airsoftovými zbraňami (ktorú zorganizoval airsoftový tím RATATATA z Piešťan). Súbežne so súťažami spoločnosť Motor-Car Trenčín pripravila predvádzacie
jazdy na absolútnej novinke – novej triede A, ako aj novej triede B a ML. Podvečer patril neopakovateľnej spanilej jazde,
počas ktorej kolóna mercedesov v dĺžke
takmer 1,5 km pokojne a v absolútnej pohode išla cez mesto Piešťany, jeho pešiu
zónu - až na Kúpeľný ostrov. Tu si mohli

V anonymnom hlasovaní v kategórii o Najkrajšie vozidlo získalo vavrín víťazstva vozidlo MB 250 SL „Pagoda“
z roku 1966 a jeho majiteľ Pavol Juríkovič z Trenčína. V kategórii Najstaršie a zároveň najvzdialenejšie vozidlo
získal cenu primátora Piešťan Vít Študlár z Plzne a jeho vozidlo MB W120
„Ponton“ s motorom 180 D z roku
1955. Kategóriu Vozidlo v najoriginálnejšom stave a najlepšej kondícii bez
najmenších pochybností vyhralo vozidlo MB R107 – 280 SL z roku 1983
Ing. Andreja Glatza. Špeciálnu cenu

Park miniatúr v obci Podolie

Spanilá jazda mestom Piešťany

spoločnosti Motor-Car Trenčín získalo vozidlo MB W123 - 200T vo vyhotovení „pohrebák“ a jeho majiteľ Ján Kaučík z Hlohovca. Okrem uvedených cien
boli vyhlásené aj výsledky rally, v rámci ktorej bol najrýchlejším Ján Kalinič
s vozidlom MB W 124 – 300 TD. Prvé
miesto však patrí Eduardovi Drličkovi s vozidlom MB W 110 – 200 z roku
1965, druhé miesto získal Aleš Jančár
s vozidlom MB W 108 – 280 SE z roku
1970 a tretie Leoš Včelný s vozidlom
MB W 123 – 230 CE z roku 1980. Osobitnú cenu organizátori udelili prezidentovi Mercedes-Benz klubu Slovensko Františkovi Strachwitzovi.
Piešťanská MB TOUR 2012 bola nielen výnimočná, ale dopadla nad všetky očakávania jej organizátorov. Svoj podiel na tom nepochybne majú aj sponzori
a celý organizačný tím pod vedením Jozefa Urbana z Piešťan. Zvláštne poďakovanie patrí aj talentovanému maliarovi Marekovi Maestovi, ktorý venoval do súťaže
svoje jedinečné olejomaľby.
Čo teda dodať na záver? Azda len: Do
stretnutia v budúcom roku, priatelia...! Ó

Umelecký maliar Marek Maest pri práci

Atmosféra galavečera a privítanie prezidenta MB klubu Slovensko
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rozhovor

Realista

Od prvého augusta sa novým generálnym riaditeľom RTVS
stal bývalý generálny riaditeľ TV Markíza a Rádia Expres, úspešný
podnikateľ a manažér, milovník koní a aktívneho kvalitného
života Václav Mika. To bol aj dôvod, prečo sme ho požiadali
o krátky rozhovor... Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Z

ačiatok vašej mediálnej profesijnej kariéry
ste ,,odštartovali“ v STV.
Dnes – po rokoch sa do
nej opäť vraciate s tým
rozdielom, že už ide o Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Dá sa tento fakt vnímať aj ako akési pomyselné „uzatvorenie mediálneho kruhu“
z vašej strany?
Určite áno. Z môjho pohľadu je
RTVS, a zvlášť jeho televízna časť, akousi mojou Alma mater, miestom začiatku mojej mediálnej kariéry. Návrat do
verejnoprávneho prostredia po mojom
niekoľkoročnom úspešnom pôsobení
v komerčných elektronických médiách
vnímam nielen ako uzatvorenie pomyselného kruhu mojej mediálnej kariéry, ale
predovšetkým ako svoju poslednú reálnu
mediálnu výzvu. Aj preto som v priebehu nasledujúcich rokov pripravený a rozhodnutý naplneniu tejto ambície a misie
venovať všetku svoju energiu a potenciál do tej miery, že bude v konečnom dôsledku úspešná.
Zrejme na to, aby ste ju splnili, nebudete sám...
Samozrejme. Hneď po svojom nástupe som veľmi dôsledne – a vonkoncom
nie urýchlene – začal kreovať tím svojich
najbližších spolupracovníkov, ľudí, ktorí sú pre mňa zárukou odbornosti a profesionálnej kvality. Spolu nastavíme podmienky na to, aby sme ciele a vízie mohli
postupne realizovať. Pokiaľ sa postupom
času tieto procesy podarí sfunkčniť, potom – po splnení tejto výzvy – sa budem
môcť začať venovať veciam, ktoré nesúvisia s médiami, s postom výkonného manažéra spoločnosti prechádzajúcej trans-

50

HVIEZDY CIEST 03/2012

formačnou zmenou, ale ktoré sa budú
týkať úplne inej podnikateľskej oblasti zasahujúcej svojou časťou až do ﬁlantropie.
Neobávate sa po vašom niekoľkoročnom pôsobení v súkromnej a najmä
komerčnej sfére „verejnoprávnych“
nástrah, turbulencií a rizík?
Práve naopak. Nielen preto, že platí staré známe „kto sa bojí – ten nemá
chodiť do lesa“. Sloboda a krása verejnoprávneho média – na rozdiel od komerčného – spočíva v tom, že sa pri tvorbe
programu a programovej štruktúry riadi inými, kvalitatívne, hodnotovo, tvorivo vyššími hodnotami. Ide o podstatne
vyššiu mieru diváckeho vkusu na rozdiel
od komerčných médií. Za veľmi dôležité
a podstatné považujem aj to, že verejnoprávne médium nemusí prioritne bojovať o čo najvyššie percentá sledovanosti, o čo najlepšie ratingy, často aj za cenu
mentálnej a intelektuálnej devastácie

kvality a úrovne diváka. Aj preto kvalitu
verejnoprávnych formátov a programov,
ktoré pripravujeme, budú v budúcnosti
určovať také kritériá, akými sú hodnota,
originalita a vkus. Budú musieť mať svoju pridanú hodnotu, ktorou budú dôstojnou kultúrne, hodnotovo a kvalitatívne
akceptovateľnou alternatívou voči komerčnému prostrediu.
A čo politické tlaky a snahy o ovplyvňovanie?
Nie som nikomu ničím zaviazaný. Voči
nikomu nemám žiadne záväzky, ktoré
by negatívne rušili môj pokojný spánok.
Som vnútorne slobodný človek, profesionál, manažér, ktorý má reálnu predstavu,
ako nastaviť pravidlá a kritériá, ako dostať verejnoprávne médium, akým RTVS
je – v priebehu dvoch až troch rokov do
potrebnej kondície, v akej doposiaľ nie je.
Nič viac a nič menej. J
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Reálne nie je
možné byť ako
Česká televízia
alebo BBC.
Môžeme
byť ich
alternatívou.

J Verejnoprávna RTVS je dlhodobo
v takom žalostnom stave, že zákonite vzniká obava, či sa za vami proklamované obdobie dvoch – troch rokov bude dať dostať „z kolien na
nohy“...
Budem úprimný, v prípade televízie
mám niekedy pocit, že už nie je ani len
„na kolenách“. Som profesionál s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti
a aj preto viem, že kresliť akékoľvek ideálne scenáre je nereálne. Preto som sa
„držal pri zemi“ a nesľuboval niečo nereálne, čo vôbec nevychádza z kontextu
reálnych procesov televízie. Diváci a ani
odborná verejnosť nemôžu čakať, že už
na jeseň či na jar sa objaví na obrazov-
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ke STV nová štruktúra a nové formáty,
nové technológie, ľudia, či efektívnosť,
ktoré budú výsledkom novej koncepcie môjho manažmentu. Takto to reálne nefunguje. Všetko, čo má byť urobené poriadne a kvalitne, si vyžaduje svoj
čas, postupnosť a najmä vhodný tvorivý
priestor.
Vzhľadom na vaše doterajšie poznatky sa dá z RTVS urobiť taká
prémiová značka, akou je napr.
Česká televízia, Český rozhlas, či
nebodaj BBC?
Reálne nie je možné byť ako ČT alebo BBC. Môžeme byť ich alternatívou.
Je potrebné si uvedomiť, že ČT má vyše
trojnásobné príjmy oproti STV. To je

priepastný rozdiel. O čo sa však chcem
pokúsiť, je vzhľadom na naše možnosti
vytvoriť a ponúknuť divákovi kvalitnú alternatívu.
Vráťme sa ešte k ľuďom – bez nich sa
vám nepodarí urobiť žiadna alternatíva. Na čo pri ich výbere kladiete
najväčší dôraz?
V prvom rade musia mať kvalitné
predpoklady, musia byť invenční a musím sa na nich spoľahnúť. Nie je to len
o samotnom výbere, ale aj o ich mobilizácii. Mnohí kvalitní ľudia v mediálnej
oblasti majú potenciál a pokiaľ sa ho podarí vhodne motivovať a mobilizovať, sú
potom časom sami prekvapení z toho, čo
všetko dokázali. Tiež je o mne známe, že
ma v minulosti mnohí ľudia, ktorí tvorili môj tím, nasledovali a sprevádzali, avšak o tom, ktorí to nakoniec budú, je momentálne predčasné hovoriť.
Okrem toho, že ste úspešný manažér, podnikateľ, či honorárny konzul
Mexika na Slovensku, ste známy aj
svojimi „koníčkami“. Dokážete si na
ne aj popri súčasnej zaneprázdnenosti nájsť čas, alebo pôjdu bokom?
Kone u mňa nepôjdu nikdy bokom.
To nie je o čase, to je o srdci. A čo prospieva srdcu, duši – to sa v konečnom
dôsledku odráža aj na kvalite života
a práci. Áno, mám kone a mám aj jednu skvelú správu – jeden zo súrodencov
môjho koňa vyhral Londýnsku olympiádu. A hoci má súrodencov veľmi veľa,
tešil som sa z toho, akoby ju vyhral môj.
Svoje koníky nezanedbávam – vždy
keď môžem, jazdím s nimi cez víkendy.
Vlastne – mám už svoj režim – každú
nedeľu idem najskôr do kostola, odtiaľ
zbehnem do práce a nakoniec za koníkmi, kde si s nimi buď zajazdím, alebo im
len donesiem mrkvu a bez jazdenia sa
s nimi poteším. Ó

štýl

Maestro – elegantný
chronograf
Prvý bol predovšetkým elegantný a klasický,
ďalší s ukazovateľom mesačnej fázy. Teraz sa
rad Maestro rozrástol o tretí model v nadčasovom
m
vyhotovení s chronografom. Text: - vik- / Foto: RAYMOND WEILL

R

ovnako ako nástroje symfonického orchestra nasledujú metronomické tempo taktovky svojho majstra
dirigenta - ručičky nového chronografu RAYMOND WEIL Maestro mašírujú plnou rýchlosťou v tempe
allegro vivo. Sekundu za sekundou, minútu za minútou, hodinu za hodinou ... Maestro Chrono drží tempo a hrá svoj harmonický part v rytme modernej doby.
Podľa klasickej gréckej mytológie bol
Chronos členom prastarej rodiny bohov, majstrom času a osudu. Podľa legendy bol hnacou silou večného behu celého
božského sveta. Jeho miesto v dnešnom
i budúcom svete patrí modelu Maestro
Chrono. Jemné centrálne ručičky ako aj
ukazovatele na pozícii 6, 9 a 12 sa stanú
pánom vášho času pôsobiac rovnako nadpozemsky ako Chronos na svojom nebes-

kom tróne. Dnes je boh Chronos symbolom múdrosti a stelesnením ideálov
ľudského života. Model Maestro Chrono
so svojimi delikátnymi krivkami a celkovo jemnou estetikou je ideálnym modelom pre náročných klientov, ktorí nemusia bezpodmienečne patriť k elite, ale
skôr k úzkemu okruhu znalcov, ktorí dokážu rozoznať a oceniť hodnotu vysoko
odbornej práce hodinárskych majstrov.
Puzdro s priemerom 41,5 mm v ružovom zlate je ako slnko zapadajúce
za nekonečnú líniu horizontu, rovnako žiarivé, rovnako večné a nadčasové. Strieborný číselník, vzorovanie v štýle 'clou de Paris', sekundové, minútové
a hodinové ukazovatele, ručičky s ružovým zlatom ladiace s farbou puzdra – to
je nový prírastok v rodine RAYMOND
WEIL. Ó
www.hodinky-raymondweil.sk
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Zažite luxusný
spôsob cestovania!

