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Trieda GLA: Kombinovaná spotreba paliva: 4,4 - 6,6 l/100 km; Emisie CO₂: 115 - 154 g/km.
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ktoré sa o to pričinili, spolu s tými, kto-

ré práve uvádzame na trh, dávajú veľ-

mi dobrý predpoklad na pokračovanie 

v nastúpenom trende. 

Krok správnym smerom potvrdi-

li fantastické predaje kompaktných 

modelov tried A, B, CLA a tento rok 

k nim pribúda štvrtý model GLA. 

V oslnivej forme nastúpila trieda 

S a na jeseň ju doplní S kupé. Darilo sa 

však aj triede E a vynikajúco bodova-

li i naše SUV. Práve štartuje do preda-

ja nová trieda C a myslím, že sa máme 

na čo tešiť. Veď posúďte sami podľa 

článku vnútri čísla.

Veľmi nás teší váš záujem o Hviezdy 

ciest. Nevieme uspokojiť všetkých záu-

jemcov, a tak sme vytvorili elektronic-

kú verziu nášho magazínu doplnenú 

o ďalší multimediálny obsah. Bude sa 

dať stiahnuť ako aplikácia pre tých, čo 

majú tablety a mobily s iOS alebo An-

droidom. Viac sa dozviete v čísle a ve-

rím, že vás nová podoba Hviezd ciest 

osloví.

Na záver vám chcem všetkým po-

priať v duchu nastúpeného jarného 

trendu úspešný rok a príjemné chvíle 

pri čítaní vašich Hviezd ciest.

 

S úctou váš

Andrej Glatz
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jar sa tento rok prihlásila o čosi skôr 

a pravdepodobne počas čítania tohto-

ročného prvého čísla sedíte na tera-

se a na príjemnom jarnom slnku pije-

te kávu. Jarné slniečko prináša po zime 

optimizmus a dobrú náladu a treba po-

znamenať, že aj rok v obchode s au-

tami sa začal rovnako optimisticky. 

Predaje na Slovensku za prvý kvartál 

dosahujú 20-ročné maximum a azda 

konečne po slabých rokoch dávajú ná-

dej na zlepšenie vekového priemeru 

slovenských vozidiel. 

Pre značku Mercedes-Benz bol však 

aj ten uplynulý v znamení rekordu. 

Predali sme množstvo áut ako nikdy 

dosiaľ, boli sme najrýchlejšie rastúca 

prémiová značka na svete, rástli sme 

dokonca aj v Európe, čo dokázala len 

hŕstka výrobcov, a to pritom z celkom 

opačného póla cenovej úrovne. Rástli 

nám aj fi nančné ukazovatele a modely, 

Milí priatelia,
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V športe sú pravidlá pevne stanovené. V automobilovom svete ich 
určuje ten najlepší. Svet limuzín strednej triedy ovládnu nové 
pravidlá v podobe Mercedes-Benz triedy C, ktorý otvára éru 
inteligentných automobilov.  Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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V
iac. Viac luxusu, viac 

bezpečnosti, viac 

priestoru, viac nových 

technológií aj mate-

riá- lov. To je krátka 

charakteristika novej generácie li-

muzíny Mercedes-Benz triedy C. Po 

vyše dvadsiatich rokoch je technolo-

gicky na úrovni vlajkovej lode, napo-

kon sa na ňu aj podobá. Vlastne to 

bolo privilégium, ktoré si trieda C 

adoptovala už pri svojom vzniku. A pa-

ralela medzi triedou S a triedou C je 

evidentná. Majitelia kráľovskej triedy 

sa so svetom limuzín zoznamovali naj-

častejšie vo forme triedy C. Ona slúži-

la ako pozvánka do klubu automobilo-

vej aristokracie. Bol to prvý krok, prvý 

dotyk a prvá skutočná ochutnávka li-

muzíny s hviezdou na kapote. Pocity, 

na ktoré nezabudol žiaden z majiteľov, 

skôr naopak, bol to zážitok, z akého si 

majitelia postupne žiadali viac.

REŠPEKT
Plusové centimetre si pripísala naj-

mä predná časť, celkovo si nová gene-

trieda C ver FINAL.indd   8trieda C ver FINAL.indd   8 19. 3. 2014   17:00:2519. 3. 2014   17:00:25
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rácia pripísala plus desať centimetrov 

na dĺžku a plus štyri na šírku. Nová 

defi nícia triedy C využíva dlhšiu ka-

potu, kratšie previsy karosérie a svoju 

prestíž naznačuje výraznou hviezdou 

na maske chladiča. Na zozname že-

laných prvkov na zvýšenie atrakti-

vity karosérie je aj AMG paket, kto-

rý podráždi dynamickú predstavivosť 

zákazníkov, teda tých, ktorí v kútiku 

duše obdivujú modely AMG. Klasic-

ký vzhľad masky chladiča, rovnako 

ako aj hviezdu na kapote si Merce-

des-Benz necháva pre najvyšší stupeň 

vybavenia EXCLUSIVE. Zaujíma-

vosťou, či skôr jedným z tisícov dôka-

zov vyspelosti konštrukcie je fakt, že 

mriežky v chladiči sú pre dosiahnutie 

minimálneho odporu vzduchu uza-

tvárateľné.

POZITÍVNA MATEMATIKA
Do zoznamu číselných prírastkov 

možno zaradiť aj rázvor osí kolies, kto-

rý sa predĺžil až o 80 milimetrov a pro-

porcie doťahuje do dokonalosti aj 

adekvátna šírka karosérie. Nová trieda 

C teda zreteľne narástla, jej hmotnosť 

však klesla takmer o  sto kilogramov. 

Túto technickú diétu sprostredkova-

li hliník pre krycie panely karosérie, 

či hliníkové kompozity zabezpečujúce 

potrebnú tuhosť materiálu a súčasne 

úsporu hmotnosti na nosných častiach 

karosérie, ktoré sú spravidla najťažšie. 

Mechanickú dokonalosť dokumentuje 

aj menšia palivová nádrž, ktorá adek-

vátny dojazd zabezpečí aj pri 41-lit-

rovom objeme. Inými slovami, trieda 

C taktiež ako nová trieda S nastavujú 

štandardy nielen v technologickej a lu-

xusnej sfére, ale vo všetkých oblastiach 

konštrukcie. Naopak, pokiaľ si chce-

te užiť komfort vyše tisíckilometrového 

dojazdu niektorých naftových verzií, 

za skutočne symbolický poplatok máte 

komfort vyše šesťdesiatlitrovej palivo-

vej nádrže.

RELAX
Opis interiéru je náročný. Teda 

v prípade, že sa uchýlime k slovám. 

Lebo stačí vám zopár pohľadov a buď-

te si istý, že zakaždým, keď očami za-

blúdite na nové miesta, budete mať čo 

objavovať. V Stuttgarte prezieravo sta-

vili na prezentáciu interiéru v predsti-

hu, aby ho mohli vyzdvihnúť ešte pred-

tým, než sa obecenstvo sústredí na 

dizajn exteriéru v sprievode technic-

kých údajov. Interiér si sám osebe za-

slúži ocenenie za kombináciu vzhľadu, 

estetiky a ergonómie. Interpretuje všet-

ky hodnoty Mercedesu-Benz. Je pre-

hľadný, vyžaruje luxus a noblesu, pri-

čom mu nechýba ani náboj erotiky vo 

forme náladového osvetlenia interiéru. 

Dokonalosť by však bez pravých mate-

riálov bola iba polovičná. Materiály sú 

pravé, v prípade Mercedesu-Benz ich 

nefalšujú, kožené čalúnenie je pravé, 

rovnako ako drevené lišty či chrómové 

ozdoby. Zákazníkom ostane už len prí-
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jemná povinnosť voľby farebnej kom-

binácie a konečného vzhľadu. Práve 

tvorba vlastného interiéru aj samotné-

ho auta poskytuje tú skutočnú prémio-

vú príchuť novému autu.

BLUEDIRECT & BLUETEC
Je označenie novej generácie mo-

torov, ktoré budú slúžiť pod kapota-

mi. Základným benzínovým motorom 

bude verzia C 180 s maximálnym vý-

konom 115 kW/156 koní. Štvorvalco-

vé motory pokryjú výkonové spektrum 

až po hranicu 175 kW/238 koní. Nebu-

de chýbať ani výkonný šesťvalec s ma-

ximálnym výkonom 245 kW/333 koní. 

Príjemnú úroveň priemernej spotre-

by stráži aj nová technológia sekvenč-

ného vstrekovanie paliva v spoluprá-

ci so sekvenčným zapaľovaním paliva. 

Túto technológiu signalizuje označenie 

Blue Direct.

Plejáda naftových verzií  sa začína 

modelom C 180 CDI až po verziu C 

250 CDI so známym štvorvalcovým 

turbodieselom s objemom 2,2 litra 

a maximálnym výkonom 150 kW/

204 koní. Na opačnom konci úspornej 

jazdy fi guruje základná naftová pohon-

ná jednotka s objemom 1,6 litra a ma-

ximálnym výkonom 85 kW/115 koní, 

pričom bude k dispozícii aj silnejšia 

alternatíva s maximálnym výkonom 

100 kW/136 koní.

Poslednou alternatívou je hybrid-

ný model C 300 BlueTEC Hybrid, kto-

predstavujeme
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rý kombinuje najsilnejšiu naftovú jed-

notku s elektromotorom. Kombinácia 

204 koní plus 27 koní elektromotora 

garantuje priemernú spotrebu, ktorá 

podlieza hranicu štyroch litrov na sto 

kilometrov. Okrem štandardnej šesť-

stupňovej prevodovky si môžete pripla-

tiť aj za sedemstupňovú automatickú 

prevodovku 7G-TRONIC Plus a pre 

fanúšikov zimnej trakcie sú k dispozí-

cii aj verzie s pohonom všetkých šty-

roch kolies 4MATIC.

TECHNIKA TRIEDY S
Dôkazom fi lozofi e dokonalosti je bez-

prostredný predchodca triedy C, mo-

del 190. Začiatkom osemdesiatych rokov 

vošiel do histórie ako auto s najdrahším 

vývojom. A pritom vtedy išlo o najmen-

ší model. Najmenší znamená v jazyku 

najprestížnejšieho výrobcu zároveň naj-

dôležitejší. Preto sú technika a technoló-

gie ukryté pod kapotou zhodné s väčšou 

triedou S. Ak si doprajete kompletný zo-

znam asistenčných systémov Intelligent 

Drive spolu so systémom COMAND 

Online, môžete šoférovanie v dopravnej 

zápche prenechať do rýchlosti 60 km/h 

na auto, a to aj v prípade chýbajúceho 

vodorovného značenia. Vtedy totiž sle-

duje automobil jazdiaci pred ním. Ak si 

zvolíte kompletný balík Intelligent Dri-

ve, dokáže v rozmedzí 7 – 200 km/h sa-

močinne brzdiť vozidlo v prípade, že vo-

dič nereaguje. V prípade jeho reakcie na 

brzdový pedál systém aplikuje adekvát-

ny brzdný tlak potrebný na zastavenie 

vozidla, tak, aby dal šancu aj vozidlám 

jazdiacim za ním. Radary kontrolujú aj 

priestor za vozidlom, takže sa auto doká-

že pripraviť aj na náraz zozadu a zabrá-

ni aj takzvanému vystreleniu auta. Bez-

pečnostný systém rozpoznáva chodcov, 

do rýchlosti 50 km/h je schopný auto za-

staviť pred ním, do rýchlosti 72 km/h 

dokáže výrazne znížiť následky nehôd 

s chodcami aj s ostatnými účastníkmi 

premávky. V prípade nehody sa môže-

te oprieť o nové airbagy, ktoré boli zdo-

konalené pre dosiahnutie maximálnej 

ochrany cestujúcich na ktoromkoľvek zo 

sedadiel.

MYSLÍ ZA VÁS
Skutočne klimatizácie AIRMATIC 

odkáže na základe informácií z navi-

gácie uzavrieť vnútorný okruh v prí-

pade, že idete v tuneli, do zoznamu 

príplatkového vybavenia sa dosta-

lo aj vzduchové pruženie s nastaviteľ-

nou charakteristikou tlmenia a pruže-

nia, s ktorou sa mení aj svetlá výška 

auta. Individuálny parfum osvieži in-

teriér, rovnako ako možnosť surfova-

nia po internete, prípadne informácie 

z Google Maps, ktoré z jazdy novým 

Mercedesom-Benz triedy C vytvárajú 

priam letecký zážitok akoby vystrih-

nutý z paluby prvej triedy... 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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Symbióza veľkorysosti (v podobe až 8 miest na sedenie), komfortu, 
dynamickosti, luxusu, funkčnosti, dizajnu a bezpečnosti. Toto všetko v sebe 

kulminuje Mercedes-Benz triedy V - najmladší a zároveň aj najväčší 
prírastok v rodine osobných Mercedesov.

Text: Tibor Križanovič | Foto: DAIMLER AG

V     ako
   íťazstvo
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A
ko to už býva zvykom, 

tvorcovia „véčka“ ne-

nechali nič na náho-

du a urobili z neho sku-

točné umelecké dielo. 

S jediným rozdielom. Neslúži len na 

obdiv, ale je aj funkčné. A samozrej-

me – bezpečné. Maximálne. Aj vďaka 

tomu oprávnene vyčnieva nad všetky 

súčasné veľkopriestorové sedany. 

OKU LAHODIACI 
DIZAJN EXTERIÉRU

Pri celkovom pohľade na vozidlo kaž-

dého osloví dynamickosť dizajnového 

stvárnenia, odrážajúca jeho charakter 

a emócie. Kolmá maska chladiča s troj-

rozmernou stredovou hviezdou a prog-

resívne usporiadanými svetlometmi na-

chádzajúca sa v strede silného čela len 

umocňujú mimoriadne atraktívny di-

zajn. Sebavedomie novinky zvýrazňuje aj 

samotná úroveň vybavenia, takmer iden-

tická s limuzínami E a S (napr. všetky 

osvetľovacie funkcie v technológii LED). 

Zmyselnosť dodáva exteriéru aj strieda-

nie konkávnych a konvexných plôch. 

ELEGANTNÝ INTERIÉR
Interiér zaujme každého svojím priesto-

rom. Ten je nielen veľkoryso a funkč-

ne riešený, ale ponúka aj vysokú estetic-

kú hodnotu. Samozrejme, všetko je závislé 

od úrovne vybavenia. V tej najvyššej sú 

to ušľachtilé materiály ako drevo a koža. 

V Každom prípade, interiéru – v jeho akej-

 HVIEZDY CIEST   01/2014 13
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koľvek výbave – dominujú vysokokvalitné 

materiály a až progresívne zmyselne vyt-

varované detaily. Vizuálne zaujmú samo-

statný stredový displej, multifunkčný 

volant s dvanástimi tlačidlami a vo-

liaca páka DIRECT SELECT 

s radiacimi páčkami na volan-

te či dynamicky tvarovaná 

dvojdielna prístrojová 

doska, ktorej hor-

ný a dolný diel 

sú oddele-

né veľ-

kým trojrozmerným ozdobným prvkom, 

vytvárajúcim optickú šírku. Véčko priná-

ša so sebou aj množstvo inovácií, z kto-

rých v interiéri zaujme aj dotykové pole, 

pomocou ktorého sa ovládajú všetky tele-

matické funkcie, a to buď gestami, alebo 

zadávaním písmen a znakov rovnako ako 

v smartfónoch.

KOMFORT NADOVŠETKO
Trieda V prichádza ako jediná vo svo-

jom segmente so 4-cestnými bedrovými 

opierkami (na želanie) tak pre vodiča, ako 

aj spolujazdca a aktívnu ventiláciu sedad-

la s reverzibilnými ventilátormi pre rov-

nomernú relatívnu vlhkosť vzduchu na 

kontaktných plochách kožených se-

dadiel. Novinkou je aj integro-

vaný snímač zrážok a roz-

delenie chladiaceho 

vzduchu na strane 

trieda v ver2 final.indd   14trieda v ver2 final.indd   14 19. 3. 2014   17:08:4019. 3. 2014   17:08:40
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vodiča a spolujazdca, ktorej intenzita sa ria-

di postavením slnka, či automatická klima-

tizácia THERMOTRONIC, obsahujúca 

až tri režimy ventilácie a regulácie klímy, 

ktorá je v ponuke na želanie popri sériovej 

klimatizácii TEMPMATIC.

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ
Tú v novej triede V zabezpečuje stabi-

lizačný systém ESP s korekciou bočného 

vetra, okrem toho je na palube snímač úna-

vy vodiča, vo vyšších stupňoch vybavenia 

sa pridávajú aj systémy ako COLLISION 

PREVENTION ASSIST, aktívny tempo-

mat DISTRONIC PLUS a maximalizáciu 

bezpečnosti dosiahnete zakúpením systé-

mu PRE-SAFE.

ATRAKTÍVNE VYCHYTÁVKY
Ďalšou novinkou, ktorú má vo svojej 

triede len „véčko“ je samostatne otvárateľ-

né zadné sklo zavesené na hornom ráme 

dverí batožinového priestoru, ktoré možno 

otvoriť a zatvoriť nezávisle od dverí bato-

žinového priestoru. V Triede V AVANT-

GARDE je samostatne otvárateľné zadné 

sklo súčasťou sériovej výbavy či na želanie 

dodávané dvere batožinového priestoru 

EASY PACK. Veľmi zaujímavá je aj mož-

nosť viacerých variácií sedadiel. V zadnom 

rade možno inštalovať aj trojmiestnu lavi-

cu, ktorá poslúži aj ako sedadlo a nachá-

dzajú sa pod ňou zásuvky. 

VARIÁCIE MOTORIZÁCIE
Mercedes-Benz triedy V ponúka v po-

dobe verzií 200 CDI, 220 CDI a 250 CDI 

osvedčené naftové štvorvalce s dvojitým 

prepĺňaním, ukrývajúce v sebe výkon od 

136 do 190 konských síl. Bohatú technolo-

gickú výbavu dopĺňa adaptívny podvozok 

AGILITY CONTROL či na želanie do-

dávaná sedemstupňová automatická pre-

vodovka 7G-TRONIC PLUS s tromi mož-

nosťami jazdného režimu. 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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D
ynamické kompaktné 

vysokovýkonné SUV po-

háňa najsilnejší sériovo 

vyrábaný štvorvalec na 

svete. Vďaka svojmu tur-

bomotoru Twinscroll (265 kW/360 k; 

450 Nm) dokáže GLA 45 AMG zrých-

liť z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy! Sa-

mozrejme, že jeho reálna rýchlosť je 

o čosi nižšia a elektronicky upravená 

na 250 km/h. Ani to mu však neube-

rá na atraktívnosti. Skôr naopak. O je-

dinečných vlastnostiach motora pre-

sviedča toto SUV s pohonom všetkých 

kolies AMG 4MATIC a 7-stupňovou 

športovou prevodovkou AMG SPEED-

SHIFT DCT aj svojou nízkou spotre-

bou 7,5l/100 km a splnením požiada-

viek emisnej normy EU6. 

EMÓCIE DRÁŽDIACI 
EXCENTRICKÝ DIZAJN

No nielen to robí z tohto vozidla už 

teraz klenot. Je ním aj na jednej stra-

predstavujeme

16  HVIEZDY CIEST   01/2014

Príchod jari symbolizuje prebúdzanie sa k životu. Tohtoročné prebúdzanie však 
pre milovníkov ,,koní pod kapotou“ bude o čosi razantnejšie. Na slovenský trh 

prichádza emócie dráždiaci kompakt s nespútanou hnacou silou 
super športu– Mercedes-Benz GLA 45 AMG.  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG, Rudolf Karpat

Solitér
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ne fascinujúci, na druhej strane ráz-

ny a excentricky výrazný dizajn, ktorý 

v kombinácii s exkluzívnou výbavou 

právom umocňuje v jeho používateľo-

vi jedinečné pocity a emócie. Zmysel-

nú čistotu každého detailu, ale aj po-

užitie výlučne exkluzívnych prvkov 

AMG v interiéri dodávajú GLA 45 

AMG nielen výrazný športový a dy-

namický charakter, ale aj pocit mo-

derného a očarujúceho luxusu. Ten 

v neposlednom rade umocňujú aj 

športové sedadlá s červenými kon-

trastnými ozdobnými stehmi a bez-

pečnostnými pásmi designo v červenej 

farbe na palube, ale aj  dole sploštený 

multifunkčný športový kožený volant 

s 3-ramenným dizajnom a už neod-

mysliteľnými červenými kontrastný-

mi ozdobnými stehmi. Pre ozajstných 

,,fajnšmekrov“ je pripravená aj ,,čereš-

nička na torte“ v podobe expresívnej 

a zároveň exkluzívnej verzie GLA 45 

AMG Edition 1.  
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predstavujeme

18  HVIEZDY CIEST   01/2014

Synonymom krásy, nádhery, vznešenosti a noblesy, ktorú nový 
Mercedes-Benz triedy S kupé charakterizuje, je estetika lietania. Nie však 
nejakého stroja ani vtáka, ale nadprirodzenej bytosti. Let anjela sa totiž 
vymyká predstavám bežných smrteľníkov, podobne ako jazda 
v najprestížnejšom kupé sveta. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

Anjelský   
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F
otografi e vyše päťmetrové-

ho kupé hovoria jasnou re-

čou. Dívate sa na patróna 

všetkých automobilov typu 

kupé. On je otcom všetkých 

a priamym aj nepriamym predchod-

com všetkých automobilov s dvoma 

dverami na boku karosérie. Reprezen-

tuje absolutórium estetiky s maximál-

nou dávkou luxusu pri milej dávke 

egoizmu. Určené tým, ktorí jazdenie 

v aute posúvajú na zážitok bez ohľadu 

na cieľ, prípadne dĺžku jazdy. Pointou 

je fakt, že o zážitok sa delia väčšinou 

dvaja, lebo tak sa to patrí.

SOCHA
Dlhá predná kapota, línia bočných 

okien, výrazné prelisy karosérie, tvarova-

ná kapota a estetická zadná časť. Dizajn 

karosérie si treba skôr pozrieť, než ho slo-

vami opisovať. Lebo krása nepotrebu-

je komentár, možno ak by novú triedu S 

predstavili v mramorovej bielej, pokojne 

by ste si ju mohli vystaviť v záhrade svoj-

ho zámku. Aj keby neprešla ani jeden me-

ter, splnila by svoju funkciu. A to dokáže 

skutočne iba málo automobilov. Vyvolať 

záujem bez toho, aby provokovala. Cha-

rakter zovňajšku dopĺňajú aj predné svet-

lá. A nie kvôli ich forme, tie sledujú nielen 

aktuálne tvaroslovie modelov Mercedes-

-Benz, a dokonca ani nie kvôli nádherné-

mu zapracovaniu prelisu bočnej časti ka-

rosérie, ale vďaka štyridsiatim siedmim 

krištáľom od Swarovského. A súhlasím 

s vami, nepridajú na rýchlosti ani jeden 

kilometer za hodinu, ale pridajú na výni-

močnosti. Inými slovami, nepotrebujete 

ich, ale doprajete si ich. Okrem toho ne-

nápadne poukazujú na mieru luxusu, kto-

rý sa začína hneď za prednými svetlomet-

mi a končí sa na chrómovanej lište krytu 

batožinového priestou.

PRIESTOR PRE LUXUS
Pocit výnimočnosti sa po nastúpe-

ní do interiéru ešte umocní. Najmä pri 

 HVIEZDY CIEST   01/2014 19
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predstavujeme

pohľade na tvar a čalúnenie sedadiel. 

Namiesto označenia sedadlo môžete 

pokojne použiť aj slovo trón. Azda naj-

výraznejšie to naznačuje hlavová opier-

ka, ktorá je svojou hrúbkou skutočne 

impozantná, svalnaté bočné opier-

ky zabezpečia bočnú oporu, no aj na-

priek tomu si do tých sedadiel sadne-

te, opriete sa a budete si chcieť užiť 

chvíľu. Nechytáte volant, to robia ľu-

dia v športových automobiloch, toto je 

luxusné kupé. Kosoštvorcové prešíva-

nie exkluzívnej kože Nappa je ďalšou 

kapitolou náuky umenia.

Palubná doska je alternáciou tej, kto-

rú poznáte z triedy S. Na ofi ciálnych fo-

tografi ách však kombinácia výraznej čer-

venej kože s lištami v čiernom klavírnom 

laku a strieborných, respektíve chrómo-

vých detailov posúva interiér triedy S 

kupé do inej dimenzie. Je to obrazová 

defi nícia luxusu. Bodka. A nielen obra-

zová, aj akustická, audiosystém Burmes-

ter s High-End priestorovým zvukom, sa 

pri zatvorených očiach prenesie na pred-

stavenie vo fi lharmónii, prípadne na po-

pový alebo rockový koncert.

HIGHTECH
Symbiózu najmodernejšej techniky 

a tradície  zvláda jedine Mercedes-Benz. 

Sadnite si za volant, naštartujte, zaraď-

te Drive a môžete ísť. Jeden z dvoch ob-

rovských TFT displejov ponúka klasic-

kú optiku dvoch kruhových prístrojov, 

na vedľajšom si obraz môžete zvoliť. 

Klavír ovládacích prvkov zabezpečuje 

komfortné ovládanie klimatizácie, ostat-

né funkcie ovládate pomocou ovládača 

Command, pred ktorým máte prepí-

nače jednotlivých predvolených funk-

cií. Ak si to želáte, vrchná časť nad otoč-

ným ovládačom môže byť aj dotyková 

a vy môžete funkcie ovládať aj prostred-

níctvom dotykov, prípadne na plochu 

pí-

sať te-

lefónne číslo 

alebo adresu do navi-

gácie. Novinkou je takzvaný 

Head-Up displej, ktorý premieta rele-

vantné údaje na plochu čelného skla, 

takže vodič nemusí sklápať zrak pri 

odčítavaní údajov. Na rozdiel od kon-

kurencie množstvo zobrazovaných 

údajov zahŕňa aj informácie o rých-

losti, maximálnej povolenej rýchlosti, 

pokyny navigácie a upozornenia asis-

tenčných systémov. Navyše je farebný 

s rozlíšením 480 x 240 pixlov a na čel-

nom skle vytvorí obraz na ploche 21 x 

7 centimetrov. Preložené do praktic-

kej slovenčiny – aby informácie na 

čelnom pohodlne odčítali aj tí najskú-

senejší vodiči.