Myslíte si, že dovolenka je len
o výbere destinácie, hotela a spôsobe
stravovania? Tak v tom prípade zrejme nemáte dostatok
informácií, aby ste si svoj názor poopravili. Neznižujte svoje nároky
a nevzdávajte sa toho najlepšieho, čo vám tento svet ponúka.
Text: Martina Černajová / Foto: Six senses, Jade Mountain

P

redstava o vhodnosti dovolenkovej destinácie, výber úrovne hotela s nádychom luxusu, peknými izbami s výhľadom na oceán,
spôsob stravovania a kvalitné
jedlo ešte neznamená, že si užívate všetky privilégiá, ktoré sú vám k dispozícii. Vy
o nich len neviete. Nie vlastnou vinou. Nie
ste len klientom kvalitnej cestovnej kancelárie, ktorá má vybudované dlhoročné vzťahy
s najlepšími hotelmi a najprestížnejšími dodatočnými privilégiami.

LUXUSNÝ HOTEL NESTAČÍ
Prestížny interiér sám osebe nerobí hotel luxusným. Luxusné cestovanie je komplexný balík jedinečných zručností, úsilia a chuti
poskytovať klientom to najlepšie, čo ces-
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alebo neskorý check-out nie je žiaden problém. Hotely ponúkajú špeciálne extra bonusy pre mladomanželov na svadobnej ceste,
zvýhodnené balíky pre wellness a procedúry, garantované ubytovanie v izbe vyššej kategórie, než je obvyklé, či využívanie
hotelového auta počas celého pobytu. Ale,
nakoniec, najlepšie bude, keď sa na príklade
niektorých hotelov presvedčíte sami.

SIX SENSES YAO NOI 5,5*
THAJSKO

tovný ruch ponúka. Luxusné ubytovanie
so značnou dávkou šarmu, originality a zameraním na detail je len začiatok. Ak ste sa
doteraz nevedeli rozhodnúť, či chcete mať
izbu orientovanú do záhrad či s výhľadom
na oceán, máme pre vás ťažšiu úlohu. Prajete si apartmán s rozmermi 90 či 120 m2?
S výhľadom na oceán alebo do dažďového
pralesa? Alebo chcete byť ubytovaní vo vile
s vlastným bazénom či priamo v lagúne vo
vodných vilách s úžasným panoramatickým
výhľadom?

AJ LUXUS MOŽNO STUPŇOVAŤ
Hotel s päť a pol hviezdičkami alebo rovno so šiestimi? Služby v niektorých hoteloch vás tak ohromia, že by ste im pokojne dali aj sedem hviezdičiek. Skorý check-in

Nie je Thajsko ako Thajsko. Hotel Six
Senses Yao Noi ponúka úplne inú dimenziu tejto krajiny. Rajom na zemi, zabezpečujúcim absolútne súkromie, sa pre
vás stane honosná súkromná luxusná vila
v celkovej rozlohe až 228 m2 s bazénom
a výhľadom na oceán, či luxusná vila so
štyrmi spálňami a panoramatickým výhľadom na oceán a celé šíre okolie. Navyše tu môžete užívať aj minivan a extra noci ako bonus. Samozrejme, nemôžu
chýbať reštaurácie, bary s vínnou pivnicou, tradičné thajské SPA centrum, masáže pod hviezdami, súkromná pláž, ﬁtnescentrum, tenisový kurt a ﬁlmová knižnica
s obrazovkou pod holým nebom.

JADE MOUNTAIN 5,5*
ST. LUCIA, KARIBIK
Ohromujúco krásny karibský hotel na
Ostrove sv. Lucie je postavený v odvážnom
architektonickom dizajne v absolútnej harmónii s prírodou. Nenadarmo sa namiesto
slova izba či apartmán v jeho prípade používa pomenovanie svätyňa. Relax pri neza-

budnuteľnom výhľade na Karibské more
priamo z kúpeľne, absolútny pokoj a súkromie zabezpečuje „techno-free“ prostredie.
Harmóniu a zmyselnosť zase príjemná atmosféra reštaurácií, obchodov, galérií, spa
centier a jemnej pieskovej pláže...

SIX SENSES ZIGHY BAY 6*
OMÁN
Bezhraničnú exotiku orientálno-rustikálneho hotelového komplexu, pripomínajúceho
ománsku dedinu, zasadeného do prirodzeného prostredia krajiny, tvorí 78 luxusných víl s vlastným bazénom a jedna súkromná rezidencia so štyrmi spálňami pre 8
dospelých a 2 deti. Hotelové SPA ponúka
9 miestností s procedúrami a tradičné arabské Hammam. Z letiska až k tomuto rezortu snov vás privezie luxusná limuzína, avšak
môžete využiť aj adrenalínový príchod v podobe tandemového paraglidingového zoskoku z rokliny nad hotelom. Samozrejmosťou je možnosť využitia vysokorýchlostného
člna či jazdy na vozidle s pohonom 4x4...

EXKLUZÍVNA
STAROSTLIVOSŤ
Odvoz na letisko limuzínou, špeciálna starostlivosť vo VIP salóniku, let prvou triedou
či súkromným lietadlom. Toto je spôsob,
akým sa dá prežiť exkluzívna dovolenka
a maximálny luxus, ktorý si zaslúžite. Stačí, ak máte sny. Ich zhmotnenie nechajte
na nás.
Viac informácií v ELITE TOURS,
Apollo Business Centre I v Bratislave,
www.elitetours.sk, resp. www.luxusnepobyty.sk
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Zrod
cyklistickej
hviezdy
Stačili tri týždne strávené vo Francúzsku
a jeho osobný, ale predovšetkým športový
život sa zmenil. Dokonca do tej miery, že sa
dá pokojne rozdeliť na život do Tour a ten
- po nej. Text: Peter Škorňa / Foto: autor a IIS

D

okázal o svojom neskutočnom športovom talente,
vytrvalosti, húževnatosti, cieľavedomosti a zároveň aj pokore presvedčiť
nielen laickú verejnosť, ale aj tú odbornú, športovú – a tiež aj svojich súperov.
A ešte niečo – podarilo sa mu poblázniť Slovensko do tej miery, že s počtom
sviatočných, ale aj tých pravidelných
amatérskych cyklistov na uliciach sme
najmä v čase Tour de France mohli pokojne konkurovať Hanoju v rannej dopravnej cyklistickej špičke. Jednoducho – bicykel vytiahol a oprášil každý,
kto len mohol. Dokonca tí, ktorí nemali bicykel, resp. si naň nemohli sadnúť, si Petra uctili aspoň tým, že sa nechali opáliť „na Sagana“ (ruky opálené
do výšky krátkeho rukáva, nohy do výšky krátkych nohavíc a zvyšok panenská
biela – pozn. autora). Peter Sagan ziskom troch etapových víťazstiev a zeleného dresu na najprestížnejších svetových
cestných cyklistických pretekoch – na
Tour de France vstúpil do športovej histórie. A tiež – napriek svojmu mladému
veku (22 rokov) dokázal, že dospel do
tej miery, že odteraz s ním musia vážne
počítať všetci jeho súperi akéhokoľvek
zvučného mena.
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ZÁMENA HVIEZD
Krátko pred pretekmi vo Francúzsku
dal generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia – Ing. Andrej Glatz našej cyklistickej hviezde sľub, že keď sa
najbližšie vráti na Slovensko, bude ho tu
čakať prvý model najnovšieho vozidla
Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Začiatkom augusta mu v prítomnosti zástupcov
médií a jeho priaznivcov od neho odovzdal kľúče, pričom o.i. uviedol: „Petrovi meníme jeho doterajší Mercedes-Benz
GLK 220 CDI za najnovší faceliftovaný
model, ktorý má nielen pohon všetkých
štyroch kolies, ale oproti predchádzajúcemu sa líši aj dynamickejšou karosériou,
použitými materiálmi v interiéri vozidla a
najmä množstvom technických vymožeností. Ide o model vozidla predurčený na

Za čo sa udeľuje v cestnej
cyklistike zelený dres?
Odpovedzte správne na nasledujúcu otázku
a vyžrebovaný autor jednej správnej odpovede získa plagát Petra Sagana s jeho vlastnoručným podpisom!
Odpovede zasielajte do konca októbra 2012
na mailovú adresu info@mercedes-benz.sk
alebo *AUTO@mercedes-benz.sk.

úspech a aj preto si myslím, že taký úspešný športovec, akým Peter je, bude veľmi
spokojný aj s týmto vozidlom.“

CYKLISTICKÁ „POSTUPKA“
„Nemyslel som na to, že po piatich víťazstvách na pretekoch Okolo Kalifornie, štyroch víťazstvách na pretekoch
Okolo Švajčiarska by som mohol dosiahnuť postupku a na Tour de France získať 3 etapové prvenstvá. Nemal som zbytočne veľké oči, bola to moja úplne prvá
Tour de France, mal som pred ňou rešpekt a možno aj preto konečná realita
a dosiahnutý výsledok predstihli moje
očakávania. Priznám sa, že som sám
z toho príjemne prekvapený a tri etapové
prvenstvá a zisk zeleného dresu na Tour
de France beriem ako svoj tohtoročný vr-

chol sezóny a aj celej mojej doterajšej kariéry,“ prezradil svoje pocity z pobytu
v krajine galského kohúta Peter. Zároveň
dodal, že momentálne neuvažuje nad
tým, či by mohol Tour de France vyhrať
celkovo. „Zatiaľ som na to ani len nepomýšľal. Nechcem zbytočne riskovať. Musel by som v živote a cyklistike zmeniť
veľmi veľa vecí a neviem, či by to bolo
v konečnom dôsledku dobré. Je to skôr
otázka aktuálna v budúcnosti, momentálne sa chcem zamerať na výhru niektorej z klasík na začiatku sezóny, napríklad
v San Reme...“ prezradil Peter svoj najbližší cyklistický plán.

OLYMPIJSKÁ SKÚSENOSŤ
Napriek až prehnaným očakávaniam
a následnému chvíľkovému sklama-

niu jeho priaznivcov berie Peter svoju
účasť na letnej olympiáde ako novú životnú a aj športovú skúsenosť a výzvu
do budúcnosti. Len dúfa, že na nej ako
cyklista nebude za Slovensko osamotený. Ako na margo olympijských pretekov poznamenal: „Prvé, čo som chcel v
lete dobre zajazdiť, bola Tour de France. Olympiáda bola z môjho pohľadu
trochu zvláštna, pretože niektoré tímy
a krajiny tam mali viac jazdcov než
iné. Ja som v pretekoch reprezentoval
Slovensko sám a aj preto som sa rozhodol, že budem jazdiť s Angličanmi
a Nemcami. Žiaľ, uvedená taktika nevyšla podľa mojich predstáv. Na olympiádu sa teda pozerám aj cez prizmu
celej sezóny, ktorú hodnotím ako
úspešnú.“ Ó
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Čarokrásne
Horehronie

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zákutia. Krajom plným prírodných krás, jaskýň, hlbokých
lesov, tiesňav, zurčiacich horských potokov, lesnej zveri, ale aj liečivých
prameňov, ideálnym tak na lyžovanie, ako aj turistiku je - Horehronie.
Text: Peter Škorňa / Foto: IIS, Karol Malý, Peter Škorňa

Pohľad na Chatu pod Hrbom (na čistine)
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S

lová piesne speváčky Kristíny ,,Horehronie“, v ktorej o.i.
spieva o tom, že: ,,Keď sa slnko skloní na Horehroní, chce sa
mi spievať, zomrieť aj žiť... Najkrajšie stromy sú na Horehroní, to tiché
bratstvo vraví mi poď…“ nie sú vôbec náhodné a nereálne. Práve naopak. Pokiaľ
chcete zažiť magickú prírodnú scenériu
a fascinujúce zákutia, pokiaľ chcete dopriať svojej duši vnútornú očistu, Horehronie je tým pravým miestom. Stačí, keď
sa vyberiete z Banskej Bystrice smerom
na Brezno – hlbšie do ,,útrob Slovenska“.

ŠTVORROZMERNÝ HRAD
Viete, ktorý slovenský hrad spoznáte podľa čuchu? Ak sa vám zdá byť
uvedená otázka scestná, verte, že čím
budete bližšie k Slovenskej Ľupči,
tým skôr na ňu zistíte odpoveď.
Hrad Ľupča, stojaci už od polovice
13. storočia na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier, tróni nad
dolinou, ktorej 4D efekt a takpovediac
neodmysliteľný vnemový kolorit vytvára „vôňa“ pod ním lokalizovanej Biotiky.
Tá spolu s neďalekou, dnes už zruinovanou chemickou fabrikou v Dubovej dlhé
desaťročia dokázala viesť dôstojný a neúnavný boj proti všetkému, čo sa dá označiť ako životné prostredie. Napriek tomu
návšteva tohto pekného a jedinečne zrenovovaného hradu stojí za to. Presvedčia vás o tom nielen zaujímavé priestory
či tzv. Korvínova lipa, ktorá svojím vekom vyše 700 rokov patrí medzi najstaršie
lipy v strednej Európe, ale aj 62 m hlboká
studňa vysekaná do skalného brala, z ktorej vedie bočná šachta vyúsťujúca v blízkosti hradu.