MÁGIA
Na začiatku výroby sa pod kapotu 

dostane výlučne jeden motor. Osem-

valcový motor s objemom 4,7 litra pre-

pĺňaný dvoma turbodúchadlami. Ma-

ximálny výkon 335 kW/455 koní 

v spolupráci s maximálnym krútiacim 

momentom 700 Nm pokryje potrebu 

dynamiky v celom rozsahu povolených 

rýchlostí, pričom, samozrejme, maxi-

málna rýchlosť je zo slušnosti obmedze-

ná na 255 km/h. Prirodzene akustický 

prejav výfuku je pri osemvalcových mo-

toroch 

veľmi dô-

ležitá oblasť. Mer-

cedes-Benz triedy S má pre 

splodiny pripravené dve cesty. Jed-

na je tichá a ohľaduplná k vrabcom, 

tá druhá má zacielené na mužské hor-

móny a je aktívna v športovom režime, 

keď je auto logicky hlučnejšie. A túto 

svoju funkciu vám nezabudne pripo-

menúť pri každom naštartovaní. Sa-

motný výkon a dynamika však opäť len 

čiastočne ilustrujú zážitok z jazdy. Ak-

tívny podvozok MAGIC BODY CON-

TROL totiž opäť pridáva nový rozmer 

aktívneho prejavu. Po ére eliminácie 

bočného náklonu prichádza pozitív-

ny náklon. Princíp je v podstate iden-

tický s princípom jazdy na motorke. 

V zákrute sa auto nakloní „do zákru-

ty“ o dva a pol stupňa. Rozmerné kupé 

tak činí v rozmedzí 30 až 180 km/h. No 

nie kvôli zvýšeniu prejazdovej rýchlos-

ti, ale naopak, kvôli zvýšeniu komfor-

tu posádky. Spomínaná funkcia má tri 

stupne a pre svoju funkciu využíva sní-

mač natočenia volantu a stereokameru 

za čelným sklom.
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OÁZA
Luxusné kupé 

sa nepýši svojimi výkonmi 

a nebude sa ani predávať v takých 

množstvách ako luxusná limuzína trie-

dy S. To je však prirodzené. Jej úlo-

ha je totiž celkom odlišná. Všimne si 

ju iba málo ľudí, preto bude výnimoč-

ná, na ulici si ju však všimnete urči-

te. Nie kvôli rozmerom, ale kvôli vyža-

rovaniu, výnimočnosti, kvôli hviezde 

na kapote. Vznešený pôvod musí vyža-

rovať zvnútra a musí sa zrkadliť aj na 

povrchu. Práve preto si pozrite nový 

Mercedes-Benz triedy S kupé zvonka, 

a nezabudnite si ho vyskúšať aj zvnút-

ra. A budete sa usmievať, lebo ste to 

pochopili.. 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
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K
eďže ste ako nepopí-
saný papier a novou 
tvárou, zaujíma nás 
vaše pracovné a ma-
nažérske pôsobenie 

pred príchodom na Slovensko. Aký 
čas, resp. obdobie vašej profesij-
nej kariéry tvorí práca v prospech 
striebornej hviezdy?

Priznám sa, že dnes, keď robíme 

tento rozhovor, prežívam akýsi výni-

močný deň, pretože práve dnes je to 

presne 15 rokov, čo pracujem pre kon-

cern Daimler. 

V akej oblasti koncernu?
Môj začiatok sa spája s prácou na 

oddelení pre smart. Krátko nato som 

pokračoval v práci pre koncern v Srb-

sku a po triapolročnom pôsobení som 

sa posunul horným tokom Dunaja do 

Maďarska. V Budapešti som pre Da-

imler pôsobil taktiež tri a pol roka 

a z nej som sa proti prúdu Dunaja 

„priplavil“ do Bratislavy, ktorá je mo-

jím súčasným domovom.

Pred pôsobením v koncerne Da-
imler ste tiež profesijne pôsobi-
li v oblasti automobilového prie-
myslu?

Nie. Išlo o koncern zameraný na ži-

votné prostredie.

V pozícii konateľa a fi nančného ria-
diteľa spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia ste len nedávno nahradi-
li pána Ballhausa. S akými predsa-
vzatiami a cieľmi ste prišli do Brati-
slavy a na Slovensko?

Hneď po tom, ako som od pána 

Ballhausa prebral jeho pracovné úlo-

hy, zistil som, že som sa ocitol vo veľ-

mi príjemnom pracovnom prostredí. 

A to najmä z ľudskej stránky, čo je zá-

sluha pána Glatza a tímu ľudí okolo 

neho. Rovnako tandem Glatz – Ball-

haus viedol fi rmu veľmi dobre, vďaka 

čomu sme si aj na tento rok mohli sta-

noviť vysoké ciele vychádzajúce z kon-

cernovej stratégie Fit for Growth.

Mercedes-Benz je stabilnou a veľ-
mi etablovanou značkou na sloven-

rozhovor
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V spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia síce pôsobí len pár mesiacov, 
za ten čas sa však už v Bratislave dokázal udomácniť. O tom, ako 

vníma svoju slovenskú misiu a o svojich cieľoch, nám viac prezradil 
nový fi nančný riaditeľ – Stephan Andreas Kröl.

Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Stephan Kröl: 
Ocitol som sa 

vo veľmi príjemnom 
prostredí
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skom trhu. V čom vidíte možnosti 
jej prípadného rastu? 

Veľký potenciál rastu vidím v novej 

triede V, ktorá má v tomto roku pre-

miéru. Aj vzhľadom na to, čo so se-

bou prináša a pre aký segment je ur-

čená, očakávame, že medzi klientmi 

zaznamená značný rozruch a boom, 

vďaka čomu si v krátkom čase nájde 

veľmi veľa priaznivcov.

Poznali ste našu krajinu ešte pred 
vaším príchodom – či už z pracov-
ného pôsobenia, alebo na zákla-
de súkromných skúseností? Alebo 
bolo Slovensko pre vás veľkou ne-
známou?

Vďaka pracovným stretnutiam 

s pánom Ballhausom som čiastočne 

spoznal Bratislavu. Inak som sa sčas-

ti – narýchlo – zoznamoval so Slo-

venskom aj počas mojich ciest do 

Maďarska alebo Srbska. Takže je naj-

vyšší čas, aby som s jeho spoznáva-

ním začal...

Napriek tomu, že ste v pozícii po-
merne krátky čas, zažili ste situáciu 
alebo stretli ste sa s niečím, čo na 
vás pozitívne, resp. negatívne za-
pôsobilo? Na čo ste neboli doposiaľ 

zvyknutý a čo vás oslovilo svojou 
špecifi ckosťou?

Existuje viacero vecí – v prvom 

rade na mňa veľmi pozitívne zapôso-

bila kvalita spolupráce s mojimi ko-

legami – najmä čo sa týka vzájomnej 

dôvery, ochoty a spolupráce. 

Rovnako keď ma ešte pred nástu-

pom na pozíciu klient pozval na pred-

stavenie Mercedesov na Slovakia 

Ring, veľmi silno a príjemne na mňa 

vplývala takmer rodinná atmosféra ce-

lého podujatia a enormne veľký záu-

jem zákazníkov o predstavenie a vy-

skúšanie si vozidiel. 

Pôsobenie v inej krajine si vyžadu-
je aj prispôsobenia zo strany život-
ných partnerov a rodiny. Udomác-
ňujete ste sa s rodinou v Bratislave, 
alebo ju beriete len ako lokalitu va-
šej pracovnej kariéry a ,,domov“ 
so všetkým, čo k nemu patrí, máte 

a budete mať v Nemecku?
Sme súdržná rodina a aj preto chce-

me byť ako rodina aj vždy spolu. Zna-

mená to, že spoločne žijeme tam, kde 

práve pracujem, spoločne spoznáva-

me nielen krajinu, ale aj jej kultúru, 

ľudí a, samozrejme, aj špecifi ká. 

Máte nejakú vysnívanú krajinu, 
v ktorej by ste rád pôsobili?

Nie, nemám. Som otvorený kaž-

dej krajine, každej príležitosti. Mám 

trojročný pracovný kontrakt a aj pre-

to momentálne neuvažujem nad tým, 

kde by som v budúcnosti chcel pô-

sobiť. Jednoducho – stopercentne sa 

koncentrujem na úlohy, ktoré predo 

mnou stoja teraz. V každom prípade, 

svoj štart na Slovensku hodnotím veľ-

mi dobre. Páči sa mi tu a aj preto ne-

vylučujem, že po troch rokoch sa tak 

môj kontrakt, ako aj pôsobenie na 

Slovensku predĺžia. 

rozhovor

Veľký potenciál rastu vidím 
v novej triede V, ktorá má 
v tomto roku premiéru.
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Legenda
medzivojnových 

čias

Bol jedným z najúspešnejších automobilových 
pretekárov všetkých čias. Rudolf Caracciola prišiel 

na svet 30. januára 1901 v rýnskom meste Remagen. 
Odkiaľ sa však vzalo jeho taliansky znejúce meno? 

Toto tajomstvo Rudolf Caracciola počas života 
nikdy neprezradil. Text: Anna-Maria Nowitzki / Foto: DAIMLER AG
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R
odina Caracciolo di Roc-

caniola patrila k prasta-

rému talianskemu rodu  

Mezzogiornovcov.  Ich 

rodostrom možno vysto-

povať až do roku 780, keď sa v Neapo-

le narodil istý  Pietro Caracciolo-Rossi. 

V nasledujúcich generáciách sa vyskyt-

li vojvodovia z Atilly, Orty, Girofalca, 

Rodi a Sarata. A okolo roku 1260 sa 

vynorili  vojvodovia z Roccaniola. Oso-

bitnú zmienku si zaslúži cisársky poľ-

ný maršal a guvernér Ženevy Tomaso 

Caracciolo. 

VOJVODA Z ROCCANIOLA
V roku 1624, teda počas tridsaťroč-

nej vojny, mu španielsky kráľ udelil titul 

vojvoda z Roccanioly. V roku 1630 zve-

ril svojmu synovcovi Donovi Bartolome-

ovi  pechotný prápor, ktorý viedol do voj-

ny v Nemecku spolu s Carlom Andreom 

Caracciolom.  Tam sa napokon aj usadil 

a ďalšie generácie rodu Caracciolo žijúce 

na nemeckom území si postupne zmeni-

li meno na Caracciola.  O dlhé desaťročia 

neskôr jeden z potomkov talianskych  voj-

vodov  Augustt Otto Caracciola postavil 

v meste Remagen hotel Fürstenberg a zalo-

žil veľkoobchod s vínom. Jeho syn Otto sa 

v roku 1893 oženil s Laurinou Rentzovou 

a manželom sa narodili deti Clementine, 

Otto, Ilse, Rudolf a Egon. Rudolf Caraccio-

la bol teda v skutočnosti vojvodom z Roc-

caniola,  ale tento titul nikdy nepoužil. 

RUDOLFOVA MLADOSŤ
Po ukončení gymnázia pracoval istý 

čas ako dobrovoľník v strojníckej fabrike 

v Kolíne a potom začal pracovať v auto-

mobilke Fafnir v meste Aachen. Jeho úlo-

hou bolo testovať spoľahlivosť a bezpeč-

nosť vyrábaných  motoriek. 10. júna 1922 

dostal možnosť štartovať na motorke Faf-

nir na pretekoch Avus v Berlíne a umiest-

nil sa na 5. mieste. V roku 1923 sa presťa-

hoval do Drážďan, kde začal študovať na 

Vysokej škole technickej. Svoje prvé víťaz-

stvo dosiahol v tom istom roku na okruhu 

na berlínskom štadióne s autom Ego, kto-

ré si požičal od kamaráta.

PRETEKÁRSKE ZAČIATKY 
Na odporúčanie riaditeľa, s ktorým sa 

náhodne zoznámil, sa uchádzal o miesto 

v automobilke Daimler so sídlom v mes-

te Untertürkheim a nastúpil ako preda-

vač v jej drážďanskej fi liálke. Už čoskoro 

dostal príležitosť pretekať v novom špor-

tovom modeli 6/25/40  koní a zavesil štú-

dium na klinec. Nasledovali ďalšie pre-

teky na čoraz modernejších  športových 

modeloch, ktorých vrcholom bol model 

SSKL. Ako prvý cudzinec  vyhral v tom-

to aute preteky Mille Miglia. V dôsledku 

hospodárskej krízy v roku  1930 automo-
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bilka Da-

imler-Benz 

rozviazala s Ca-

racciolom 

zmluvu, ale 

Alfredovi Neu-

bauerovi sa po-

darilo udržať si 

ho až do roku 

1931 ako osob-

ného šoféra. 

V roku 1933 

Rudolf spolu 

s niekdajším pretekárom Bugatti Louisom 

Chironom založili pretekársku komunitu. 

Počas tréningu pred Veľkou cenou Mona-

ka utrpel ťažký úraz, pri ktorom si vážne 

poranil nohy a takmer to znamenalo pred-

časný koniec jeho kariéry. Po siedmich 

mesiacoch v sadre odkrivkal s jednou no-

hou kratšou o päť centimetrov v ústre-

ty neistej budúcnosti. Akoby to nestačilo, 

jeho manželka Charly prišla vo februári 

1934 o život pri zosuve lavíny v Arose. Ru-

dolf, psychicky v koncoch, sa stretával jedi-

ne s priateľmi Louisom Chironom a jeho 

priateľkou Alice Hoffmannovou. 

NOVÁ ZMLUVA
Bol to práve jeho priateľ Louis, ktorý sa 

postaral o to, aby Rudolf dostal pozvánku 

na aprílové preteky v Monaku s možnos-

ťou absolvovať čestný okruh. Počas trénin-

gu na májové preteky Avus sa potom stalo 

čosi neuveriteľné – Rudolf dosiahol re-

kordný čas a spoločnosť Daimler-Benz mu 

ponúkla novú zmluvu!  Kvôli technickým 

problémom sa však automobilka dočasne 

stiahla z pretekov. O niekoľko týždňov ne-

skôr zasa cúvol zo štartu Caracciola, pre-

tože nechcel na vražednom okruhu v Nür-

burgringu nadmerne zaťažovať svoju 

zranenú nohu.  

1. júla 1934 prevzal počas Veľkej ceny 

Francúzska okamžite vedenie, ale potom 

vypadol pre poruche prívodu paliva. Spolu 

s Fagiolim vyhrali Veľkú cenu Talianska. 

V roku 1935 zvíťazil v siedmich pretekoch 

a stal sa majstrom Európy a tento úspech 

zopakoval aj v rokoch 1937 a 1938.  Pri-

tom vždy jazdil tak, aby šetril svoje vozidlá 

a v daždi bol neporaziteľný. 

V roku 1937 sa Caracciola oženil s Ali-

ce Hoffmannovou. Vojnu pokojne prečka-

li v domove v Lugane. 

CARACCIOLOV REKORD
Píše sa rok 1938. Je 28. január. Au-

tostráda pri Frankfurte je ešte zaha-

lená v tme, no mechanici tímu Mer-

cedes tam už pripravujú na jazdu ich 

rekordné vozidlo – obrovské štvorkole-

sové monštrum s dvanásťvalcovým mo-

torom a zdvihovým objemom 5 570 cm3 

s výkonom 478 kW. Rudolf Caraccio-

la je pripravený prekonať rekord auto-

mobilu Auto Union v triede B vozidiel 

s motormi objemu valcov od 5 000 do 

8 000 cm3  a to  rýchlosť 406,32 km/h, 

ktorú ako prvý v histórii v októbri 1937 

dosiahol na letmom kilometri Bernd 

Rosemeyer.

Dvanásťvalcový Mercedes zaburáca 

a vzápätí sa rúti po autostráde. Signál-

na zástavka: koniec rozbiehania. Me-

raný kilometer. Cieľová zastávka, brz-

denie, dojazd. Časomerači vyratúvajú 

rýchlosť na 428,57 km/h. Po opakova-

nej jazde opačným smerom sa tak ko-

nečná hodnota rýchlostného rekordu 

ustáli na 432,69 km/h. Rudolf sa ne-

zmazateľne zapisuje do dejín... 

Rekord má však aj smutnú stránku. 

Dvadsaťdeväťročný Bernd Rosemeyer 

pri pokuse pokoriť Caracciolu na spiatoč-

nej jazde tragicky umiera. Trosky jeho vo-

zidla sú rozmetané v okruhu 200 metrov...

DRUHÝ DYCH
Krátko po vojne - v roku 1946 dostal 

pozvanie na preteky v americkom In-

dianapolise, keď mu istý Američan po-

skytol k dispozícii svoj Thorne Spe-

cial. Krátko pred tréningom dostal 

Rudolf starú britskú pancierovú hel-

mu, ktorú si – po dlhom protestovaní 

– nakoniec nedobrovoľne nasadil. Bie-

le pretekárske čiapky boli omnoho prí-

ťažlivejšie, v USA už však boli predpí-

sané ochranné helmy. Nakoniec práve 

nedobrovoľná prilba priniesla Rudol-

fovi šťastie – počas pretekov pri šmyku 

vyletel z vozidla a utrpel fraktúru leb-

ky. V roku 1952 Caracciola opäť štar-

tuje na Mille Miglia, kde sa umiestňuje 

na štvrtom mieste. Práve tieto preteky 

patrili k najdôležitejším v jeho kariére. 

Stačí si len uvedomiť, že 51-ročný muž 

s vážne postihnutou nohou sedel za vo-

lantom takmer 13 hodín a priemernou 

rýchlosťou 123 km/h  prekonal na ve-

rejných cestách trasu 1 600 kilometrov 

bez prestávky a bez striedania!  O dva 

týždne neskôr na pretekoch športových 

automobilov  v Berne sa  nedostal ďa-

lej ako po 13. okruh. Počas brzdenia 

v jednej zo zákrut narazil ľavým zad-

ným kolesom do stromu, pričom si roz-

drvil pravú nohu. To bol koniec jeho 

kariéry. 

Zomrel iba 58-ročný v nemocnici  

v Kasseli na následky akútnych problé-

mov s pečeňou.  

história

Rudolf Caracciola 
bol všetko iné ako 
svalovec a aj napriek 
tomu týchto obrov 
hravo zvládal 
a jeho pretekársky 
štýl neprezrádzal, 
aké úsilie ho to stojí. 
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Z
 tohto dôvodu od 

prvého tohtoročné-

ho čísla printového 

vydania magazínu 

HVIEZDY CIEST 

prinášame aj jeho úplne novú 

elektronickú verziu. 

V ČOM SPOČÍVA?
Elektronická multimediálna 

forma má oproti printovému vy-

daniu atypickejšie zalomený ob-

sah, je výrazne dynamickejšia, 

modernejšia a hlavne – vizuálne 

atraktívnejšia.

Stačí, ak si do svojich zariade-

ní iOS (tablet a smartfón) alebo 

Android (tablet) bezplatne stiah-

nete HVIEZDY CIEST z obcho-

du iStore alebo Google Play. Po-

mocou publikačného systému 

CoverPage tak ľahko získate po-

hľad na novú, vizuálne atraktív-

nu multimediálnu formu vášho 

magazínu.

Nebudete v ňom nútení kom-

plikovane listovať jednotlivé stra-

ny magazínu, ale v rámci jednot-

livých materiálov si budete môcť 

scrollovať (posúvať) texty, prekli-

kať sa na webové linky, prehlia-

dať si galérie fotografi í, pozerať 

videá či počúvať hudbu.

Takže pokiaľ máte vhodné ko-

munikačné zariadenie – do scrol-

lovania, priatelia... 

predstavujeme

 HVIEZDY CIEST   01/2014 29

Vážení čitatelia magazínu HVIEZDY CIEST
a priaznivci striebornej hviezdy, máme
pre vás skvelú správu. Po tom, ako sme 
sa rozhodli ,,onlinovej“ generácii ponúkať 
pútavé témy na stránke www.eSTAR.sk, 
aj v prípade HVIEZD CIEST sme pristúpili 
k elektronickej verzii pre zariadenia 
s operačnými systémami iOS a Android. 
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

HVIEZDY CIEST 
majú už aj multimediálnu tvár!

Odkazy na stiahnutie HC 
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia 
http://mb4.me/hc-ios/

Android zariadenia 
http://mb4.me/hc-android/ 
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Zberateľské 
legendy

O historické pokusy skrátiť čas cestovania sa snažili 
ľudia ešte v starej ríši Sumerov 

vynájdením kolesa. Jeho ďalší vývoj trval storočia. 
Až prišli technici s parným strojom. Ten však nebol 

najvhodnejším zdrojom energie na pohon 
vozidiel. Všetky snahy o skracovanie času 
dopravy ukončil až vynález použiteľného 

spaľovacieho benzínového motora od Karla 
Benza a Gottlieba Daimlera v Nemecku v roku 

1886. Obaja ponúkli svetu prvé automobily, ktoré 
predstavovali celkom iste revolučný počin 

v doprave. Text: Stano Cvengroš  / Foto: DAIMLER AG 

T
ieto vynálezy veľmi 

rýchlo začali mnohí ta-

lentovaní technici rozví-

jať, zlepšovať, dávať im 

zvláštny dizajn a zača-

li usporadúvať automobilové výsta-

vy na prezentáciu nového fenoménu 

20. storočia. Vznikali úžasné mode-

ly automobilov, ktoré ešte spočiatku 

pripomínali vznešené koče, iba na-

miesto nádherných paríp ich pohá-

ňal spaľovací motor. V dvadsiatych 

rokoch minulého storočia sa začali 

usporadúvať Concourse de Elegans – 

prehliadky krásy – vznešených auto-

mobilov.

PRVÉ ZBIERKY
Tie najkrajšie, najelegantnejšie 

a súčasne aj najdrahšie sa stali stre-

dom pozornosti bohatých šľachti-

cov a priemyselných boháčov. Zača-

li si zakladať automobilové zbierky 

tých najvzácnejších modelov, ktoré 

sa vyrobili iba v niekoľkokusovej sé-

rii. Tak vzniklo nové automobilové 

hnutie zberateľov výnimočných mo-

torových vozidiel. Zakladali sa mú-

zeá, ktoré vlastnia aj v súčasnosti ne-

smierne zaujímavé technické rarity 

na štyroch či dvoch kolesách.

Napríklad múzeum Mercedes-

-Benz má niekoľko takých exponá-

tov, aké sa nikde inde nevyskytujú. 

Napríklad, automobil GP Wilhel-

ma Maybacha ktorý fi rma zhotovila 

pre Emila Jellinka. Podľa mena jeho 

dcéry dostali neskôr automobily Dai-

mler i Benz pomenovanie Mercedes. 

Išlo o modely so šesťvalcovým mo-

torom 2xOHC s výkonom 120 koní, 

ktoré však na GP nikdy neštartovali, 

ale dostali sa do USA, kde sa zvyšky 

z nich našli veľmi neskoro. Keďže 

v archívoch Mercedes-Benz sa zacho-

vali dielenské výkresy týchto vozi-

diel, podarilo sa ich zreštaurovať do 

pôvodného stavu. Sú to však nepre-

dajné exponáty múzea. 
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IBA TRI EXEMPLÁRE
Vznikli však repliky Benzovej troj-

koliesky a Daimlerovho dreveného 

motocykla, ktoré sa ešte dajú obstarať. 

No monoposty GP so značkou Merce-

des s prezývkou Strieborné šípy z tri-

dsiatych a päťdesiatych rokov minulé-

ho storočia sú nepredajné. S jedinou 

výnimkou modelu W196 R, s ktorým 

majster sveta Argentínčan Juan Ma-

nuel Fangio vyhral titul majstra sve-

ta v roku 1954 a 1955. Jeho monopost 

sa dostal na aukciu v minulom roku 

v Doningtone, ktorá sa konala pri  prí-

ležitosti Festivalu rýchlosti. Ten slávil 

20. výročie spomienkových pretekov. 

Po prvý raz v histórii sa jeden mono-

post z kolekcie Strieborných šípov do-

stal do rúk súkromného anonymného 

zberateľa, ktorému monopost odklep-

li v aukčnej sieni Bonhams za 17,5 mi-

lióna libier šterlingov (31,6 milióna 

dolárov). Ide o najdrahší automobil 

všetkých čias vydražený neznámym 

súkromným zberateľom.

VETERÁNY
Aukcie starých automobilov sú 

vznešené podujatia, na ktoré sa necho-

dí v modrých džínsach a  teniskách. 

Na najváženejšie z nich dostávajú po-

zvánky mimoriadne osobnosti sve-

ta s vážnym záujmom o automobily. 

Pred niekoľkými rokmi sme sa takejto 

aukcie zúčastnili v zaujímavom pro-

stredí reštaurátorských dielní múzea 

Mercedes-Benz. Príjemné prostredie 

so starými renovovanými mercedesmi 

i takými, ktoré boli v štádiu príprav 

na ich nové ošatenie. Pohybovali sme 

sa medzi svetovou honoráciou z mno-

hých kútov sveta. Dámy v drahých ve-

černých toaletách, páni v  smokingoch 

alebo vo frakoch. Veľký záujem bol 

o roadstery S, SS a SSK, ktorých už je 

však ako šafranu. Po nich bol najväčší 

záujem o automobily Mercedes-Benz 

z konca dvadsiatych rokov a nasledu-

júceho desaťročia. 

Mercedes-Benz 260 Stuttgart, Mer-

cedes-Benz 320 Pullman Saloon, 

Mercedes-Benz 460 Nürburg Salo-

on, model Grand Mercedes Cabrio-

let F, nádherný M-B 370 S Mannhe-

im Cabriolet A, M-B 500 K, M-B 150 

Sports, M-B 540 K a nádherný road-

ster M-B 500 K Covertible. O mode-

ly M-B 170 V a S bol veľmi vážny zá-

ujem  a najmä o modely SL všetkých 

verzií, ale to už sú vznešené automo-

bily z päťdesiatych rokov minulého 

storočia.

PREČO AŽ TAKÝ 
VEĽKÝ ZÁUJEM?