HRDO SA ČNEJÚCI HRB
Akýže by to bol výlet na Horehronie,
keby sa človek nezastavil na geometrickom strede Slovenska!
Nakoniec, globalizáciou a sociálnou
nespravodlivosťou ubitý našinec, žijúci
v lone karpatského oblúka, si týmito na
prvý pohľad nepodstatným stredom aspoň ako-tak zvyšuje svoje sebavedomie
a dôležitosť. A tak je úplne bežné, že sa
pýšime stredom koláča, stredom tmy,
stredom Slovenska, či aj stredom Európy.
Alebo aj takou obyčajnou stredou v kalendári. Jednoducho my, národ holubí, žijúci
takmer v strede ničoho, si na stredy potrpíme. Našťastie, kým o dôstojné uznanie J
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Najbližší autorizovaní zmluvní
predajcovia Mercedes-Benz
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
00421 905 743 607
Servis 24h: - osobné, nákladné
a úžitkové vozidlá
GPS: S48.702886° V19.135566°

ta pod Hrbom. Tu na čistine, ktorú si obľúbili nielen turisti, ale počas SNP aj štáb
1. Československej partizánskej brigády Stalin majora Jegorova – 3. partizánsky oddiel pod vedením kapitána Kaličenka, sa dá urobiť príjemná medzizastávka...
A propos, historické pramene sa rozchádzajú v tom, kto na konci vojny dnes vynovenú chatu podpálil. Kým jedni tvrdia,
že to boli sami ustupujúci partizáni, druhí
vinu pripisujú nemecko-maďarským vojskám. A keďže mne samotnému je košeľa
bližšia ako kabát, koho z podpaľačstva viním ja, ani písať nemusím…
Priamo spred chaty sa pred vami v celej
svojej kráse odhalí severný vrchol masívu Ľubietovského Vepra, nachádzajúci sa
na rozmedzí Poľany a Veporských vrchov
– Hrb. Naň a následne ďalej až na Ľubietovský Vepor sa dostaneme už po červenej turistickej značke. Mimochodom,
z impozantného 40 metrov vysokého skalného brala padajúceho kolmou stenou na
sever a západ je fascinujúci výhľad na Poľanu, západnú časť hrebeňa Nízkych Tatier, Kráľovu hoľu, štíty Vysokých Tatier,

ODPORÚČAME

KÚPELE BRUSNO  OÁZA POKOJA
UPROSTRED NÁDHERNÝCH HÔR
J geograﬁckého stredu Európy, ktorý leží
v Kostole svätého Jána v obci Kremnické Bane, stále bojujeme napr. s mestečkom Suchowola v severovýchodnom
Poľsku, s litovskou obcou Purnuškės
či druhým najvyšším vrchom Českého lesa - Tillenbergom, o geometrický stred Slovenska, umiestnený na
19. stupni a 32 minútach východnej dĺžky a 48. stupni a 40 minútach severnej
šírky, sa s nami nesporí nik...
Aj vďaka tomu sa môžete kedykoľvek
pokojne vydať na nenáročnú túru z Ľubietovej – po modrej značke cestou cez
Starý majer na Včelinec, až sa dostanete na sedlo, na ktorom sa hrdo pýši Cha-
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V srdci stredného Slovenska, v údolí Slovenského
Rudohoria a v ústí doliny Peklo neďaleko Banskej Bystrice ležia obklopené zamatovou vôňou ihličnatých lesov Kúpele Brusno. Vďaka svojej polohe ponúkajú návštevníkom nerušený pokoj, čistý vzduch s miernou,
teplou a pomerne vlhkou podhorskou klímou. Liečivé
účinky až 8 minerálnych prameňov (Ludwig, Paula, Vepor, Ďumbier, Hedviga a pod.) veľmi vhodne pôsobia
na zažívacie choroby, srdcovo-cievne choroby a choroby pohybového ústrojenstva.
Srdcom kúpeľov je Liečebný dom Poľana – zrekonštruovaná a zmodernizovaná budova, v ktorej je situované ubytovanie (každá izba a apartmán – rôznej kapacity a veľkosti – majú balkón
s krásnym výhľadom na okolitú prírodu), stravovanie, lekárske vyšetrenia na diagnostiku ochorení, ošetrovanie a realizácia ordinovaných či objednaných procedúr. Vysoký štandard zabezpečuje nielen samotná kúpeľná starostlivosť so všetkým, čo k tomu patrí, wellnes a spa priestory, ale aj
priestranná reštaurácia, Pizzéria Romana, Lobby bar a Nočný bar. Viac na www.kupelebrusno.sk

Veľkú Fatru, Kremnické vrchy a Vtáčnik... A keďže u nás na Slovensku máme
všetko dvojmo či trojmo (súťaže krásy, milenky, hypotéky a pod.), aj presná nadmorská výška stredu Slovenska je v rôznych prameňoch a mapách udávaná
rôzne. Raz je to 1 254,7 m n.m., inokedy
1 256 m n.m. alebo aj 1 225 m n.m. Nech
je to koľko chce, dôležité je, že stred Slovenska je u nás na Slovensku. A náš - slovenský. Zatiaľ ešte nesprivatizovaný a neukradnutý (čo po vyjdení tohto textu už
nemusí platiť)...

PODZEMNÉ KRÁĽOVSTVO
Na južnom okraji obce Bystrá, medzi Podbrezovou a Mýtom pod Ďumbierom sa v nadmorskej výške 565 m nachádza Bystrianska jaskyňa. Keďže samotný
vchod do nej je z parkoviska vzdialený len
120 metrov po nenáročnej asfaltovej ceste, pričom hneď neďaleko parkoviska sa
dá kúpiť v reštaurácii akýkoľvek nápoj
„zušľachtený“ umelými farbivami a sladidlami, je ideálnym miestom návštevy
aj pre mladú generáciu, ktorá celé týždne sedí v škole a doma nad počítačom. Jedinou nevýhodou Bystrianskej jaskyne
je, že v nej zatiaľ nie je wiﬁ, čo znamená,
že sa počas jej návštevy nebude dať tráviť
všetok zmysluplný čas s mobilom v ruke
a „jazdením“ po sociálnej sieti. Každopádne, len 20 schodov a čosi len vyše
500 metrov dlhá prehliadková trasa pri
teplote od 5,7 do 6,7 °C sú jedným z hlavných dôvodov, prečo sa táto jaskyňa, známa pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom

sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu, oplatí navštíviť.

ČIERNOHORSKÁ ŽELEZNIČKA
Medzi Podbrezovou a Valašskou sa nachádza konečná stanica Čiernohorskej
železničky Chvatimeh. Z nej do Čierneho Balogu a ďalej do Vydrovskej doliny
vás na 14-kilometrovom nezabudnuteľnom úseku zrekonštruovanej lesnej úzkorozchodnej koľajnicovej železničnej trate
odvezie v súprave historických osobných
vozňov jedna zo štyroch parných lokomotív, resp. piatich motorových lokomotív,
či zrekonštruovaný motorový vozeň M21
004. Para z parnej lokomotívy, ručný spôsob brzdenia súprav, neopísateľná atmosféra v priestoroch historických vozňov či
autentická príroda všade vôkol sú magnetom, ktorý vás nielen pritiahne, ale si vás
aj získa do tej miery, že vaša jazda Čiernohorskou železničkou nebude v žiadnom
prípade poslednou.

mravenisko, drevené jelene a srny pri krmelci či medvedí brloh. Ó

VÝSLEDOK TESTOVANIA VOZIDLA
MERCEDESBENZ B 180 CDI
Cesta po Horehroní bola realizovaná na novom vozidle
Mercedes-Benz B 180 CDI. Celá trasa bola absolvovaná tak
s prázdnym vozidlom, ako aj s jeho maximálnym vyťažením (5 osôb + batožina). Vozidlo bolo jednoducho ovládateľné, posilňovač riadenia s rýchlosťou príjemne tuhol,
sedadlá neunavovali a podvozok aj počas nerovností na
ceste sedel ako uliaty. Oproti pôvodnému Béčku sa do nového modelu jednoduchšie nastupuje. Najnovšie Béčko
vďaka priestorovej veľkorysosti vo svojom vnútri je ideálnym rodinným vozidlom, čo sa dá povedať aj o pomerne
veľkom batožinovom priestore s objemom 486 litrov. Keďže sme jazdili po asfaltových cestách predovšetkým v horskom teréne, s množstvom serpentín a rôznorodým štýlom jazdy, dosiahli sme spotrebu okolo 6 – 6,3 litra, avšak
v prípade šetrnejšieho jazdenia na rovných cestách nie je
problém ju mať na hranici 5,5 či až 5 litra na 100 km. Každopádne, celkový dojem z nami testovanej jazdy bol veľmi
dobrý a aj preto je prirodzené, že nové Béčko je jedným
z motoristických hitov tohtoročnej sezóny....

LESNÍCKY SKANZEN
Len 2 km od Čierneho Balogu, v ústí
Vydrovskej doliny sa už desať rokov nachádza Lesnícky skanzen s vyše 70 tematickými zastávkami s informačnými tabuľami približujúcimi život v lese, les ako
taký, prácu lesníkov, činnosti v lese, lesnícke stavby a pamiatky. Zvlášť zaujímavé sú na vyše 4 km dlhom náučnom chodníku v nenáročnom upravenom teréne,
vhodnom aj pre rodiny s menšími deťmi a staršiu generáciu, atrakcie, ako napr.
ohrada so živými diviakmi, autentické
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„À la Croate“

Kus oblečenia, o ktorom budú básniť spisovatelia, svetoví dizajnéri
a na ktorý sa budú spoliehať najväčšie hlavy sveta, by si asi zaslúžil
oveľa príjemnejšie podmienky pre počiatok svojej histórie. Osud to
však chcel inak. A tak sa v období nepokojov, krviprelievania a strachu
zrodila prvá vážna vec v živote každého muža. Kravata.
Text: Veronika Harmadyová / Foto: IIS, Milan Surovec, INT

Z

a prvé náznaky kravaty by
sme síce mohli považovať
kusy látky upevnené okolo
krku Číňanov pred naším
letopočtom a rímskych
vojakov za čias cisára Trajána. Oveľa
presnejší však budeme, ak ako prvých
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mužov s kravatami označíme chorvátskych vojakov počas tridsaťročnej vojny. Títo sa so svojimi oddielmi dostali
v 17. storočí až do Paríža, na dvor Ľudovíta XIII. Parížskej smotánke sa šatky darované vojakom od ich snúbeníc
a milých tak zapáčili, že ich začali na-

podobňovať. Volali ich doplnky „à la
Croate“, z čoho sa veľmi ľahko odvodil názov „la cravatte“. Vývoj kravaty do podoby, v akej ju poznáme dnes,
trval pomerne dlho. Až v roku 1922
vymyslel Američan Jesse Langsdforf
nový strih, ktorý si neskôr dal aj paten-

tovať. Svetlo sveta uzrela kravata z troch dielov
vystrihnutých
a zošitých pod
45° uhlom. Nahradila tak čipkované kravaty s voľne
visiacimi koncami, tzv. Steinkirk (podľa
bitky pri Steinkirchene 1692), žabó,
široké mäkké mašle
ozdobené ihlicou s perlou alebo drahokamami,
či kusy látky niekoľkokrát
omotané okolo krku.
Kravatu počas jej ťaženia naprieč dejinami neobišli ani krízy a niekoľkokrát musela obhajovať svoje miesto
v šatníkoch. Takou bola napríklad éra
rolákov a šatiek k rozopnutým košeliam v 60. rokoch, alebo móda oblekov
s tričkami z dielne Giorgia Armaniho
v 80. rokoch. Paradoxom je, že práve
vtedy si začali kravatu obliekať úspešné ženy, vyjadrujúc tak maskulínny
biznis štýl. Kravata tvrdé skúšky obstála so cťou a dodnes podľa slov módneho návrhára Pierra Cardina „rozjasňuje pánske oblečenie a umožňuje
nositeľovi vyjadriť jeho osobnosť“.

KRAVATA Z CROATA
Kravaty sa navrhujú, vyrábajú a predávajú po celom svete. Mať však kravatu spoločnosti Marijana Bušića je skôr
pocta ako výborná kúpa. Jeho ručne šitými hodvábnymi kravatami sa pýšia
mnohí prezidenti či popredné hlavy
štátov. Od ostatných ich totiž odlišuje logo „Ručne vyrobené v Chorvátsku
– domovine kravaty“, špeciálne navrhovaná skladba
vnútorných materiálov, ktorá je chránená

Viete, že...