Ľudia, svojho času investujúci fi -

nancie do zlata, umenia, či drahých 

kameňov už dávnejšie pochopili, že 

ich najistejšie a najstabilnejšie zhod-

notia vtedy, keď ich investujú do vete-

ránov. Automobilov, ktoré pokiaľ sú 

v perfektnom a originálnom stave, do-

kážu si dlhodobo udržať svoju vysokú 

cenu, a tá s rokmi iba narastá. Jedno-

ducho – na veteránoch nemožno pre-

robiť...
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Kvalita preverená

časom
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Hovorí sa, čas nezastavíš. 
Mercedes-Benz 190 (W 201) 
ho však minimálne spomalil. 
No povedzte, hádali by ste 
mu dnes 30 rokov?
Text: Václav Lipavský / Foto: DAIMLER AG

B
aby Benz, ako ho v osem-

desiatych rokoch volala 

väčšina ľudí, malo vzácnu 

schopnosť. V osemdesia-

tych rokoch totiž urobilo z 

kvality a luxusu dostupnejšie komodity 

a základnú fi lozofi u značky Mercedes-

-Benz posunulo od lepšie situovaných 

klientov k širším masám. Ukázal, čo 

znamená prémiová stredná trieda a na 

dlhé roky v nej defi noval pojmy luxus, 

kvalita a prestíž.  Dnes, keď sa svetu 

predstavuje najnovšia generácia triedy 

C, si len málokto uvedomí, že jej po-

myselným predchodcom bol práve spo-

mínaný model 190 (W 201). A hoci bol 

v porovnaní s ostatnými Mercedesmi 

kompaktnejší, v oblasti kvality žiadne 

kompromisy nikdy nerobil. Jeho návrh 

sa rodil na prelome sedemdesiatych 

a osemdesiatych rokov, v období, pre 

ktoré bola kvalita všetkým. Reči o odol-

nosti a pokrokových konštrukciách ne-

boli len frázami a tradičné hodnoty 

značky sa opierali o zručnosti a schop-

nosti vtedajších vývojových oddelení. 

Nijaký ekonomický zásah ohrozujú-

ci výdrž či životnosť niektorého z kom-

ponentov nemal šancu na úspech. Za 

všetko najlepšie hovorí skutočnosť, že 

vývoj tohto auta vystavil automobilke 

konečný účet vyšší ako 2 mld. vtedaj-

ších západonemeckých mariek.

V JEDNODUCHOSTI JE SILA
Nadčasový dizajn „stodeväťdesiat-

ky“ je dielom kreatívneho tímu vede-

ného legendárnym Brunom Saccom. 

„Baby Benz“ sa okrem podarenej este-

tickej stránky môže pochváliť aj súčini-

teľom aerodynamického odporu vzdu-

Materiály v kabíne odolávajú času výborne, pozor však na drevené 
obklady špeciálnych limitovaných edícií. Zháňajú sa veľmi ťažko.
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Silné stránky
  odolnosť daná kvalitou výroby 

 komfortný podvozok

 cena a dostupnosť ND

Slabé stránky
  zatekanie cez gumové tesnenie 

zadného okna

  praskajúce pružiny (vplyvom znač-

ného namáhania)

  dostupnosť špecifi ckých interié-

rových častí špeciálnych limitova-

ných edícií
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chu 0,33, čo z neho v čase predstavenia 

robilo najaerodynamickejší štvordvero-

vý sedan. Neprekvapí preto, že auto os-

talo až do konca svojho životného cyk-

lu bez výraznejších tvarových zmien. 

V rámci modernizácie z roku 1989 síce 

na karosérii pribudli výraznejšie plas-

tové obklady, väčšie nárazníky, pár 

spojlerov, nové sedadlá a viac bezpeč-

nostných prvkov, no stále to bol rovna-

ko priamočiary a úprimný Mercedes 

ako v časoch svojho vzniku. A elegant-

ným vzhľadom nepochybne bojuje 

dodnes.

STÁLE V KURZE
Hoci dnes majú najstaršie kusy tri-

dsať rokov, mnohé z nich si vďaka 

neuveriteľne kvalitnej výrobe užíva-

jú stále plné zdravie. A to sa nebaví-

me o „leštenkách“ uskladnených v kli-

matizovaných garážach, ale o autách 

denne slúžiacich pôvodnému účelu. 

Nie je nič výnimočné nájsť posledné 

vyrobené kusy s pôvodnými kompo-

nentmi a v lepšom stave než mnohé 

novšie modely. Potvrdzuje to aj Ma-

rian Sandtner zo spoločnosti Motor-

-Car Bratislava – odborník na model 

190 a zároveň majiteľ jedného z po-

sledných vyrobených exemplárov. 

Jeho atmosférický päťvalcový Merce-

des-Benz 190 D z roku 1992 síce roz-

maznáva dokonalou starostlivosťou 

v značkovom servise, no zároveň sa 

stále denne používa na bežné jazdenie. 

„To auto je už v podstate youngtimer, 

no stále ho viete denne využívať bez 

akýchkoľvek kompromisov. Navyše 

k nemu aj dnes zoženiete väčšinu ná-

hradných dielcov za normálne ceny,“ 

hovorí so zapálením v očiach. Požiada-

li sme preto pána Sandtnera o pár rád, 

ktoré by si záujemcovia o model 190 

mali pri hľadaní vziať k srdcu. 

história

Najstaršie kusy dnes majú 30 rokov, všetky 
pôvodné gumové tesnenia a silentbloky sú tak logicky 
väčšinou zrelé na výmenu. Ak autu doprajete ich výmenu, určite vás prežije.

Vrcholom modelového radu 190 bola verzia E 2,5-16 Evolution II. 
Dnes ide o drahú zberateľskú raritu.
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VOZIDLO SI DAJTE
DÔKLADNE 
PREVERIŤ

Zásluhou nadprie-

mernej kvality výroby 

Mercedesa 190 je dnes 

v prevádzke stále veľa 

exemplárov. Problémom 

„stodeväťdesiatky“ je však 

paradoxne jej obrovská kva-

lita. Zvládne jazdiť takmer bez 

servisu, čo mnohí zneužívajú a držia pri 

živote kusy na pokraji životnos-

ti. Pri kúpe auta je tak dob-

ré hľadať kusy s overenou 

históriou a tzv. dátovou 

kartou (obdoba typo-

vého štítku udávajúce-

ho presnú výbavu, od-

tieň laku a iné detaily 

o konkrétnom aute). „Ak 

si niekto nie je istý stavom 

vyhliadnutého auta, v spoloč-

nosti Motor-Car Bratislava 

mu ho radi preveríme. To, 

čo na prvý pohľad vyzerá 

ako zbytočne drahý luxus, 

vám môže v konečnom dô-

sledku ušetriť nemalé penia-

ze,“ hovorí Sandtner. „Vieme, 

čo a kde to auto má mať, identifi ko-

vať dobre maskované opravy či zhodno-

tiť úroveň doterajšej starostlivosti. Nie 

je totiž nič horšie, ako v nevedomosti 

kúpiť unavený či zle servisovaný kus,“ 

dodáva.  

NAFTA 
= SPOĽAHLIVOSŤ

Naftové motory Mer-

cedesa 190 patria medzi 

veľmi spoľahlivé agre-

gáty. Túto teóriu pod-

poruje aj Marian Sandt-

ner: „Či už ide o štvor-, päť-, 

alebo šesťvalec, pri normál-

nej údržbe s ním bez prob-

lémov najazdíte mi-

lión kilometrov. 

Agregát môjho 

auta (2,5 D) má 

najazdených 336 

700 km a stále jaz-

dí s pôvodným tesnením 

pod hlavou, rozvodovou 

reťazou aj spojkovou lame-

lou. Navyše si medzi výmena-

mi oleja nevezme ani 

kvapku oleja. 

Olej však 

treba me-

niť každých 

10 000 km, 

na jeho výme-

nách sa rozhod-

ne neoplatí šetriť,“ 

varuje slovom odborníka. 

„Dobré sú aj benzíno-

vé motory, ak 

si však zvolí-

te niektorý z 

neskorších 

exemplárov 

so vstrekova-

ním, je možné, že 

po rokoch už nebude jeho 

vstrekovací systém pracovať 

správne. Odhaľovanie príčiny 

potom býva naozaj náročné,“ 

dodáva Sandtner.

S KORÓZIOU 
PROBLÉMY NEMÁ
Typ W 201 bol veľmi dob-

re ošetrený už z výroby, najmä 

ochrana dutín voskom je pri tomto 

aute enormne kvalitná. Problém vzni-

ká len pri nabúraných a lacno opra-

vovaných exemplároch. Pred takými 

varuje aj Sandtner: „Ak má auto jednu 

stranu zdravú a druhú nie, treba 

zvýšiť pozornosť. Pravdepo-

dobne už bolo z nejakého 

dôvodu opravované. Me-

nené dielce spoznáte aj 

podľa odlišného odtieňa 

laku. Dnešné, vodou rie-

diteľné laky sa totiž svo-

jou slabšou sýtosťou nikdy 

nedokážu vyrovnať vtedaj-

ším lakom.“

POZOR NA VODU 
V KUFRI

„Ak v kabíne cítite vlhkosť, 

skontrolujte podlahu kufra. 

Keď je pod čalúnením voda, za-

teká tesnenie zadného okna. To je 

známa slabosť tohto auta. Väčšie mode-

ly už mali zadné okno lepené, tu je však 

uložené v klasickom gumenom tesnení 

a to časom pochopiteľne starne,“ dodá-

va odborník.

PLAVNOSŤ 
VYKÚPENÁ 
ŽIVOTNOSŤOU 
PRUŽÍN

„Vždy je dobré po-

zrieť sa, či auto nestojí na-

klonené na jeden bok. Ak 

áno, s veľkou pravdepodob-

nosťou je prasknutý prvý zá-

vit jednej zo zadných pru-

žín. Najmä na starších 

exemplároch ide o pomer-

ne bežný jav. Často to oby-

čajným pohľadom pod auto 

ani nezistíte, závit je totiž 

skrytý v ramene. Od podvozka 

sa navyše ani pri takej-

to poruche neozý-

va takmer žiadny 

hluk,“ prekvapuje 

Sandtner. 

Rady odborníka
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Mercedes-Benz 190 
priniesol zadnú päťprvkovú 

nápravu. Automobilka 
ju ochránila patentom 

a s úspechom sa používa 
dodnes.

Pôvodný lak 
bol taký kvalitný, že 

dnešnými, vodou riediteľnými 
lakmi už pôvodnú sýtosť odtieňa 

nedosiahnete. Pozornejším 
pohľadom rozdiel medzi 

pôvodným a prestriekaným 
dielcom spoznáte.

Nezaškodí 
skontrolovať stav dverí 

pod tesnením okolo rámu. 
Vlhkosť sa tam rada drží 

a občas vzniká 
korózia.

Dutiny modelu 
190 boli ošetrené takými 

kvalitnými voskami, že svoju 
úlohu plnia spoľahlivo 

aj po rokoch tvrdej 
prevádzky. Rovnako 
kvalitne bol ošetrený 

aj podvozok auta.

Kvôli cene 
sa v modeli 190 zadné 

okno vkladalo do klasického 
gumového tesnenia. 
To vplyvom starnutia 
prestáva tesniť a do 

auta zateká.
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A
ké dlhé obdobie vo 
vašom živote sa spája 
práve s automobilmi? 
Už vyše dvadsať ro-

kov. Začínal som v roku 

1993 v Martine – ako predajca vozidiel 

značky Opel. Keď môj zamestnávateľ 

po troch rokoch rozšíril svoje portfólio 

o značku Mercedes-Benz, prešiel som 

do predajne striebornej hviezdy, kto-

rú už v Martine vlastnil jej súčasný ma-

jiteľ. Neskôr, keď sa vybudovali obchod-

né a servisné priestory v Žiline, mal som 

na starosti obe predajné oddelenia – aj 

v Martine, aj v Žiline.

Zo striebornej hviezdy ste na určitý 
čas „odišli“...

To je pravda. V roku 2008 som odi-

šiel na ,,hosťovanie“ ku konkurencii 

v BMW, pričom v máji 2013 po korekt-

nom ukončení môjho pomerne úspeš-

ného hosťovania, som sa vrátil naspäť 

k ,,striebornej hviezde“. Do prostredia, 

ktoré som mal a mám stále rád.

Najskôr ste sa však vrátili len do 
Martina...

No, v podstate áno, ale je to trochu 

zložitejšie. Po návrate som mal v mar-

tinskej pobočke ako jej riaditeľ na sta-

rosti celý chod zastúpenia a v žilin-

skej obchodné oddelenie. Od jesene 

minulého roku sme aj s mojím kole-

gom Martinom Paukom začali budo-

vať nový perspektívny a ambiciózny 

tím spolupracovníkov. Ľudí, ktorým 

môžeme dôverovať. O tom, že sme sa 

rozhodli ísť správnou cestou, svedčia 

aj jeho doterajšie výsledky, ktoré sú za 

pár mesiacov najlepšie spomedzi po-

sledných pár rokov. Samozrejme, že 

pri náraste predaja nespochybňujem 

ani úlohu nových typov vozidiel Mer-

cedes-Benz na našom trhu, ale bez prí-

stupu, motivácie a nasadení, aké mal 

nový tím, nová ,,krv“ k svojim povin-

nostiam a úlohám, by to nešlo.

Posledné zmeny, ktoré sa udiali od za-
čiatku tohto roka sú už defi nitívne?

Vyzerá to tak, že áno. Martinská po-

bočka je dnes samostatnou fi rmou 

Motor-Car Martin s tým, že v priebe-

hu tohto roka sa prebuduje a zmoder-

nizuje, čím bude vyhovovať dizajno-

vým štandardom koncernu Daimler. 

V Martine ostávam ako konateľ a v Ži-

line som predsedom predstavenstva. 

Podobne je v Žiline aj nový šéf preda-

ja vozidiel...

Vráťme sa k vášmu novému tímu. 
Podľa akých kritérií ste si vyberali 
spolupracovníkov?

V prvom rade sa musia stotožniť 

s mojím cieľom a krokmi, ktoré si ná-

sledne dohodneme. Presadzujem zá-

sadu, že pokiaľ sa už v tomto rozchá-

dzame, tak s takýmito ľuďmi sa radšej 

hneď na začiatku rozlúčim. Táto fi r-

ma zosobňuje prestíž značky, ktorú za-

stupuje, a tak musí vyzerať aj jej chod. 

Všade musíte cítiť ducha Mercedesa, 

tú noblesu, elegantnosť, kultivovanosť, 

výnimočnosť. Aj preto moji spolupra-
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Pokiaľ by sme chceli trochu  odľahčene parafrázovať, pokojne by sme 
mohli konštatovať, že ako kedysi bol Matúš Čák Trenčiansky pánom 
Váhu a Tatier, tak Ing. Miroslav Černák je pánom striebornej hviezdy 
na Turci a Hornom Považí. Nakoniec, neboli by sme ani ďaleko 
od pravdy – je totiž novým konateľom Motor-Car Martin, s. r. o., 
a zároveň aj predsedom predstavenstva Motor-Car Žilina, a. s. 
To bol aj dôvod, prečo sme sa rozhodli položiť mu pár otázok...  
Text: Peter Škorňa / Foto: Milo Fabian, autor

Motivácia 
snami
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covníci musia byť ambiciózni ľudia, za-

pálení pre to, čo je ich úloha. Musia 

stelesňovať všetko to, čo značka Mer-

cedes-Benz znamená. Každý, kto príde 

do našich priestorov, sa musí cítiť po-

rovnateľne, ako keď si sadne do našich 

prémiových vozidiel. Musí mu byť po-

núknutý nadštandard – čo mu nepo-

núkne nik iný – v službách a aj sprá-

vaní. Tak, aby dostali chuť sa k nám 

vrátiť opäť a presvedčiť sa, či je to nao-

zaj realita, alebo len ich zbožný sen... 

To je síce pekné, ale na takúto úro-
veň služieb treba ľudí aj dostatoč-
ne motivovať... 

Som bývalý športovec, futbalis-

ta. Uvedomujem si, že podobne ako 

v športe, aj v tomto biznise sa pre-

chádza tak výhrami, ako aj prehrami. 

V okamihoch, keď sa nedarí, je potreb-

né sceliť a motivovať tím do tej miery, 

aby sa naštartoval a pomyselný ,,stroj“ 

začal bezchybne šliapať ako švajčiarske 

hodinky. Ale – musí to chcieť celý tím. 

Inak jednotlivé ,,ozubené kolieska“ do 

seba nezapadnú. Keď človek chce, do-

káže dosiahnuť divy. Pridržiavam sa 

toho, že žiadny sen nie je dosť veľký 

a len od ľudí a tímu závisí, či ho chce 

dosiahnuť. Stará múdrosť hovorí, že re-

ťaz je taká silná, aký silný je jej najslab-

ší článok. Aj preto je pre mňa na pr-

vom mieste motivácia dosiahnuť sny 

a tak dokázať ostatným, že následná fi -

nančná odmena má opodstatnenie. Pe-

niaze ako prvotná motivácia sú síce lá-

kavé, ale to funguje len chvíľu... 

Vytvorili ste a vytvárate si nový 
tím ľudí. Plánujete zmeniť aj ďal-
šie veci, ktoré by mohli pocítiť aj 
klienti?

Samozrejme. Začíname vo zvýšenej 

miere komunikovať nielen so súčasný-

mi, ale aj potenciálnymi klientmi po-

mocou služieb navyše a aj aktívnejšie-

ho marketingu. Postupne spúšťame 

viaceré aktivity zamerané na presne 

špecifi kované cieľové skupiny. Jedine 

tak dokážeme súčasných klientov, ale 

aj tých, ktorí zatiaľ sedia v iných znač-

kách presvedčiť o tom, že Mercedes-

-Benz je výnimočné vozidlo, na kto-

rom sa bezpečne a komfortne odvezú 

do práce, s deťmi do školy, na dovolen-

ku či na lyžovačku. A tiež, že táto znač-

ka je aj životná fi lozofi a, životný štýl. 

So všetkým, čo k tomu patrí. Nebudem 

prezrádzať podrobnosti, len uvediem, 

že tak ako máme vozidlá prémiovej 

kvality, pocítia naši klienti aj naše služ-

by. A to na všetkých frontoch. 

Úspech, to nie je len aktívny mar-
keting, ale aj samotný produkt ako 
taký. Od ktorého typu si tento rok sľu-
bujete, že bude ťahúňom predaja?

Mercedes-Benz v uplynulom roku šo-

koval svet novou triedou S a v tomto 

roku neprichádza s jedným ťahúňom, 

ale hneď s niekoľkými. Či je to trieda 

GLA, nová trieda V, alebo neskutoč-

ne atraktívna nová trieda C. A to má 

v zálohe ďalšie novinky. Takže, ospra-

vedlňte ma, že nepomenujem jednu 

konkrétnu triedu, pretože pri takejto ne-

skutočnej ponuke sú lídrami všetky... 

rozhovor

V okamihoch, 
keď sa nedarí, 
je potrebné sceliť 
a motivovať tím 
do tej miery, aby 
sa naštartoval 
a pomyselný 
,,stroj“ začal 
bezchybne 
šliapať ako 
švajčiarske 
hodinky.
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Foto: Bohumil Šálek

Vážení priatelia,

po tohoročnej miernej zime prichádza na rad jar a s ňou sa na naše cesty 

dostáva aj časť našich tohoročných noviniek. Prvé vozidlá triedy C a GLA 

už ukrajujú prvé kilometre na našich cestách a tešia svojich majiteľov. 

Keďže našou snahou je priniesť zákazníkom značky Mercedes-Benz čo 

najväčšiu pohodu a pohodlie, aj tieto vozidlá majú vo svojej cene obsiah-

nutý bezplatný 6-ročný servis, 3-ročné poistenie, ako aj všetky ďalšie zná-

me a inšpirujúce benefi ty. V rámci podpory vozidiel kategórie NGCC po-

núkame vďaka spolupráci a podpore Mercedes-Benz Finančné Služby pre 

GLA atraktívne fi nancovanie. 

Pre našich zvýhodnených (fl eetových) zákazníkov v rámci programu Bu-

siness Solutions máme pripravené špeciálne balíky výbav, ktoré sú známe 

a populárne aj z iných modelov. Určite veľká časť z vás aj tento rok navští-

vila autosalón v Ženeve, kde Mercedes-Benz okrem už menovaných pred-

stavil aj ďalšie fascinujúce modely. Najkrajší aktuálny model značky, trie-

da S kupé, bola doplnená o vozidlo z opačného konca spektra, príťažlivú 

triedu V, ktorá si okamžite svojím zjavom, kvalitou vypracovania a integ-

ráciou medzi osobné vozidlá získala srdcia mnohých rodín a športovcov. 

Na Slovensku sa tieto vozidlá predstavia na autosalóne v Bratislave a ne-

skôr sa dostanú aj do našich showroomov a na cesty. Tým sa naše tohto-

ročné novinky ani zďaleka nekončia, ale to už nebudeme predbiehať.

Robert Hatala, vedúci predaja osobných vozidieldiel

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

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard

MercedesCard.
Ešte stále ju nemáte?

Ak stále váhate, tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste po 

MercedesCard určite mali čo najskôr siahnuť:

•  Viete, že s kreditnou kartou MercedesCard získate jedinečné 

výhody od spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. a takisto 

aj ďaľšie zľavy na vybrané služby či výrobky našich partnerov?

•  Viete, že MercedesCard je kreditná karta s exkluzívne nízkou 

úrokovou sadzbou len 11,9 % ročne (0,99 % mesačne) 
a až 47 dňovým BEZÚROČNÝM obdobím? 

•  Viete, že v prvom roku využívate MercedesCard 

úplne BEZ POPLATKOV?
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M
ať v ponuke dvanásť-

valcový motor je uka-

zovateľom aristokratic-

kého pôvodu výrobcu. 

A buďme úprimní, ne-

existuje veľa konkurentov. Napokon na 

to, aby ste spočítali výrobcov luxusných 

limuzín s dvanásťvalcom v ponuke, by 

nám stačila jedna ruka. A práve do tejto 

exkluzívnej skupiny sa radí model s tra-

dičným a možno povedať aj legendár-

nym označením S600. Toto bol a je ver-

zia určená pre elitu. Pre absolútnu elitu, 

bez akýchkoľvek pochýb. Zahoďte za 

hlavu myšlienky o nevyhnutnosti tohto 

modelu, to nie je jeho úloha. Poslaním 

tohto modelu je technický exhibicioniz-

mus v pozitívnom zmysle slova.

V12
Malý odznak na blatníku je jednou 

z indícií motorárskeho skvostu pod ka-

potou. Nový motor pod kapotou má 

väčší objem, podrástol o pol litra a po-

núka zdvihový objem rovných šesť lit-

rov! Okrem zväčšenia objemu však 

motor kompletne prepracovali. Hli-

níkový blok motora, kovaný kľukový 

hriadeľ, kované piesty, rozvod motora 

je jednostupňový, technika dvoch cie-

vok a sekvenčného zapaľovania zme-

si, trojventilová technika s výfukový-

mi ventilmi, ktoré sú plnené sodíkom, 

viacstupňový chladiaci obeh a mnoho 

iných technológií svedčia o mimoriad-

ne starostlivom prístupe  k vývoju mo-

tora. Napokon, tento motor musí spo-

ľahlivo slúžiť v rôznych klimatických 

podmienkach, preto je spoľahlivé chla-

denie elementárnou podmienkou pri 

vývoji agregátu. Maximálny výkon mo-

tora vzrástol o desať kilowattov na ko-

predstavujeme
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Mercedes-Benz S600 nie je iba nová motorizácia 
v ponuke, ale je to synonymum motoristického 
perfekcionalizmu. Tento model totiž doslova 
nemá konkurenciu a technicky oddeľuje 
triedu S od akejkoľvek konkurencie... 
Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

Non plus 
ultra
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nečných 390 kW/530 koní, pričom ma-

ximálny krútiaci moment vyjadruje 

číslica 830 Nm. Sila na kľukovom hria-

deli je k dispozícii od 1 900 otáčok za 

minútu, takže slabé miesta motor nemá. 

Z pokoja na stokilometrovú rýchlosť 

zrýchli v priebehu 4,6 sekund a maxi-

málna rýchlosť si ctí zákony platné na 

európskych cestách.

PREDSTUPEŇ RAJA
Tak možno opísať zoznam ponúka-

ných prvkov vybavenia i úroveň bezpeč-

nostných technológií. Dalo by sa obraz-

ne povedať, že trieda S600 už jazdí sama, 

a ak ste oboznámení s technológiami na 

palube najluxusnejšieho Mercedesa, aký 

je momentálne v ponuke, je vám jasné, že 

tento opis nemá vôbec ďaleko od reality. 

Aktívny podvozok MAGIC BODY CON-

TROL pomôže využiť potenciál motora, 

systém RAD SURFACE SCAN vás, nao-

pak, uchráni od prenosu nežiaducich po-

hybov od nekvalitnej vozovky a systém 

PRE SAFE PLUS zase dokáže riešiť ne-

príjemné kolízne situácie aj namiesto vo-

diča. Želáte si ešte niečo? Do zoznamu 

možností pribudol aj farebný Head-Up 

displej a dotyková plocha pre jednoduch-

šie ovládanie systému Command. A naj-

úžasnejším faktom pri Mercedes-Benz 

S600 je to, že opäť je to jedna z kapitol au-

tomobilovej techniky, ktorá sa onedlho 

posunie vyššie. Motor majú totiž v ru-

kách už aj inžinieri z AMG, takže anjel-

ský charakter dvanásťvalcového motora 

oblíže oheň superšportovej dynamiky. 

Alebo, naopak, pocit blaha na zadných 

sedadlách znásobí verzia Pullman. Mer-

cedes-Benz triedy S sa totiž počas svojej 

existencie neustále pýta svojich majite-

ľov, či by si ešte niečo žiadali... 
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rozhovor
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Jeho dopravná spoločnosť je jednou z najväčších 
v regióne. Za záujmy slovenských autodopravcov 
bojoval nielen ako jeden z nich, ale aj ako 
prezident združenia ČESMAD. A hoci si jeho 
práca vyžaduje stopercentné nasadenie, vždy 
si nájde čas na svoju záľubu – hory. Väčšinový 
spolumajiteľ a konateľ spoločnosti TOPNAD – 
Ing. Pavol Jančovič. 
Text a foto: Peter Škorňa

Pavol Jančovič: 

Mercedesy 
sa kupovať nebojím
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V
áš vozový park tvoria aj ťahače so 
striebornou hviezdou. Koľko ich máte 
a aké typy?

Momentálne máme 32 ťahačov Merce-

des-Benz Actros, z ktorých možno až na tri 

všetky spĺňajú normy Euro 5.

Čo zohralo úlohu, že ste v poslednom období naku-
povali práve Mercedesy?

TOPNAD – ešte ako štátny podnik – pred svojou trans-

formáciou kupoval vozidlá iných značiek. Po transformá-

cii sme ešte desať rokov zo zotrvačnosti ostávali pri tej 

značke, neskôr sme si vyskúšali spoluprácu s inou a až po 

uplynutí tohto obdbia sme začali obmieňať náš vozový 

park značkou Mercedes-Benz. Je to pre nás zaujímavejšie 

a aj efektívnejšie. Takže až na jednu výnimku sme v po-

slednom čase kupovali len Mercedesy. Na to, aby som 

vám vymenoval konkrétnosti týkajúce sa výhod ťahačov 

Actros pred inými vozidlami, sa necítim tým povolaným. 