J
výrobným tajomstvom, či
dizajn kravát vyjadrujúci isté posolstvo. O zobrazenom hlaholskom písme, udalostiach chorvátskej histórie alebo
symboloch chorvátskych miest sa zase
dočítate v malej brožúre, ktorá je súčasťou balenia kravát spoločnosti Croata. Medzi najdrahšie kúsky patria tzv.
„štvorky“, teda štyri kusy z jedného
vzoru, ktoré sú určené pre top klientelu. Tieto vyjdú budúceho majiteľa na
zhruba 600 amerických dolárov.

KRAVATA BEZ REKLAMY
Na Apeninskom polostrove, v neapolskom obchodíku veľkom 20m2,
sa ročne predajú kravaty za 4,5 milióna amerických dolárov. Zdá sa vám to
málo? Nuž, na to, že na reklamu neminie majiteľ ani korunu, neprijíma objednávky cez internet, mail ani telefón,
je to úctyhodná suma. Jedinú výnimku spravil Maurizio Marinella, keď prijal telefonickú objednávku od princa Charlesa. Inak sa musia zákazníci
vybrať za svojimi kravatami osobne.
Otvorené je každý deň už od 6.30 h.
V mahagónových vitrínach z 18. storočia čakajú na zákazníkov štvorce hodvábu rôznych farieb a vzorov. Z nich
potom vzniknú kravaty doslova „šité
na mieru“. Každá je originál
a najlacnejšia vás vyjde okolo 140 amerických dolárov.
Od roku 1914 predstavitelia
tejto rodiny realizujú sny
mnohých úspešných ľudí
sveta. Jeden ich vlastný sa
im však zatiaľ splniť nepodarilo. Vyrobiť kravatu pre pápeža.

Muži, ktorí pravidelne nosia pevne uviazanú kravatu, sa vystavujú riziku nebezpečenstva vzniku
zeleného očného zákalu. Britskí vedci na základe svojho výskumu v odbornom časopise British Journal of
Ophthalmology varujú, že kravata, tesne uviazaná okolo krku, vedie k zvýšeniu vnútroočného krvného tlaku.
Ten je zase hlavným rizikovým faktorom spôsobujúcim
glaukóm, ktorý môže vyvrcholiť poškodením optického
nervu a stratou zraku. Pevne uviazaná kravata môže zároveň viesť v čase vyšetrovania očného pozadia k skreslenej interpretácii choroby.

J

Svojho času dnes už exnámestníčka maďarského
ministerstva vzdelávania a kultúry Maria Schneiderová navrhla zaviesť daň z kravaty, pretože bola presvedčená, že: „Kravaty a motýliky predsa tvoria dizajnéri, čo sú
umelci, takže časť z ich príjmov by mala plynúť na podporu umenia a kultúry v Maďarsku.“ Zdanenie malo byť
vo výške 0,8 % z ceny kravaty a motýlika, čo by si síce zákazníci ani len nevšimli, avšak problémy by mohli nastať
pre predajcov s vykazovaním dane, s úpravou ich ﬁnančného softvéru a zavedením nových daňových priznaní, či v neposlednom rade s prijatím nových kontrolórov,
ktorí by dodržiavanie zdaňovania kravát a motýlikov kontrolovali…

J

Kravata, presnejšie jej farba, dokáže prezradiť o jej
majiteľovi veci, ktoré dokresľujú jeho celkovú osobnosť. Vyplýva to aj z jedného z nespočetného množstva
výskumov, podľa ktorého modrá farba kravaty sa zvyčajne spája s racionalitou, komunikáciou a rozvážnosťou jej
majiteľa; zelená farba kravaty vzbudzuje dôveru, stabilitu a sympatie; hnedá farba kravaty síce na strane jednej vyvoláva pocit dôveryhodnosti, nevzbudzuje však na
strane druhej rešpekt a nezvýrazňuje autoritu a čierna
a tmavosivá farba kravaty zdôrazňuje nekompromisnosť
a nadhľad.

IT KRAVATY
Tak ako všetko
v súčasnosti, aj kra-
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márum, 4 000
variácií kravaty
v jednom.

SÚČASNÍ
TVORCO
VIA
MÓDNYCH
TRENDOV

J vata podlieha výdobytkom modernej
techniky. Na svete
je už kravata s mini
klimatizáciou, ktorá sa
dá ľahko dobiť cez USB alebo pomocou PC, kravata s USB kľúčom, alebo kravata s tisícmi modrých,
červených a zelených diód. Vďaka malému senzoru, ktorý identiﬁkuje farbu okolitej tkaniny, mikropočítač naprogramuje diódy tak, aby dokonale
ladili so svojím okolím. Summa sum-
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Súčasný svet
módy, najnovšie
trendy a vzory,
kravaty nevynímajúc, sa točí okolo renomovaných
tvorcov, módnych
a dizajnérskych experimentátorov a ich
značiek. Medzi absolútnu svetovú špičku v navrhovaní a výrobe luxusných kravát patrí len
úzky okruh značiek. Z talianskych značiek majú svoje výrazné postavenie
najmä Giorgio Armani, Gucci, Dolce
& Gabbana, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Villa Bolgheri, Va-

lentino a Gianni
Versace. Medzi francúzske prestížne značky patria Christian Dior, Hermes, Yves Saint Laurent, Givenchy alebo Pierre Cardin.
Z ostatných svetových značiek sú „šik“
napr. britská Burberry, americké Donna Karan a Calvin Klein, či japonsko-francúzska Kenzo.
V súčasnosti sa síce kravaty vyrábajú po celom svete, pričom najväčší podiel na celkovej produkcii má Čína, za
krajinu produkujúcu najkvalitnejšie
kravaty sa považuje Taliansko. Táto
skutočnosť je daná nielen dlhoročnou
tradíciou výroby, ale aj kreatívnymi
návrhármi a dizajnérmi. Z týchto dôvodov vyrábajú kravaty takmer všetci výrobcovia luxusných kravát práve
v Taliansku. Ó

indukčná sklokeramická varná doska
s technológiou AutoSensor

• šírka 77 cm
• 4 varné zóny
• dotykové ovládanie, regulácia výkonu cez slider
• funkcia rýchlovarného ohrevu Booster

Existuje milión spôsobov,
ako uspokojiť ženu v kuchyni

www.bauknecht.sk

štýl

ČASŤ SIEDMA:
FENOMÉN MENOM ESPRESSO

Pili ste už

dobrú kávu?

Končí sa storočie pary a továrnik Luigi Bezzera pozoruje svojich
robotníkov. Uvedomuje si, že lepšie využitie pracovného času
vedie k zvýšeniu produktivity jeho továrne. Jeho ľudia však strácajú
pri prestávke na jedlo príliš veľa času prípravou kávy a nápojov.
„Kávu treba pripraviť rýchlo! To je riešenie pre môj podnik !“
Text: Ing. Jaroslav Útly, generálny riaditeľ ATC-JR / Foto: ATC-JR

O

nedlho stojí v Luigiho
továrni obrovský parný kávovar s názvom
Tipo Gigante. Ide vlastne o veľký bojler s horúcou vodou a vysokým tlakom pary.
Po jeho obvode sú rozmiestnené šty-
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ri skupiny (držiaky ﬁltrov s mletou kávou) s výtokmi, ktoré slúžia na prípravu kávy priamo do pohárov. Bezzera si
ho v roku 1901 patentuje ako inováciu
vynálezu Angela Morionda.
V roku 1903 tento patent kupuje Desidero Pavoni a do dvoch rokov

spúšťa vo svojej malej milánskej dielni
sériovú výrobu týchto kávovarov. Produkcia je jeden stroj za deň a espresso
kávovar si pomaly začína dobíjať svoje miesto vo verejnom stravovaní. Je to
umelecké dielo dotvárajúce atmosféru reštaurácie a proces prípravy kávy

je naozaj pôsobivý: Krátke zadunenie,
klepnutie, syčanie, oblaky pary a o minútu pripravená porcia kávy.
Najväčším problémom rýchlo pripraveného nápoja je však jeho chuť.
Kvôli vysokému tlaku a teplote je nápoj horký a chýba mu pre espresso typická krémová pena na povrchu. Smutnou iróniou je, že po sto rokoch sa ešte
dnes na Slovensku v mnohých gastronomických zariadeniach za podobný horký nápoj platí ako za kávu či espresso.
Ľudia pracujúci v priemyselnom
odvetví kávovarov skúmajú fyzikálne podmienky prípravy kávy a riešia
mnohé technické otázky. V roku 1938
vstupuje do histórie piestové čerpadlo,
ktoré ﬁrma Gaggia neskôr začne montovať do svojich kávovarov. Silná pružina pripevnená na piest pretláča horúcu vodu cez pomletú kávu a výsledok
je nádherný. Barista síce niekedy pri
neopatrnej manipulácii riskuje zlomenie čeľuste úderom uvoľnenej páky či
totálne fyzické vyčerpanie v prípade
väčšieho množstva hostí. Úsilie je však
korunované fenomenálnym espressom.
Doba postupne prináša ďalšie a ďalšie technické zlepšenia (napríklad rotačné čerpadlo, elektronickú reguláciu
teploty atď.) a dnes môže mať barista
pri použití kvalitných moderných kávovarov všetky dôležité fyzikálne veličiny pri príprave espressa úplne pod
kontrolou. Práve špičková technológia
kávovarov La Marzocco stála pri zrode (r. 1971) jednej z najväčších sietí kaviarní Starbucks, ktorá má dnes vo
svete viac ako 17 000 prevádzok.

AKO
O SI OBJEDNAŤ
RESSO A ČO
ESPRESSO
BY MI MALI PRI
SŤ?
NIESŤ?
Jednoduchá
noduchá objednávka:
vka: „Espresso, prosím“
osím“ by mala
školenej
nej obsluhe postačiť
stačiť na
to, abyy vedela, čo ste si objednali. Ďalšie
lšie popisovanie
ako malé, veľké, či piccolo jee zbytočné, i keď treba podotknúť,
dotknúť, že v našich končinách
h celkom bežné. Je síce ťažké
rozoznať
nať malých a veľkých 30 mililitrov,
no u nás to nie je problém. V Taliansku
to môže
ôže byť náročnejšie. Spomínam si,
keď som
om po otvorení hraníc koncom minulého
ho storočia sám navštívil Taliansko
vyzbrojený
ojený bohatou slovnou zásobou
z oblasti kávy: piccolo, latte, cappuccino.
Nechápal som, prečo tí Taliani nerozumejú vlastnému jazyku. Keď som objednával „piccolo“ (slovensky „malý“) tvárili sa nechápavo, keď som si pýtal „latte“
(slovensky „mlieko“), tak váhavo siahali po pohári
mlieka
na-

miesto
mnou
očakávaného pruhovaného
kávového nápoja.
Ale pokračujme:
Objednali ste si espresso. Najneskôr do
dvoch minút po utíchnutí mlynčeka na
kávu by sa mala pred vami na stole objaviť antikorová tácka so šálkou, pri ktorej
je na pravej strane položená lyžička. Servírovanie by malo obsahovať minimálne výber z dvoch druhov cukru (repný,
trstinový) v sprievode s malým pohárom
čistej neperlivej vody. Táto slúži na prepláchnutie chuťových kanálikov pred vychutnaním si espressa. Pre dokonalosť by
mala byť servírovaná aj nádobka s ohria- J

ČO JE TO ESPRESSO?
ODPOVEĎ MÔŽE
ZNIEŤ TAKTO:
Espresso je nápoj
s objemom 30 ml, ktorý sa pripraví zo
7 - 8 g jemne mletej
kávy, ktorou prechádza voda s teplotou
v rozmedzí 88 - 95 °C
pri tlaku 9 - 10 barov počas 20 - 30 sekúnd. Takýto nápoj je charakteristický krémovou penou plnou
éterických olejov na povrchu
a prináša veľmi intenzívny aromatický pocit (obr. krémová pena na espresse)

PRÍKLAD
SERVÍROVANIA
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KRÉMOVÁ PENA
NA ESPRESSE

J tym mliekom (viď obrázok príklad servírovania). Vnútri šálky by sa mala nachádzať koncentrovaná emulzia s hladkou
krémovou penou vysokou niekoľko milimetrov bez veľkých bubliniek. Tá sa po
rozhrnutí lyžičkou vracia naspäť. Je taká
hustá, že prípadne vsypaný cukor sa na
nej na chvíľu zadrží a potom naraz prepadne. Farba je orieškovo-čokoládová
s červeno-hnedým tigrovaním. Vôňa je
intenzívna a podľa použitej zmesi kávy
môže byť čokoládová, oriešková, karamelová, ovocná, kvetinová či bylinková.
Pokiaľ uvedený popis zodpovedá
tomu, čo vám priniesli na stôl, môžete si
vychutnať svoju šálku espressa. V opačnom prípade by ste mali oznámiť obsluhe, že to, čo priniesli, ste si neobjednali.
Mne sa dokonca stalo už aj to, že po objednávke espressa sa predo mnou ocit-

PODEXTRAHOVANÉ
RÝCHLE ESPRESSO

PREEXTRAHOVANÉ
POMALÉ ESPRESSO

la šálka s našľahanou instantnou
tnou kávou. Po reklamácii mi servírka
ka priniesla
ďalšiu šálku instantnej kávy so slovami: „Prepáčte, asi som predtým
ým stisla
iné tlačidlo.“ Mal som aj tú česť, že mi
v reštaurácii ako espresso chceli
celi predať
kávu z domáceho kávovaru či automatu
na kávové kapsule.