Vo fi rme mám na to ľudí, ktorým maximálne dôveru-

jem. V každom prípade som presvedčený, že v prospech 

Merdecesov hrali skúsenosť našich technikov, mechani-

kov a vodičov, jazdné vlastnosti, údržba, skúsenosť s ich 

slušnou cenou a veľmi dobrou bonitou pri ich neskoršom 

predaji a v porovnaní s inými značkami aj s ich spoľahli-

vosťou.

Mercedesy kupujete na základe finančného lízingu?
Nie. To však neznamená, že podnikanie v autodopra-

ve je prechádzka rajskou záhradou. Ani prinajmenšom! 

V súčasnosti je priam hrdinstvo, ak si spoločnosť podni-

kajúca v autodoprave dokáže svoj vozový park aspoň udr-

žať, nie to ešte ho obnovovať a zväčšovať. My však naku-

pujeme vozidlá priamo – je to tak pre nás výhodnejšie. 

Práve preto sme sa rozhodli v poslednom čase len pre 

Mercedesy. Predstavujú pre nás záruku toho, že sa pri 

kúpe nebojíme vziať tento záväzok na plecia. Kúpa vo-

zidla totiž znamená nielen prevádzkovať ho, ale aj sta-

rať sa oň a vedieť, že dané vozidlo nám bude dlho, dob-

re a spoľahlivo slúžiť. A tiež pocit, že sa nesklameme pri 

jeho predaji...

Je TOPNAD len čisto dopravnou firmou?
Na začiatku áno. Dnes promptne reagujeme na potreby 

globalizácie a aj preto diverzifi kujeme portfólio svojich 

činností. Máme viaceré aktivity – autodopravu, zabezpe-

čujeme zámorskú dopravu, máme veľké logistické cen-

trum, prevádzkujeme STK, máme podnikateľské aktivity 

a aj fi rmu v Slovinsku – jednoducho, robíme, čo len mô-

žeme, aby sme ,,prežili“.

Ako ste na tom s vlastným autoparkom?
Dlho – od roku 2002 – som jazdil na vozidle Mercedes-

-Benz triedy E. Dokonca dodnes na ňom ešte v pohode 

jazdí môj kolega. Momentálne ma však môj veľmi dob-

rý kamarát ,,láme“ na nový Mercedes-Benz triedy S 63 

AMG. A nakoľko sa už nezadržateľne blíži moja päťde-

siatka, je veľmi pravdepodobné, že ako darček dostanem 

práve novú S-ku... 

Sprinter 
„Good Luck Edition“ 
V roku 2014 vám Mercedes-Benz priná-

ša šťastné číslo 4 v podobe cenového 

zvýhodnenia až o 4 444 EUR s DPH na 

vybrané modely Sprinter. 

Zvýhodnený model, označený ako 

„Good Luck Edition“ má ambíciu pri-

niesť vášmu podnikaniu šťastie, a to 

v podobe nového Sprintera patriace-

ho k priekopníkom vo svojom segmen-

te v oblasti inovácií. Okrem výborných 

úžitkových vlastností prináša kvalitu, 

spoľahlivosť a hlavne hospodárnosť. 

S modelom „Good Luck Edition“ získa-

vate o. i. aj nasledujúce prvky výbavy: 

multifunkčný volant, klimatizáciu, rá-

dio, zosilnenú prednú nápravu, kom-

fortné zadné pruženie a množstvo ďal-

šej výbavy. Samozrejme, aj na uvedený 

zvýhodnený model platí štandardná 

záruka na 3 roky bez obmedzenia ki-

lometrov. Tá sa dá následne predĺžiť 

až na 5 rokov – a to za veľmi zaujíma-

vých a predovšetkým výhodných pod-

mienok. 

Bližšie a najmä podrobnejšie informá-

cie získate u najbližšieho predajcu Mer-

cedes-Benz, prípadne na stránke www.

mercedes-benz.sk/VANtastic. 

A nielen to. Okrem uvedeného zvý-

hodneného modelu sa informujte aj 

o atraktívnych podmienkach pre firem-

ných zákazníkov pri odbere väčšieho 

množstva úžitkových vozidiel. Tešíme 

sa na vašu návštevu.

Ján Novotný,

vedúci predaja malých 

úžitkových vozidiel

žitkových vozidiel. Tešíme 

návštevu.

ý,

aja malých

topnad - novotny stlpcek.indd   43topnad - novotny stlpcek.indd   43 19. 3. 2014   18:12:3719. 3. 2014   18:12:37



A
ký bol hlavný im-
pulz rozhodnutia 
uskutočniť takú vý-
raznú rekonštruk-
ciu obchodných 

priestorov?
V prvom rade sme chceli skultúrniť 

a skvalitniť predajnú plochu tak, aby 

sa naši zákazníci cítili komfortne nie-

len v našich vozidlách, ale už aj v mo-

mente, ako vstúpia do nášho showroo-

mu. A nielen to. 

Potrebovali sme dostať naše priesto-

ry a aj samotné zariadenie do súladu 

s dizajnovými štandardmi spoločnos-

ti Daimler. 

Čo konkrétne sa počas piatich 
mesiacov zmenilo a dostalo novú 
tvár?

V prvom rade sme zväčšili  samot-

nú predajnú plochu, čím sme v interié-

ri konečne získali aj dôstojné a znač-

ke zodpovedajúce odovzdávacie miesto 

pri kúpe vozidla. Je situované v blíz-

predstavujeme
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Po piatich mesiacoch rekonštrukcie sa dočkali 
svojho otvorenia obchodné priestory spoločnosti 
Motor-Car Prešov. O tom, čo nové pre klientov 
priniesli uvedené zmeny, nám viac prezradil  
Mgr. Marek Propper, vedúci predaja vozidiel 
MOTOR-CAR Prešov, s. r. o. 
Text: Peter Škorňa / Foto: Dominika Karasová, Peter Škorňa

Vynovená 
šarišská hviezda
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kosti relaxačnej zóny, s miestami na 

maximálny komfort a príjemné po-

sedenie klientov pri šálke kávy, poze-

raní TV, alebo bezplatnom surfova-

ní po internete v novej Mercedes-Benz 

café. Novou je aj samostatná rokova-

cia miestnosť, zabezpečujúca kliento-

vi a obchodnému zástupcovi maximál-

nu diskrétnosť a požadovaný vysoký 

komfort.

Rekonštrukcia sa však netýkala len 
relaxu či priestorov kaviarne...

Samozrejme. Nevyhnutnou bola aj 

rekonštrukcia kúrenia v showroome, 

ktoré bolo absolútne nevyhovujúce 

z hľadiska požadovanej kapacity. Zá-

roveň sme v predajných priestoroch 

nainštalovali novú vzduchotechniku 

a klimatizáciu. Čerešničkou na torte 

je aj progresívne a moderné viacstup-

ňové osvetlenie či trojzónové nasta-

venie ozvučenia a celého hudobného 

systému, ktoré sa bude dať ovládať aj 

cez telefón. 

Priestory teda chytili moderný 
,,bezdrôtový“ charakter?

Tým, že sme nainštalovali veľko-

plošné obrazovky na viaceré miesta, sa 

klient v ktorejkoľvek predajnej zóne 

môže pohodlne usadiť a spolu s pre-

dajcom si na TV pomocou bezdrôto-

vej klávesnice spustiť prezentáciu poža-

dovaného vozidla a konfi gurovať jeho 

fi nálnu podobu z pohľadu farebnosti, 

výbavy a pod. 

Zväčšenie priestorov ste riešili no-
vou prístavbou?

Nie. Rozhodli sme sa presvetliť 

priestor ako taký, pomocou ,,zhodenia 

predeľujúcich“ priečok. Tým sme zväč-

šili priestor o 140 štvorcových metrov 

na súčasných 534 m2 . Veľmi komfort-

ne – tak, aby bol dostatočný priestor aj 

v ich okolí – vieme teraz v predajnom 

priestore vystaviť až desať vozidiel plus 

jedno na odovzdanie klientovi.

Máte po showroome pripraveného 
aj ďalšieho adepta ,,na holenie“? 

Už aj riešime showroom jazdených 

vozidiel, pretože hrozilo, že klient pri 

prechode z jedného showroomu do 

druhého utrpí „kultúrny šok“. Preto sa 

celý skultúrni a podobne ako showro-

om nových vozidiel, dostane nielen 

moderný, ale aj fi remný ráz.  Aj v tej-

to súvislosti by som sa chcel poďako-

vať za  skvele odvedenú prácu dodáva-

teľským fi rmám, verným našej značke 

Mercedes-Benz. 

 HVIEZDY CIEST   01/2014 45

propper presov.indd   45propper presov.indd   45 19. 3. 2014   18:21:5619. 3. 2014   18:21:56



L
en fl otila približne 70 vozidiel 

F-CELL v USA má za sebou 

medzičasom viac ako 1,6 mi-

lióna kilometrov a ušetrila pri-

tom približne 113 500 litrov 

paliva a takmer 270 ton oxidu uhličitého. 

Jedno z celkovo takmer 200 vozidiel, kto-

ré sú v Európe a v USA v rukách zákazní-

kov od roku 2010, má na tachometri už 

315 000 kilometrov. Výnimočné možnos-

ti ponúkané pohonom na palivové články 

teraz ukazuje herecký pár aj vo fi lme – pri 

výlete do kalifornského Údolia smrti, jed-

ného z najsuchších miest na svete.

„Medzičasom sa z nás stali presvedče-

ní fanúšikovia palivových článkov. Po-

užívanie auta je absolútne jednoduché. 

V každodennom živote sme v našej zau-

žívanej mobilite neboli nijako obmedze-

ní – a v Údolí smrti sme nemali žiadne 

predstavujeme
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Už viac ako dva roky jazdia hollywoodske hviezdy Diane Kruger a Joshua 
Jackson deň čo deň na novej triede B F-CELL, ktorá generuje emisie v podobe 

obyčajnej čistej vody. Nie sú však sami: Mercedes-Benz Triedy B F-CELL sa stal 
obľúbeným a oceňovaným vytrvalostným bežcom.  Text a foto: DAIMLER AG

pppp jjjjj

Drsná púšt v Údolí smrti 
ideálne miesto na výlety
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problémy s vodou,“ hovorí Diane Kru-

ger. „Natankovať plnú nádrž za tri minú-

ty, prejsť 400 kilometrov, a pritom mať 

nulové emisie – to je jednoducho do-

konalé,“ hovorí Joshua Jackson. Vo fi l-

me „Pokorenie Údolia smrti“ jazdí pár 

dva dni po Údolí smrti s teplotami oko-

lo 50 stupňov Celzia – bez zásoby pitnej 

vody. Ich životy záviseli od emisií triedy 

B F-CELL. Hollywoodske hviezdy pou-

žívali vodu vznikajúcu počas jazdy pre-

vádzkou palivových článkov – na pitie 

a varenie.   

PREKVAPUJÚCE VLASTNOSTI
Trieda B F-CELL je prvý elektromo-

bil na palivové články vyrábaný v sério-

vých podmienkach značkou Mercedes-

-Benz. Hnací prúd sa generuje na palube 

z chemickej reakcie vodíka s kyslíkom. 

S dojazdom približne 400 kilometrov 

a krátkym časom na načerpanie nového 

paliva menej ako tri minúty spája trieda 

B F-CELL bezemisnú mobilitu s použi-

teľnosťou na dlhé trasy a prekvapivými 

jazdnými výkonmi. Technológia palivo-

vých článkov je integrálnou súčasťou dl-

hodobej stratégie pohonov koncernu 

Daimler smerom k bezemisnej mobili-

te. Fakt, že dozrel čas pre elektromobi-

ly s palivovými článkami dokazujú pro-

jekty, ako napr. Mercedes-Benz F-CELL 

World Drive. V roku 2011 v rámci neho 

najazdili tri triedy B F-CELL za 125 dní 

30 000 kilometrov v 14 krajinách na šty-

roch kontinentoch – a trvale tak demon-

štrovali každodennú použiteľnosť tejto 

technológie.

NEOBMEDZENÁ
POUŽITEĽNOSŤ

Medzičasom popri takmer 200 kusoch 

triedy B F-CELL spustila spoločnosť Da-

imler AG od roku 2001 skúšky na ces-

tách so 60 kusmi triedy A F-CELL, tro-

mi Sprintermi a takmer 60 autobusmi 

s pohonom na palivové články. Dodnes 

na- jazdilo týchto o dosť viac ako 300 vo-

zidiel približne deväť miliónov kilomet-

rov. Demonštruje to neobmedzenú kaž-

dodennú použiteľnosť a dlhú životnosť 

technológie palivových článkov. Na 

urýchlenie veľkoplošnej trhovej dostup-

nosti tejto bezemisnej technológie a zní-

ženie investičných nákladov, uzatvorili 

spoločnosti Daimler, Ford a Nissan za-

čiatkom roka 2013 spoluprácu s cieľom 

spoločného vývoja systému palivových 

článkov. Cieľom je uviesť na trh do roku 

2017 konkurencieschopný elektromobil 

s palivovými článkami. Možno očakávať, 

že sa dovtedy vykoná výrazný pokrok, 

najmä pri budovaní nosnej infraštruktú-

ry – v neposlednom rade vďaka vysoké-

mu nasadeniu koncernu Daimler v rôz-

nych medzinárodných demonštračných 

projektoch a v rámci iniciatívy H2 Mobi-

lity. Tá len nedávno informovala, že te-

rajšiu verejnú vodíkovú infraštruktúru 

v Nemecku, zahŕňajúcu 15 čerpacích sta-

níc, rozšíri na 400 čerpacích staníc H2 

do roku 2023. Dosiahlo by sa tak každo-

denne použiteľné zásobovanie H2 nielen 

pre oblasti s vysokou koncentráciou oby-

vateľstva, ale aj pre vidiecke oblasti. 
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predstavujeme
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Niekoľko desiatok priaznivcov vozidiel Mercedes-Benz, ktoré má v portfóliu 
Motor-Car Žilina, si len nedávno odskúšalo svojich ,,obľúbencov“ v ideálnom 

off roadovom prostredí kameňolomu Lietavská Lúčka. Text: Zuzana Knapcová / Foto: Milo Fabian

Offroad 
pod Lietavským hradom
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D
okonca optimálnej jazde 

v teréne prialo aj poča-

sie, pršalo, bolo nevľúd-

ne, mokro a chladno – aj 

vďaka čomu Mercedesy 

triedy G, ML a GLK dostali v pomer-

ne ťažkom a zložitom teréne – v blíz-

kosti Lietavského hradu poriadne za-

brať do „tela“. 