„VEĽKÉ ESPRESSO“
Pokiaľ máte radšej väčší kávový
ávový nápoj
a chcete ho pripraviť na espresso
resso kávovare, tak by ste si mali správne
ne objednať
Caffé Americano, tzv. predĺžené
žené espresso. Servíruje sa ako espresso s kanvičkou
horúcej vody, aby si zákazník
k kávu predĺžil (zriedil) podľa vlastnej chuti.

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE
JÚCE
KVALITU ESPRESSA

SPRÁVNE
ESPRESSO

EXTRAKCIA
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Milovníci
Mil
í i espressa sii svojj nápoj
á j objedbj d
návajú kvôli silnému chuťovému a aromatickému zážitku. Preto na záver uvediem najdôležitejšie faktory, ktoré jeho
kvalitu ovplyvňujú a pri návšteve kaviarne sa dajú aspoň čiastočne skontrolovať:
KÁVA – najvhodnejšie sú kvalitné čerstvo upražené kávové zrná z poslednej
úrody (z kávy staršej ako 6 mesiacov od
upraženia, hoci je v dobrom obale a má
záruku až 24 mesiacov, už dobré espresso nepripravíte). Ak vám obsluha nevie
podať informácie o káve, tak na pohľad
by mali byť zrná rovnomerne hnedé –
nie čierne a bez výrazných mastných
škvŕn na povrchu.
VODA – vzhľadom na to, že v šálke espressa je až 95 % vody, je potrebné dbať
o jej kvalitu, ale ako zákazník si to ťažko
skontrolujete. Je dobré vidieť na prívode
vody aspoň ﬁlter s obtokom.
TECHNOLÓGIA – čím kvalitnejšia
technológia, tým lepší výsledok. Podľa značky kávovaru je niekedy ťažko určiť, čo sa skrýva vnútri, pretože niektoré ﬁrmy majú kvalitný i ekonomický rad
výrobkov. Mlynček by mal byť bez zásobníka na mletú kávu (ten má opodstatnenie len vo veľkých prevádzkach),
pretože váš nápoj má byť pripravený
z čerstvo pomletej kávy, t.j. do 15 minút
od pomletia.
ČLOVEK – ak nepripraví kávu správne, nenastaví dobre hrúbku mletia (obrázok extrakcia), nebude dbať o čistotu,
tak celé úsilie a všetky investície vyjdú
nazmar. Prezrite si pracovisko, čistotu
kávovaru a mlynčeka, pozorujte baristu pri práci a to vám pomôže utvoriť si
vlastný obraz o tom, čo sa bude nachádzať vo vašej šálke espressa. Ó

spomienka

Komótny
koč osirel
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Vždy tu medzi nami a s nami bol. Na svojich vernisážach. Na podujatiach
jazdeckých či s hviezdami ciest. Na stránkach nášho časopisu. O to ťažšie je
zmieriť sa s tým, že nás zrazu Karol Kállay (* 26. apríl 1926 Čadca
- † 4. august 2012 Bratislava) nenávratne opustil. Určite najťažšie túto stratu
nesú jeho najbližší. Manželka Zdenka, synovia Karol a Martin, nevesty Slávka
a Janka i vnúčatá. Noblesného človeka, ktorý robil cez svoje fotograﬁe svet
krajší a ktorý ich dokázal ako málokto uviesť do sveta - stratila aj naša krajina.
Osirel nakoniec tiež komótny koč, ako nazýval Karol Kállay svoj mercedes
triedy A prvej generácie. Text: Peter Kresánek / Foto: Karol Kállay, Peter Kresánek
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V

elikáni však nikdy neodchádzajú úplne. Karol
Kállay tiež medzi nami
ďalej zostáva. Najmä cez
odkaz svojej tvorby. Tiež
ako nedosiahnuteľný vzor a učiteľ tých,
čo sa snažia cez objektív o zachytenie
okamihov v zábleskoch času, či už amatérsky alebo profesionálne.
Nielen tým, ktorí ho poznali bližšie,
je tiež príkladom striedmosti, dobrej životosprávy a činorodosti. Pamätám sa,
ako v jednom z rozhovorov priznal, že
preferuje pravidelnú doma pripravenú i konzumovanú stravu v striedmych
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dávkach. Jeho krédom bolo, že šetriť sa
v práci určite netreba. Lebo práca je povznášajúcim a hnacím motorom nevyčerpateľnej energie človeka. Sám pracoval aktívne i vo veku 86 rokov, keď ešte
stihol dokončiť návrh a maketu svojho
celoživotného diela Photoreporting.
Majster Kállay je nám aj príkladom
osobnosti spájajúcej ľudí dobrej mysle naprieč rôznorodosti názorov a zamerania. Spečatila to i rozlúčka s ním,
pri ktorej pred stovkami smútiacich ako
Karolovi kamaráti vystúpili majster literárnych žánrov Ľubomír Feldek či kňaz
Marián Gavenda. Jeho pamiatku si pri-

šiel uctiť aj 90-ročný nestor slovenského monumentálneho sochárstva Tibor
Bártfay a 77-ročný publicista, ktorý robil prvý ponovembrový rozhovor s Alexandrom Dubčekom, zakladateľ nadácie Slovak Gold, Jozef Sitko.
Geniálny Karol Kállay zostáva pre
nás ako vzor excelentného umeleckého
vyjadrovania sa nielen obrazom, ale tiež
majstrovstva narábania slovom. Koľko
sa toho popíše o výnimočnosti vozidiel
s hviezdou v znaku. Jemu na to stačili iba dve stručné slová, ktoré však vystihujú všetko: komótny koč.
Česť jeho pamiatke... Ó
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Minister spravodlivosti JUDr. Tomáš Borec (vľavo) a generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia,
Ing. Andrej Glatz (vpravo).

Piaty MB Fun Golf
Už piatykrát sa uskutočnil medzinárodný golfový turnaj MB Fun Golf (Texas scramble
štvoríc) v réžii spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia konaný na ihrisku spoluorganizátora,
ktorým bol opäť Golf-Club Hainburg. Veselý a zábavný deň tu v súlade so zámermi
usporiadateľov prežili hráči i ďalší účastníci, vrátane detí. Text: Peter Kresánek / Foto: Václav Mička

P

rémiové podujatie s rodinnou atmosférou nevynechal ani minister spravodlivosti JUDr. Tomáš
Borec. Verejnosti známy športovaním, jazdou na motocykli, sa tu predstavil i ako
rúči hráč golfu (jeho štvorica získala pekné 4. miesto). Alternatívne sa tu núkala i možnosť vyskúšať si počas testovacích jázd pohodlie a eleganciu vozidiel

s hviezdou, či vychutnať excelentné slovenské vína tradičného hviezdneho dodávateľa - spoločnosti ELESKO.
Trofeje a vecné ceny tentoraz získali tieto tri najlepšie štvorice:
1. Roman Achimský (FSIGC), Jozef
Sivčák (GC Welten), Lucia Achimská
(GC Prag), Peter Ondriaš (Eurovalley
Golf Park Club);

2. Josef Engler (Golf-Club Hainburg),
Heidemarie Koudelka (Golf-Club
Hainburg), Manfred Koudelka
(Golf-Club Hainburg), Dr. Irmgard
Bayer (Golf-Club Hainburg);
3. Ing. Michael Sommerer (Golf-Club
Hainburg), Guido Gifﬁnger (Golf-Club
Hainburg), MUDr. Jozef Sabol (GC
Welten), Zuzana Sabolova (GC Welten).

Marián Vávra absolútnym víťazom
v osobitnej súťaži Drive to the Major
Na snímke z vyhodnotenia stuttgartského finále 43. ročníka
súťaže MercedesTrophy (zľava): Lüder
Fromm predstaviteľ
Mercedes-Benz,
absolútny víťaz
súťaže Nearest to the
Line - člen slovenského družstva Marián
Vávra a Mike Tate
zástupca R&A. Text:
Róbert Hatala, foto:
Daimler

R

adostná správa prišla zo Stuttgartu, kde v dňoch
13. až 18. septembra vyvrcholilo svetové ﬁnále (World
ﬁnal) v poradí 43. ročníka súťaže MercedesTrophy,
do ktorej sa zapojilo rekordných 65-tisíc hráčov zo 60 krajín. Spomedzi 99 účastníkov stuttgartského ﬁnále (33 trojčlenných tímov) z celého sveta sa absolútnym víťazom v osobitnej
súťaži Drive to the Major stal člen slovenského družstva Marián Vávra (Black Stork Veľká Lomnica). Svojím odpalom do
diaľky 220 metrov sa pritom priblížil k označenej bielej linke
na minimálnu vzdialenosť - jeden centimeter. Marián Vávra
tým získal VIP vstupenku na Open Championship (známy
tiež ako British Open), ktorý je najstarším zo štyroch hlavných šampionátov v profesionálnom golfe a zároveň možnosť
sa kvaliﬁkovať v osobitnom turnaji na „Monday After Event“,
ktorý sa hrá na majstrovskom ihrisku deň po ﬁnále British
Open. Riadiacim orgánom pre tento šampionát je R&A Ó
Text a foto: MBSK
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ExtendPlus. Nová záruka
pre úžitkové vozidlá a vany.
3 roky bez obmedzenia kilometrov.

Značka Daimler AG

Nová záruka ExtendPlus pre úžitkové vozidlá a vany
je novým meradlom úrovne poskytovania služieb.
Prečo? Lebo vám okamžite dávame ďalší rok záruky
bez obmedzovania najazdených kilometrov. To znamená menej starostí a lepší pocit počas toho, ako sa
o vaše vozidlo postará váš partner Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.sk/ExtendPlus

E 3 roky záruka bez obmedzenia kilometrov.
E Jednoduché vybavenie bez byrokracie.
E Telefonická služba prístupná 24 hodín /7 dní v týždni.
E Rozsiahla servisná sieť.
E Záruka je prenosná aj pri ďalšom predaji vozidla.
E Platné na území Európy.

štýl
OCHRANA
PRED Z
ZNEČISTENÍM
 SKLADACIA
CENA: 36,93 €

PODLAHOVÉ
ROHOŽE
 PRE VŠETKY TYPY
CENA OD 77,23 €

LUXUSNÝ PÁNSKY ŠÁL
 VYROBENÝ V TALIANSKU
CENA: 83,83 €

Pripravte sa na nástrahy
nepriaznivého počasia!
Pre posledné mesiace roka – jeseň a pozvoľný nástup
zimy je charakteristické nestále, často sa meniace
počasie a zhoršené poveternostné podmienky. Časté
dažde, chladné rána a čoraz menej slnečných lúčov sú
dôvodom aj na predstavenie aktuálnej ponuky
doplnkov a produktov z kolekcie značky
Mercedes-Benz, ktorá – a to pevne veríme – nenechá
ľahostajným žiadneho majiteľa striebornej hviezdy...
Text a foto: MBSK

PÁNSKA FLEECE
BUNDA MERCEDESBENZ
CENA: 111,81 €

TERMOHRNČEK  400ml
CENA: 16,68 €

PÁNSKA
BUNDA AMG
CENA: 150,99 €

TERMOSKA  0,75l
CENA: 44,66 €
76

HVIEZDY CIEST 03/2012

štýl

Vybraná ponuka kompletných
zimných kolies Mercedes-Benz
Všetky predstavené súpravy používajú originálne disky z ľahkých zliatin Mercedes-Benz
a výrobcom starostlivo vybrané pneumatiky - vyrobené z najkvalitnejších materiálov ,
podrobené najprísnejším testom kvality! Informácie o kompletnej ponuke kolies
a pneumatík a aktuálnej dostupnosti žiadajte u svojho partnera Mercedes-Benz.
TRIEDA M TYP 164

TRIEDA E TYP 212

Obj.č.: Q44015171012E

Obj.č.: Q44013171273E

Pneumatiky: Pirelli
SCORPION ICE & SNOW MO
Rozmery 255/55 R18
Predajná cena za 4 ks s DPH
1 850,21€

Pneumatiky: Pirelli W210
Sottozero Serie II MO
Rozmery 245/40 R18
Predajná cena za 4 ks s DPH
2 035,82€

TRIEDA M TYP 166

TRIEDA A TYP 176
A TRIEDA B TYP 246

Obj.č.: ľavá str. Q44015121046E
pravá str. Q44015121047E

Pneumatiky: Dunlop SP
Winter Sport 3D MO
Rozmery 255/50 R19
Predajná cena za 4 ks s DPH
2 382,34 €

Obj.č.: ľavá str. Q44013121216E
pravá str. Q44013121217E

Pneumatiky: Dunlop SP
Winter Sport 3D MO
Rozmery 205/55 R16
Predajná cena za 4 ks s DPH
1 080,88 €

TRIEDA GLK
TYP X204
Obj.č.: ľavá strana Q44015121032E
pravá strana Q44015121033E

Pneumatiky: Dunlop
SP Winter Sport 3D MO
Rozmery 235/50 R19
Predajná cena za 4 ks s DPH
2 320,46 €

TRIEDA A TYP 169
Obj.č.: ľavá str. Q44013171238E
pravá str. Q44013171239E

Pneumatiky: Pirelli W 190
SNOWCONTROL Serie II MO
Rozmery 185/65 R15
Predajná cena za 4 ks s DPH
921,98 €

TRIEDA CLS TYP 218

TRIEDA B TYP 245

Obj.č.: Q44013171233E

Obj.č.: ľavá str Q44013121208E
pravá str. Q44013121209E

Pneumatiky: Pirelli W240
Sottozero Serie II MO
Rozmery 255/40 R18
Predajná cena za 4 ks s DPH
2 258,59 €

Pneumatiky: Dunlop SP
Winter Sport 3D MO
Rozmery 205/55 R16
Predajná cena za 4 ks s DPH
1 082,88€

Zobrazenie pneumatík je ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnosti
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Hviezdy
(i motorové)
greenu

1
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2

3

4
1 Účastníci finálového turnaja v Skalici mali možnosť
odskúšať si či oboznámiť sa s doposiaľ najreprezentatívnejším výberom vozidiel s hviezdou na takomto
podujatí. Zažiarili medzi nimi (zľava) nový, aktuálne
v Nemecku ocenený ako najkrajšie auto roka - Mercedes-Benz triedy A, ale aj také skvosty ako Mercedes-Benz SLR McLaren v edícii StirlingMoss, SL 65 AMG
BlackSeries a Mercedes-Benz SLR McLaren v edícii
Roadster 722 S.

5

2 Generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Andrej Glatz vo vozidle Mercedes-Benz SLR
McLaren v edícii StirlingMoss.
3 Na greene trénovala i odchovankyňa golfového klubu Skalica amatérska majsterka SR Katarína Chovancová (19). Výborné výsledky dosiahla aj na akademických
majstrovstvách sveta v Liberci.

4 Manažérka golfového klubu Zuzana Petríková s Miroslavom Šatanom a Petrom Šarkanom Novákom.
5 Na skalické golfové ihrisko zavítal aj prezident
spoločnosti Grafobal Group doc. PhDr. Ivan Kmotrík,
PhD., ktorý významne podporuje i rozvoj športu na
Slovensku.

Osemnásťjamkové golfové ihrisko v Skalici sa aj tohto roku stalo miestom
konania (po troch postupových súťažiach na ihriskách Veľká Lomnica, Hainburg
a Tále), tentoraz už 5. ročníka Národného ﬁnále medzinárodného turnaja
MercedesTrophy 2012. Text a foto: Peter Kresánek
HVIEZDY CIEST 03/2012
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1

2

3

1 Tých najlepších, ktorí Slovensko neskôr reprezentovali na MercedesTrophy World Final 2012 (objektív z nich
zachytil Libora Brišku), dekorovali v Kolibe Dušan Guľáš
(za Respect Slovakia) a Andrej Glatz (za Mercedes-Benz
Slovakia).

6 Tak ako aj vlani súťažil v Skalici i Miroslav Šatan. V sobotu s ním boli vo flighte Andrej Glatz, Vladimír Soták
jr. a Mojmír Vedej (na snímke). V nedeľu Mária i Marián
Vávrovci a Milan Urbanovský. Štvorica v tomto zložení
dosiahla tretie miesto.

2+4 Koliba v skalickej Zlatníckej doline bola miestom,
kde účastníci s napätím očakávali konečné nominácie.
Zároveň si pochutnali na dobrotách. Zapiť ich mohli aj
originálnou liečivou skalickou Frankovkou od Alojza
Masaryka, ktorý je pravnukom prvého československého prezidenta.

7 Medzi divákmi opäť nechýbal skalický primátor Ing.
Stanislav Chovanec so svojím vnukom.

3 Ako najromantickejšiu atrakciu vyhodnotili nehrajúci
hostia plavbu po obnovenom Baťovom kanáli.
5 Pre účastníkov turnaja zabezpečovali dopravu pohodlné „medvede“ s hviezdou. Na sníme pri hoteli Patriot.
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6

V

prírodnom prostredí, svahmi s tradičnými vinicami
a pivnicami obklopeného
kráľovského mesta Skalica, dosiahli najlepšie výsledky vo svojich kategoriách: Peter Šindelár, Libor Briška a Filip Korman. Po
vyhodnotení výsledkov všetkých slovenských turnajov sa stali reprezentantmi
na svetovom ﬁnále tejto súťaže (MercedesTrophyWorldFinal 2012) od 13. do
18. septembra 2012 v Stuttgarte: Milan
Štora (GK Welten), Marián Vávra (Lomnický GK) a Libor Briška (Carpatia). Súčasťou dvojdňového podujatia v Skalici
bol tiež mimo súťaže konaný spoločen-

ský turnaj Texas Scramble vo štvoriciach. Zvíťazila štvorica v zostave Marek Dragula, Anna Bežilová, Tomáš
Hoffman a Peter Vaľko. Virtuóz s golfovou loptičkou PetrTrčka predviedol
prítomným žartovnú exhibíciu, okrem
iného aj olympijských športov v golfovom predvedení. Dalo sa tu tiež absolvovať golfovú akadémiu, zoznámiť sa
s kultúrnymi pamiatkami mesta, absolvovať plavbu po Baťovom kanáli či odskúšať si na mieste svoj zrak, prípadne
vybrať značkové okuliare od spoločnosti IOKO. Pre dámy tu boli i vizážistky
Mary Kay a (nielen) páni si mohli zajazdiť na pretekárskom trenažéri. Najmen-

7

ší šantili na preliezačkách, trampolíne či
kĺzačkách nafukovacieho hradu. Zaujala tiež prezentácia šperkov spoločnosti
A Briliant a hodiniek Corum. A nechýbalo ani skvelé víno od ﬁrmy Elesko.
Celé podujatie komentoval známy moderátor Peter Šarkan Novák. Hviezdami
skalického greenu sa stali nielen účastníci turnajov, ktorí, ako vyzdvihol marshall ihriska Peter Petrovič, dosiahli pekné výsledky, preukázali v tropických
horúčavách dobrú fyzičku a viacerí si
polepšili handicap. Rovnako tu zažiarili
v doteraz najreprezentatívnejšom výbere i hviezdy motorové - špičkové modely
značky Mercedes-Benz. Ó
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Rekord

s veľkým R

4
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1 Na tohtoročné Grand Prix, aj vďaka bezplatnému vstupu a naopak, napriek menej
priaznivému počasiu, prišlo cez 15-tisíc divákov.
Navyše státisíce fanúšikov sledovali preteky
prostredníctvom elektronických či printových
médií. Len oficiálne internetové stránky pretekov zaznamenali už počas ich konania 35-tisíc
návštev.

ža, že Andrej Glatz vtipkoval o tom, či nebude
škoda pustiť na ňu kone.

2 Najlepších dekoroval v súťaži Little Prix
Bratislava o cenu Allianz-Slovenská poisťovňa
prezident tejto spoločnosti Ing. Marek Jankovič.

6 Víťaz hlavnej súťaže 47. ročníka MercedesBenz Grand Prix CSIO 3* W Nemec Thorsten
Wittenberg) po tom, ako ho dekoroval prezident SR Ivan Gašparovič, pod záštitou ktorého
sa preteky opäť konali.

3 Francúz Azzolino Almerie a kôň Looping D‘elle
vytvorili nový rekord pretekov pri atraktívnom
bariérovom skákaní o cenu rádia Expres, keď
prekonali prekážku vo výške dvoch metrov.
4 Za trávu pred pretekmi (vyše dvadsaťkrát
kosená a tri mesiace polievaná) by sa nemusel
hanbiť ani Wimbledon. Bola taká krásna a svie-

5 Pod vlajkami zúčastnených štátov sa na
pretekoch prezentovali tiež vozidlá spoločnosti
Daimler, ktorá jazdectvo podporuje. Jej sídlo
nemecký Stuttgart, pôvodne žrebčinec, má
kone i v erbe.

7 Cenu hlavy štátu pre najúspešnejšieho
tuzemského jazdca odovzdal prezident SR Ivan
Gašparovič Jane Slávikovej, ktorá sa v rámci
pretekov prebojovala tiež na ME 2013.

5

6

7

„Za takmer polstoročie tu ešte jazdec s koňom, tak ako dnes Francúz Azzolino Almerie
a kôň Looping D‘elle, prekážku vo výške dvoch metrov neprekonali. To je rekord s veľkým
R,“ potešil sa predseda organizačného výboru na 47. jazdeckých pretekoch
Mercedes-Benz – GRAND PRIX Bratislava CSIO 3*-W/Nations Cup 4* Ing. Andrej
Glatz výkonu dosiahnutému na jednej zo súťaží pretekov - pri atraktívnom
bariérovom skákaní o cenu rádia Expres. Súčasný čestný predseda Slovenskej
jazdeckej federácie A. Glatz ako doposiaľ najúspešnejší slovenský jazdec
a olympionik tieto preteky pred 36 rokmi aj sám vyhral. Text a foto: Peter Kresánek
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8 Pre našich čitateľov sa tu dala odfotografovať so svojimi najbližšími,
synom Riškom a priateľom Richardom, aj moderátorka Lenka Šoóšová. Bežne ich spoločné fotografie na zverejnenie neposkytuje.
9 Medzi dámami na tribúne nechýbala ani PaedDr. Renáta Kožíšková,
ktorej manžel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Grafobalu Skalica Ing. Marián Kožíšek, odovzdával vo Veľkej sérii cenu za
spoločnosť Grafobal Group.
10 Už štvrtýkrát na kolbišti osvedčený parkúrmajster Chorvát Eduard
Petrovič (štvrtý sprava) a jeho pomocníci s Ing. Andrejom Glatzom,
v ktorého tíme opäť nechýbali Ing. Ingrid Janečková, Ing. Rastislav
Noskovič, Miroslav Jeluš, Ing. Peter Herchel, Jozef Adamkovič, Ing.
Michal Žitný, Mgr. Zuzana Gejmovská i viacerí ďalší.

8

9

10

Z

a štyri júlové dni predstavili v areáli Slávie STU 47. jazdecké preteky Mercedes-Benz
– Grand Prix Bratislava CSIO
3*-W/Nations Cup 4* v jedenástich súťažiach 85 (z toho 16 domácich)
jazdcov z 18 krajín v sedlách až 195 koní.
Hneď v prvej súťaži sa diváci týchto najrenomovanejších parkúrových pretekov, ktorých neodstrašilo ani nepriaznivé počasie,
dočkali slovenského víťazstva. V Malej sérii bol najlepší Ján Cigán ml. (kôň Mercedes). Cenou ﬁrmy Niké za prvú slovenskú stávkovú spoločnosť ho dekoroval jej
prevádzkový riaditeľ Ing. Roman Berger.
V Strednej sérii si cenu Tatra banky z rúk
predsedu jej predstavenstva a generálneho
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riaditeľa Ing. Igora Vidu za víťazstvo zasa
prevzal ďalší slovenský jazdec Robo Pál
(kôň Ansy Van Het Texelhof).
Jubilejný tridsiaty raz sa na bratislavskom Grand Prix súťažilo o Pohár národov. A taktiež jubilejný desiatykrát ho získali jazdci nemeckej národnosti. Víťazom
FEI Pohára národov 4* v rámci 47. ročníka týchto medzinárodných jazdeckých
pretekov sa stal nemecký tím v zložení
Andreas Brenner (kôň Showman), Hendrik Griese (Caprys), Torsten Wittenberg
(Connought) a Jan Wernke (Queen Mary).
Bezchybne Pohár národov v prvom kole
zajazdili tiež Jana Sláviková (kôň Lord Levisto) i Bronislav Chudyba (Cara Miou) a
domáci tím sa tak senzačne ocitol na štvr-

tom mieste. V druhom kole už sa na nich
prejavil pocit zodpovednosti. Zhodnotil
ďalší vývoj pretekov Zdeno Kuchár, šéf
slovenskej ekipy, ktorá napokon skončila v ostrej zahraničnej konkurencii na peknom 7. mieste.
Víťazom hlavnej súťaže 47. ročníka
Mercedes Benz Grand Prix CSIO 3* W
sa stal Nemec Thorsten Wittenberg (kôň
Connaught). Ako spomenul: „V Bratislave
som bol už predtým a veľmi sa mi tu páči.
Parkúr bol veľmi dobrý. Sú tu veľmi milí
ľudia a výborná organizácia, tiež dobré
ubytovanie v hoteli. Som nadšený. Do Bratislavy prídeme opäť.“ Najvyššie zo Slovákov sa v tejto súťaži umiestnil Radovan
Šillo (kôň Bulgarie Van De Lindehoeve).

11 Preteky a jazdecký areál navštívil i cenu víťaznému
družstvu Pohára národov odovzdával minister školstva
PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. (vpravo). Na snímke
z tribúny s ním sledoval víťazstvo nemeckého družstva
veľvyslanec SRN Dr. Axel Hartmann (vľavo), v pozadí
Andrej Glatz.
12 Víťazom FEI Pohára národov 4* sa stal nemecký tím
v zložení Andreas Brenner (kôň Showman), Hendrik
Griese (Caprys), Torsten Wittenberg (Connought)
a Jan Wernke (Queen Mary).

11

12

„Som rád, že sme sa kvaliﬁkovali na budúcoročné majstrovstvá Európy, takže tieto
preteky svoj účel splnili,“ uviedol R. Šillo.
Spolu s ním sa na ME 2013 prebojovali aj
Bronislav Chudyba a Jana Sláviková.
Na tohtoročné 47. jazdecké preteky Mercedes-Benz – Grand Prix si i napriek premenlivému počasiu našlo cestu
cez 15-tisíc priamych účastníkov. On-line,
priamo počas konania, zaujali na internete 35-tisíc návštevníkov webových stránok
/csio.sk/ a /facebook.com/GrandPrixBratislava/. Ďalšie státisíce ich sledovali prostredníctvom televízií a ďalších médií...
Uvažovali ste nad tým, prečo má jazdectvo čoraz viac priaznivcov a naberá i na diváckej popularite? Nuž možno preto, že

je to skutočne kráľovský šport. Olympijské medaily v ňom už získali dvaja králi – grécky a nórsky. A striebornú olympijskú jazdu Zary Phillipsovej, vnučky
Alžbety II., sledovala na tribúne v Londýne asi polovica členov kráľovskej rodiny Windsorovcov. Určite láka i pohľad na
kone graciózne sa s jazdcami pohybujúce po trávnatých jazdeckých parkúroch.
Tie, ako napríklad parkúr v areáli bratislavskej Slávie STU, patria medzi najkrajšie upravované zelené plochy, odkedy
Ewin Beard Budding roku 1980 vynašiel
kosačku na trávu. V neposlednej miere
je to zrejme i skutočnosť, že parkúr patrí
najmä naozajstným dámam a džentlmenom. Potvrdili to tiež tohtoročné 47. jaz-

decké preteky Mercedes-Benz – GRAND
PRIX Bratislava CSIO 3*-W/Nations
Cup 4*. Kolorit neopakovateľnej pohodovej atmosféry tu zarámcovalo džentlmenské súperenie súťažiacich, ladné pohyby, skoky a pozitívna energia vyžarujúca
z koní. Rovnako ako spomenutých vyše
15-tisíc svojím správaním naozajstných
dám a pánov, ktorí priamo v areáli priebeh pretekov sledovali a svoje emócie
prejavovali iba ak búrlivým potleskom.
Chcete si to aj sami potvrdiť? Potom si
do budúcoročného kalendára môžete doplniť tiež termín 48. ročníka medzinárodných jazdeckých pretekov Grand Prix
CSIO-W*** Bratislava, ktoré sa uskutočnia od 8. do 11. augusta 2013. Ó
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Očarujúce
podujatie roka
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4
1 V minulosti riadením spravodajskej televízie TA3 sú
zasa spojení Mgr. Matej Ribanský a Michal Gučík.
2 Stretli sa tu aj (sprava) generálny riaditeľ RTVS Ing.
Václav Mika, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom Ing. Miroslav
Majoroš, ako aj konateľ a generálny riaditeľ firmy
KON-RAD, okrem iných funkcií dlhoročný prezident
Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, doc. Ing.
Pavol Konštiak, CSc. Prví dvaja majú tiež skúsenosti
z minulého pôsobenia v STV.

5

3 Program moderovala Lucia Barmošová.
4 Šarmantné dámy sprevádzali na párty tiež konateľa
spoločnosti Respect Slovakia Ing. Dušana Guľáša.
5 Generálny riaditeľ divízie strategických klientov
spoločnosti Grafobal Group, ktorá je významným partnerom pretekov, Ing. Peter Gereg s manželkou.
6 Riaditeľka Starproduction Mária Reháková.
7 Manželia Glatzovci.

6

7

Párty roka. Tak volajú (nielen) médiá spoločenské stretnutia účastníkov
a priaznivcov jazdeckých pretekov Mercedes-Benz GRAND PRIX Bratislava.
Text a foto: Peter Kresánek
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1 Bývalá dramaturgička Markízy Gabriela Drobová,
manželka generálneho riaditeľa RTVS Andrea Miková
a moderátor Bruno Ciberej.
2 Medzi fanúšikov jazdeckých pretekov patria i Lučeničovci.
3 Jazdecké podujatia pravidelne navštevuje s manželkou tiež nový riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej
agentúry Ing. Stanislav Grobár.
4 Dobre sa tu spoločne tiež cítili (sprava) predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Ing.
Igor Vida, Ing. Andrej Glatz a podpredseda predstavenstva spoločnosti I.D.C. Holding Ing. arch. Pavol Jakubec
s manželkou.
5 Spomedzi zástupcov milovníkov koní tu nechýbali
s partnerkami ani Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF,
a Ing. Michal Horný, PhD. – riaditeľ Národného
žrebčína Topoľčianky.

4

5

T

ohtoročná Mercedes-Benz Grand Prix párty konaná v Mercedes
centre pri bratislavských
Zlatých pieskoch (párty
predtým boli i v Primaciálnom paláci
či v areáli novej budovy SND) očarila
desiatky jazdcov z celého sveta i mnohé známe tváre. V monumentálnom
príbytku hviezd ciest sa tu o záujem
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hostí uchádzali i vystavené štvorkolesové oceľové tátoše. Prítomných tiež
uchvátil program akcelerujúci v dynamickom slede za sebou. Nápadito ho
zostavila agentúra Enter-Ad. Decentne jemne všetko zarámcovala svojimi
dvojjazyčnými moderátorskými vstupmi Lucia Barmošová. Potlesk zožal za
svoje tradičné vystúpenie (stručnosťou
vhodné do Guinnessovej knihy rekor-

dov) i hostiteľ Andrej Glatz. Na pódiu
s logami najvýznamnejších partnerov
sa o dobrú náladu starala tiež hudobná skupina Andante. Už po úvodnej
skladbe The Best začala prítomných
rozohrievať známou piesňou Masquenada... Zábava napokon kulminovala tradičnými tanečnými kreáciami
samotných účastníkov – už bez akejkoľvek réžie. Ó

Výrazný charakter
Nová generácia GLK
Dominancia a bezhraničné potešenie – nová generácia GLK uchváti nenapodobiteľným
dizajnom, komfortom a dynamikou jazdy v meste aj v teréne. Koncepcia ucelenej bezpečnosti

Značka Daimler AG

približuje k vízii jazdenia bez nehody. Viac na: www.mercedes-benz.sk/glk

Cena už od 38 700 € s DPH.
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5 - 10,8 l/100 km; emisie CO₂: 143 - 251 g/km.

Volajte:

(*2886)
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Áčkové
raňajky
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1 Pozvanie prijal tiež spevák skupiny
Desmod Mário „Kuly“ Kollár s partnerkou.
2 Hostia a záujemcovia o testovacie jazdy
zaplnili aj najpriestrannejšiu halu Mercedes
centra na Tuhovskej ulici.
3 Michal Haruštiak
4 Michaela Hlušková a Andrej Králik

3

4

Ako netradičná trojdňová Roadshow s netrpezlivo očakávanou triedou A
(jazdilo 9 vozidiel) sa začali tradičné Raňajky s hviezdou v zastúpeniach
spoločnosti Motor-Car Bratislava na Panónskej, Tuhovskej
a Lamačskej ceste. Text a foto: Peter Kresánek

R

aňajky, v poradí už dvadsiate druhé (ak rátame i ich inovatívne májové poňatie ako Dní
s hviezdami), ponúkli hosťom na odskúšanie i širokú paletu ďal-

ších hviezd ciest – vozidiel Mercedes-Benz, smart a Jeep (celkovo až 33 áut).
Účastníci opäť využívali osvedčené
predvádzacie jazdy v moduloch, pričom
každý mal možnosť vystriedať všetky do
modulu zaradené vozidlá. Zachované zo-

stali i jazdy s jedným vybraným modelom. Najžiadanejšia, prvýkrát na jazdu
slovenskej motoristickej verejnosti poskytnutá trieda A, bola zaradená v moduloch
i samostatne. V rámci raňajok sa okrem
iných tiež prezentovali spoločnosti A Bri- J
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1 Medzi viacerými službami bezplatne
ponúkanými hosťom Raňajok, napríklad
spoločnosť IOKO skúšala zrak a predvádzala značkové okuliare.
2 Ing. Jozef Paluš
3 Testujúci účastníci Raňajok: prezident
Autoklubu SR Štefan Mihálik.
4 Monika Holúbeková

J liant: šperky a hodinky, Falck: zdravotnícke a záchranárske služby, Mary-Kay: pánska a dámska kozmetika, líčenie dám,
kozmetické poradenstvo...
Prvý si sadol do nového Áčka v zastúpení Motor-Car na Panónskej ulici, kde
sa roadshov začala, prezident Autoklubu
SR Štefan Mihálik. Ako odborník na vozidlá, ktorý sám používa triedu C kombi,
po jazde vyzdvihol: „Nové Áčko na mňa
urobilo vynikajúci celkový dojem. Poskytuje väčší priestor. Má skvelé vybavenie.
Tiež perfektnú audiosústavu.“
„Vyzerá pekne, sviežo športovo, ešte
uvidíme, ako bude jazdiť,“ uviedla zasa
už pri nasadaní do nového Áčka Monika Holúbeková. Po skončení testovacej
jazdy s uspokojením skonštatovala: „Jazdí výborne.“
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„Mercedes A ma príjemne šokoval.
Okrem iného nízkou vykazovanou spotrebou, plynulosťou radenia i jazdnou dynamikou sedemstupňovej automatickej
prevodovky. Bežný jazdec by to pri manuálnej prevodovke asi nedosiahol. Príkladné je tiež množstvo bezpečnostných
systémov a prvkov, ktoré táto novinka
obsahuje. Pomôže to predchádzať i prípadným kolíziám.“ Zhodnotil po jazde
dlhodobý prezident hasičského a záchranárskeho zboru plk. v.v. Ing. Jozef Paluš.
Až z Považskej Bystrice prišli na testy Áčka, ktoré ich oslovilo už na nitrianskom autosalóne, Michaela Hlušková
a Andrej Králik. „Táto červená farba je
úžasná. Výborne mu sadne aj modrá.
Skvele sa na ňom jazdí. Ide mi s ním dobre aj parkovanie, aj cúvanie.“ Nevedela sa

s triedou A rozlúčiť Michaela.
V tieni novinky nezostali ani ďalšie
prezentované hviezdy ciest. „Vnútri je
priestrannejší, ako zvonku vyzerá. Sedelo
sa mi v ňom pohodlne.“ Skonštatoval po
vystúpení z testovaného smartu 184-centimetrový Michal Haruštiak, ktorý využil
možnosť odskúšať si aj A, ML, GLK a E.
Záujmu sa tešili aj mercedesy E 350 a CLS
500 vo vyhotovení Brabus od brnianskej
ﬁrmy Hošek Motor, ktorá sa radí k skupine Motor-Car. Ako nám prezradili na Raňajkách poradenstvo poskytujúci zástupcovia tejto ﬁrmy Ivoš Perna, Pavel Bachorec
a Dan Vaňák, tretí rok za sebou ich ﬁrma
drží ocenenie Najprogresívnejší dealer. Dodali už niekoľko sto vozidiel Brabus. Dnes
upravujú i novú triedu B a na prelome rokov sa chystajú tiež na nové A. Ó

3

4

NAJNOVŠÍ MERCEDESBENZ A NECHÝBAL NA BRATISLAVA FASHION WEEKEND 2012
Prestížna módna udalosť na Slovensku - Bratislava Fashion Weekend 2012 privítala renomovaných módnych návrhárov aj svetové módne značky. Inšpiratívnu atmosféru a medzinárodný presah tohto podujatia vo vychytenej lokalite nákupného centra Eurovea vhodne zarámcovali tiež vystavené vozidlá značky
s hviezdou novej triedy A. Umiestnené boli priamo pred elegantný Fashion stan, známy zo svetových fashion weekov. Vozidlá Mercedes-Benz pri bratislavskom
Fashion Weekende účinkovali tiež ako oﬁciálny prepravca.
Text a foto: Peter Kresánek.
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Challenger Trophy
s mercedesmi
Tenisovú sezónu tradične uzavrel turnaj ARIMEX Challenger Trophy v Trnave,
ktorý opäť prilákal i vrcholových medzinárodných hráčov. Vo vynikajúcom
prostredí a športovej atmosfére znovu ukázal, že aj tenis patrí k športom, ktoré na
Slovensku zažívajú rozmach a tešia sa popularite. Text a foto: Peter Kresánek

1
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1 Finalista dvojhry turnaja
ARIMEX Challenger Trophy 2012
Adrian Ungur.
2 Riaditeľ spoločnosti Motor-Car
Trnava Ing. Branislav Uhlík a
riaditeľ turnaja Dominik Hrbatý
s vystaveným SLS.
3 Osvedčený generálny manažér
turnaja Roman Šmotlák a vtipný
komentátor Slávo Jurko.
4 Semifinalisti dvojhry turnaja,
tenisové hviezdy: Rumun Adrian
Ungur a Talian Matteo Viola
s najnovšou hviezdou ciest triedou A.

4

S

iedmy ročník ARIMEX Challenger Trophy tiež potvrdil svoj
punc, ktorý si udržiava ako vôbec najväčšie tenisové podujatie
mužov v SR na antuke. Zároveň
patrí do skupiny najvýznamnejších challengerových turnajov v celej Európe (konaných v Nemecku, Českej republike, San
Marine, Taliansku, Poľsku, Francúzsku,
Belgicku a Fínsku). Dotovaný je sumou
75-tisíc USD (64-tisíc eur). Tohto roku sa
turnaj znovu, už po šiesty raz, uskutočnil
v areáli najväčšieho tenisového centra Slovenska: TC Empire Trnava. Zúčastnilo
sa ho spolu 64 hráčov v kvaliﬁkácii i hlavnom turnaji na štyroch hracích a dvoch tréningových dvorcoch. A rovnako ako vlani
sa turnaj opäť nezaobišiel ani bez partnerskej podpory značky Mercedes-Benz. „Veď
hviezdy patria k sebe. A platí to i pre spolunáležitosť hviezd tenisových a motoristic-

5 V rámci turnaja sa uskutočnila
aj súťaž partnerov a osobností,
ktorej sa zúčastnil tiež Branislav
Uhlík.

kých.“ Vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava Ing. Branislav Uhlík. Sám
je nielen zanietený motorista, ale aj tenista. Profesionálny dohľad nad tohtoročným
turnajom zabezpečoval vo funkcii riaditeľa Dominik Hrbatý - slovenská tenisová legenda a bývalý svetový hráč, ktorý v rebríčku TOP hráčov dosiahol na dvanáste
miesto. Ako generálny manažér s ním na
turnaji spolupracoval Roman Šmotlák.
Víťazom dvojhry turnaja sa stal ruský tenista Andrey Kuznetsov. Vo ﬁnále si poradil s rumunským reprezentantom Adrianom Ungurom.
Nikola Ciric a Goran Tosic sú zasa víťazmi štvorhry. V semiﬁnále na nich nestačili slovenskí tenisti Kamil Čapkovič a Norbert Gombos a vo ﬁnále s nimi prehrala aj
dvojica Mate Pavic a Franco Skugor.
„Som rád, že vozidlá s hviezdou, medzi
nimi modely C, E, GLK a Viano ako of-

5

ﬁcial car, zabezpečovali dopravu na tomto výnimočnom podujatí. Mercedes-Benz
bola tiež jediná automobilová značka, ktorá ho podporila. Diváci atraktívneho turnaja ARIMEX Challenger Trophy 2012
v Trnave sa zároveň mali možnosť zoznámiť tiež s celou paletou prezentovaných
mercedesov – od novej triedy A cez B, C,
GL, ML až po SLS.“ Uzatvára Branislav
Uhlík. Na uplynulých ročníkoch turnaja
Challenger Trophy v Trnave už štartovali svojho času mnohí vynikajúci hráči (v zátvorkách sú ich umiestnenia dosiahnuté vo
svetovom rebríčku). Medzi nimi zahraniční: Alexandr Dolgopolov (13), Olivier Rochus (24), Jeremy Chardy (30), Sergiy Stakhovsky (31), Oscar Hernandez (48), Jan
Hájek (71), Peter Luczak (64); ale aj slovenskí reprezentanti: Michal Mertiňák (12),
Dominik Hrbatý (12), Martin Kližan (46)
či Lukáš Lacko (53).Ó
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„

len úsporne a ekonomicky, ale v konečnom dôsledku aj ekologicky,“ priblížil hlavný cieľ tréningu školiteľ pre
nákladné a úžitkové vozidlá MBSK
Miroslav Hatala. Podľa neho zo strany spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia vybratí zástupcovia klientov z celého Slovenska, jazdiaci na vozidlách
Actros, absolvovali bezplatný jednodňový tréning vedený špecialistami na
Actrosy zo Slovenska a Nemecka. Absolventi mali k dispozícii dve tréningové špeciálne upravené vozidlá Actros,
do ktorých sa zmestilo namiesto dvoch
až sedem ľudí. Tí priamo na cestných
komunikáciách za plnej premávky absolvovali vstupnú jazdu, počas ktorej
dostali informáciu len o smere jazdy,
pričom vozidlo viedli svojím štýlom
jazdy - bez bližších inštrukcií. Pri výstupnej jazde už zúročili získané teoretické vedomosti a informácie inštruktora, na základe čoho dokázali
znížiť počas jazdy nielen spotrebu pohonných hmôt, ale aj čas a náklady na

Exkluzívny Eco Training
V spolupráci so špecialistami
zo Stuttgartu sa 7. septembra
v Bratislave uskutočnila
Driver Training Roadshow
2012 – exkluzívny jednodňový
Eco Training spoločnosti
Mercedes-Benz. Text a foto: Peter Škorňa
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V

rámci tohto exkluzívneho školenia, pozostávajúceho z výkladu a vysvetlenia teoretických
vedomostí a praktického
tréningu, je umožnené profesionálnym
vodičom nákladných vozidiel nielen
odhaliť ich vlastné rezervy, ale aj bližšie spoznať schopnosti vozidiel Mercedes-Benz Actros a zdokonaliť tak ich
vodičské schopnosti do tej miery, že
dokážu na daných vozidlách jazdiť nie-

opotrebovanie vozidla. Úspešní vodiči
získali certiﬁkát o absolvovaní školenia
z ekonomickej a úspornej jazdy. Ako
na záver dodal Miroslav Hatala: „Uve-

dené školenia nie sú jediné. V poslednom čase sú čoraz žiadanejšie aj školenia ekonomickej a ekologickej jazdy na
základe FleetBoardu inštalovaného vo
vozidle.“
Viac informácií o školení Eco jazdy
pomocou Fleet Boardu prinesieme
v budúcom čísle. Ó

spektrum

Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz
MOTOR.CAR AC, 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 . ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5325 014, Fax: 045 / 5323 117
adia@adia.sk
GPS: S48.584503° V19.09544°




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


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


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














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









Mercedes.Benz 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
Motor.Car 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°







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


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






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






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







Motor.Car 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°








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

Motor.Car 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.

Servisní partneri

BCI.S&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 . 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
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pozvánky
Foto: The Girl and the Snake,
Ctibor Bachratý, Marc Hom

1
2

3

svoje práce uverejnené o.i. v takých prestížnych módnych magazínoch, akými sú japonský Vogue, americké W, či francúzske
Photo. Fotili kampane pre Kenzo, Van Cleef & Arpels, Miss Sixty a Aston Martin,
pre značku Adisas im pózoval napr. David
Beckham.

1 ,,BELLA DANZA“
A ,,ANTIKA“ V SND
S koncom prázdnin sa začína nová sezóna aj na ,,doskách, ktoré znamenajú svet“,
a tak je len samozrejmé, že už v septembri
sa na pôde SND predstaví prvá premiéra
sezóny. Prichádza s ňou Balet SND. Ten
sa opätovne vrátil k zaujímavému a tanečne náročnému titulu Hermana Severina
von Løvenskjold a Augusta Bournonvilla
SYLFÍDA a v naštudovaní Nielsa Kehleta uvedie obnovenú premiéru 28. septembra 2012. Tešiť sa môžu najmä tí, ktorí obdivujú „biely balet“, napr. éterické balety
Labutie jazero či Giselle, v ktorých sa krehké tanečnice vznášajú vo vzdušných bielych mušelínových sukniach. Sylﬁda je
autentickým pohľadom na baletné umenie romantizmu, označované aj ako „bella danza“ – nádherný tanec. Tanečný prejav baletu Sylﬁda sa odlišuje od typickej
ruskej baletnej školy, pričom veľký dôraz
kladie napríklad na prácu paží a výrazový prejav každého gesta. Zaujímavé sú aj
zložité krokové variácie - náročné na rýchlosť predvedenia a koordináciu pohybov.
Po septembrovej baletnej premiére zaži-

3 JESENNÉ ,,NOTOBRANIE“
je svoju premiéru (6. a 7. 10. 2012) na pôde
činohry Aischylosová hra ORESTEIA,
ktorou sa SND vracia ku koreňom európskej kultúry, a tak prináša veľký titul klasickej veršovanej drámy. Pôjde vôbec o prvé
uvedenie celej trilógie na našej prvej divadelnej scéne. A tak sa už teraz môžu priaznivci kvalitného umenia tešiť na výkony takých hereckých osobností, akými sú Anna
Javorková, Leopold Haverl, Robert Roth,
Táňa Pauhofová, Mária Kráľovičová či
Szidi Tobias...

2 DREAMS & SHADOWS
Česko-nemecké duo fotografov René &
Radka pôsobiace v Paríži, uvádza od 26.
septembra do 21. novembra v priestoroch
GMB v Mirbachovom paláci monograﬁckú výstavu pod názvom DREAMS AND
SHADOWS. Priaznivci súčasnej fotograﬁe sa môžu tešiť na ukážky so sérií Come
and play with us..., Underwater a Colors of
the wind, pričom posledná zmienená séria
mala svoju premiéru len nedávno - v galérii
parížskeho obchodného domu Bon Marché. Počas svojho spoločného desaťročného pôsobenia v Paríži táto dvojica mala

V priestoroch bratislavskej Reduty sa
od 28. septembra do 14. októbra v rámci 48. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)
uskutoční až 26 koncertov, na ktorých vystúpia viaceré svetové hudobné hviezdy.
Svedčí o tom aj fakt, že otvárací koncert
zaznie pod taktovkou elektrizujúceho dirigenta Emmanuela Villauma so „superstar“ vážnej hudby - americkou huslistkou
Sarah Chang. Ďalším príťažlivým Američanom bude aj charizmatický Joshua Bell
– ktorý vystúpi s anglickým orchestrom
Academy of the St. Martin in the Fields.
Z deviatich hosťujúcich zahraničných orchestrov na BHS sa prestavia aj Wiener
Philharmoniker s talianskym dirigentom
Daniele Gattim, Budapest Festival Orchestra, Španielsky národný orchester,
ﬁlharmonici z Hamburgu, Česká ﬁlharmónia s dirigentom Jiřím Bělohlávkom
a Symfonický orchester Českého rozhlasu s jubilujúcim slovenským dirigentom
Ondrejom Lenárdom. Nechajte sa teda
uniesť dielami Beethovena, Brahmsa, Bartóka, Mahlera, Ravela, Debussyho či ďalších hudobných velikánov... Ó
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Pulz novej generácie

Značka Daimler AG

Nová trieda A
www.mercedes-benz.sk/trieda-a

Cena už od 22 920 € s DPH.
Kombinovaná spotreba paliva: 3,8 - 6,2 l/100 km; Emisie CO₂: 98 – 145 g/km.

Volajte:

(*2886)

BOUTIQUE BRILIANT, DUNAJSKÁ 5, BRATISLAVA · www.briliant.sk