Nakoľko sa jazdilo od rána do poo-

bedia, pozvaní klienti si mohli doplniť 

energiu teplým občerstvením a teplý-

mi nápojmi. O tom, že akcie podobné-

ho charakteru nie sú len atraktívne, ale 

majú svoj praktický význam, svedčí aj 

fakt, že o nové Mercedesy, určené na 

jazdu nielen v komfortných podmien-

kach mesta, ale aj v náročnom teréne, 

prejavili krátko po ich otestovaní v Lie-

tavskej Lúčke vážny záujem hneď via-

cerí zákazníci. 

Viac zo sveta umenia  hudby  techniky a vízií  moderného 
dizajnu životného štýlu  profilov úspešných ľudí  

zaujímavosti a exotiky sveta na www.estar.sk

Navštívte      eStar.sk      zo svojho počítača, smartfónu 
                                                               alebo z tabletu.
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Kamenné more, 
vodopád aj hrady
Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné a historické 
zákutia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné oči, miesta, ktorých 
sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu kontaktu pocítili ich ohromnú, 
pulzujúcu energiu, ktorá sa v nich skrýva už stáročia. Môžeme byť pyšní 
aj na viaceré jedinečné historické a prírodné bohatstvá nachádzajúce 
sa na juhu Slovenska, vo Fiľakove a v Národnej prírodnej 
rezervácii Šomoška... Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Csaba Károly

Kamenný vodopád
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N
a miesto určenia sa do-

stávame po trase Brati-

slava – Zvolen – Luče-

nec. Juhovýchodne od 

Lučenca, približne po 

pätnástich minútach jazdy vchádzame 

do Fiľakova, kde absolvujeme prvú za-

stávku – návštevu čiastočne rekonštruo-

vanej zrúcaniny Fiľakovského hradu. 

Hrad si všimnete už pri príchode do 

mesta, keďže sa z tufového brala, kto-

ré je výsledkom vulkanickej činnos-

ti, hrdo vypína nad okolie. Samotný 

hrad, ktorý patril aj Matúšovi Čáko-

vi Trenčianskemu či Františkovi Be-

bekovi, síce ešte  v 13. storočí odo-

lal nájazdom zdivočených tatárskych 

hord, v 16. storočí sa mu to už po vpá-

de ,,bratských tureckých vojsk“ ne-

podarilo. Práve Turci sa na ňom do-

časne usadili takmer na 40 rokov, 

aby z neho vládli Fiľakovskému „San-

džaku“ (tureckému správnemu okre-

su zahŕňajúcemu Poiplie). A hoci ne-

skôr Turkov vyhnali cisárske vojská, 

v 17. storočí sa hrad podarilo dobyť 

a zničiť kuruckým vojskám sedmo-

hradského kniežaťa Imricha Thököly-

ho za výdatnej ,,bratskej“ pomoci jeho 

tureckého spojenca. Zrejme aj vďaka 

tomu sa dodnes hovorí, že ,,poturče-

nec je horší od Turka...“ 

NÁUČNÝ CHODNÍK
Z Fiľakova sa vydávame ďalej sme-

rom na juh, aby sme sa po štvrťhodine 

cesty dostali do slovensko-maďarské-

ho pohraničia. Tu, v tesnej blízkos-

ti juhoslovenskej obce Šiatorská Bu-

kovinka, sa začína vstup do chránenej 

krajinnej oblasti Cerová vrchovina 

a Národnej prírodnej rezervácie Šo- 

moška. Cez všetky jej prírodné a his-

torické zaujímavosti vedie turisticky 

nenáročný náučný chodník, dlhý len 

1,6 km, s ôsmimi zastávkami a pre-

výšením len vyše sto metrov. Kom-

fortná cesta po chodníku až na hrad 

trvá len 45 minút. Počas cesty môže-

te pri troche šťastia zbadať salaman-

dru škvrnitú, užovku, v priezračne 

čistom Bukovinskom potoku uvidieť 

raky či skokana zeleného. Tí, ktorí to 

šťastie mať nebudú, si môžu faunu po-

zrieť na informačnej tabuli. Približ-
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Fiľakovský hrad

Fiľakovský hrad

perly slovenska.indd   51perly slovenska.indd   51 19. 3. 2014   18:35:1019. 3. 2014   18:35:10



ne v polovici náučnej trasy si mož-

no príjemne oddýchnuť na lavičkách 

pri dvoch jazerách, v ktorých kedysi 

žili aj ryby, a pri originálnom prame-

ni s hoci neznačkovou, ale zato pit-

nou tečúcou vodou, nesýtenou CO
2
. 

Apropo, takmer celý chodník pre-

chádza lesom, z väčšej časti poras-

teným miestami až 150-ročnými 

bukmi s viac ako trojmetrovým ob-

vodom kmeňa, ktoré zdieľajú svoj 

osud s pomerne redšie vyskytujúci-

mi sa dubmi a hrabmi.

KAMENNÉ MORE
Po krátkom stúpaní severným sva-

hom na hradný vrch sa dostávame 

ku kamennému moru. Táto stráň, 

celá pokrytá kameňom, sa rozpre-

stiera na ploche 100 x 40 metrov. 

Ide o zaujímavý úkaz ,,voľne poho-

dených šutrov“, ktoré sú vytvorené 

z úlomkov päť- až šesťbokých stĺp-

cov bazaltu, ktorého rozpad spôsobi-

la zamŕzajúca voda rozširujúca pukliny 

v hornine a následná erózna činnosť.

KAMENNÝ VODOPÁD
Len o pár metrov vyššie sa nachá-

dza Kamenný vodopád. Objavili ho 

v 14. storočí pri ťažbe bazaltu potreb-

ného na výstavbu hradu. Tento jedi-

nečný, deväť metrov vysoký vodopád 

má stĺpovitú, päť- až šesťbokú odluč-

nosť bazaltu, ktorá vznikla pomalým 

tuhnutím čadičovej lávy pred približne 

4 miliónmi rokov. Absolútnou raritou 

Šomošky sú veľmi malé rozmery (oko-

lo 15 cm) a priam neuveriteľná pravi-

delnosť samotných stĺpov. Kamenný 

vodopád – vo svojej ohnutej podobe – 

sa radí medzi európske rarity.

HRAD ŠOMOŠKA
Samotný hrad je unikátny minimál-

ne z dvoch hľadísk. Je postavený pria-

mo na štátnej slovensko-maďarskej 

hranici a na rozdiel od iných stredo-

vekých hradov je vybudovaný z bazal-

tových kvádrov. Postavili ho na pre-

lome 13. a 14. storočia – ako obranný 

hrad po tatárskych vpádoch. Na hra-

de je obnovená jeho južná delová veža, 

čiastočne aj západná veža, delová baš-
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Cerová Vrchovina

Kamenné more

V tesnej blízkosti 
juhoslovenskej 
obce Šiatorská 

Bukovinka, 
sa začína vstup do 

Chránenej krajinnej 
oblasti Cerová 

vrchovina. 
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ta a severné hradbové múry so 

vstupnou bránou. 

Z hradu, pri pohľade na juh je 

na horizonte veľmi dobre vidieť 

jeho týčiace sa dvojča – voľne 

prístupný maďarský hrad Salgó. 

Mimochodom, k hradu – vypí-

najúcom sa na strmom, tiež so-

pečnom bazaltovom kopci – sa 

po návrate na parkovisko do-

stávame cez hraničný priechod 

do Maďarska a prejazd dedin-

kou Somoskőújfalu za necelú 

štvrťhodinku jazdy. Z parkovis-

ka naň vedie krátka, hoci strmá 

cesta, po jej zdolaní vás však vý-

hľad z veže na okolie chránenej 

oblasti Karancs-Medves určite 

maximálne uspokojí.

Ak ste priaznivci histórie, ne-

mali by ste si nechať ujsť aj neďa-

leké – najväčšie múzeum tohto 

typu v strednej Európe – Múze-

um skamenelín v maďarskom 

meste Ipolytarnóc alebo pri spia-

točnej ceste Soví hrad v Hajnáč-

ke, Haličský zámok či návštevu 

kaštieľa v Ožďanoch. 

TAK TROCHU 
INÝ EPILÓG...

Ak viete odpovedať na otázky, 

v ktorej časti nákupného centra 

vo vašom bydlisku sa nachádza 

aký butik, alebo na to, ktorej slo-

venskej kolagénovej celebrite sa 

podarilo úspešne na určitý čas za-

hniezdiť u nového ,,sponzora“, či 

ako sa obyvatelia Severnej Karo-

líny trápia so snehovými vločka-

mi – a neviete, kde sa nachádza 

európsky unikát – Kamenný vo-

dopád, je najvyšší čas, aby ste sa 

nad sebou zamysleli. A ak sa vám 

to podarí, tak možno už najbliž-

ší víkend vymeníte vydýchaný 

a prepotený interiér nákupného 

geta či komfort televíznej virtuál-

nej reality za ,,útek“ z mesta. Ver-

te – stojí to za to.... 

Hrad Šomoška

Pohľad na hrad Šomoška z maďarského hradu Salgó. 
Územie a domy pod hradným múrom už patria 

do maďarskej dedinky Somoskőújfalu.
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T
estoval som už kade-

čo a asi najčastejšie sám 

seba. Aj preto by na tom 

nebolo nič zvláštne, po-

kiaľ... 

Pokiaľ by najmenšie kompaktné 

SUV prémiovej značky nebolo sýto-

červenej farby. Ako iste aj sami uzná-

te, testovať v predvečer Valentína ta-

kéto vozidlo, nie je nič jednoduché. 

Zvlášť, keď si uvedomíme, že nová trie-

da GLA je postavená najmä na zmy-

selnosti a emóciách. Tomu náležite 

zodpovedajú aj podmaňujúco – akoby 

jedným ťahom maliarskeho štetca – vy-

rysované línie interiéru, ktoré sú lemo-

vané výrazným červeným švom a evo-

kujú línie harmonicky vykrojených, 

prekrvených ženských pier. Tie spo-

lu so sýtou červenou farbou exteriéru 

testovaného vozidla len umocnili moje 

presvedčenie, že v prípade GLA mô-

žeme pokojne konštatovať, že ide o vý-

sostne ušľachtilý – prvý kompaktný 

„bozkávací“ typ motorového vozidla 

s miestami až príliš fl exibilným a va-

riabilným interiérom. :-) 

HÚŽEVNATÝ SPOLOČNÍK
Nielen počas jazdy po diaľnici, ale aj 

na cestách nižšej triedy preukázala tes-

tovaná GLA svoju dynamickosť a sta-

bilitu. Tie sa odrážali aj v hospodár-

nosti jazdy, pri komfortnom radení 

dvojspojkovým automatom 7G-

-DCT. A hoci sa mi opäť ne-

podarilo dosiahnuť pred-

písanú spotrebu, 

myslím si, že 

s ohľadom na 

pomerne vysokú dosahovanú rýchlosť 

vozidla je priemerná spotreba na úrov-

ni 5,6 l/100 km/h celkom slušným vý-

sledkom. A nielen to, napriek pomer-

ne silnému výkonu motora (170 koní) 

nebolo pri šoférovaní v kokpite vozidla 

tých 680 konských kopýt (s pohonom 

4MATIC), húževnato sa zabárajúcich 

do asfaltovej vozovky, vôbec počuť. 

GLA počas testu vôbec nesklama-

lo. Skôr naopak. Svojimi jazdnými 

vlastnosťami, priestorovým komfor-

tom, bezpečnosťou, multifunkčnosťou 

a multigeneračnosťou len potvrdilo, že 

si svojich adresátov nájde nielen medzi 

aktívnou mladšou generáciou, ale dôs-

tojné a primerané uplatnenie získa aj 

ako rodinné vozidlo. 

multigeneračné
SUV

Kompaktné
TEST MERCEDES-BENZ 
GLA 220 CDI 4MATIC

Neviem, či to bol zámer, 
alebo len náhoda. 
Bol začiatok februára 
a ja som na testovanie 
vyfasoval úplne nový 
Mercedes-Benz GLA 
220 CDI s pohonom 
všetkých štyroch kolies. 
Text a foto: Peter Škorňa

poklady Slovenska

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag

Cesta tam:
BA – TRNAVA – NITRA – LEVICE – MODRY KAMEŇ – 

LUČENEC – FIĽAKOVO – ŠIATORSKÁ BUKOVINKA 

http://goo.gl/maps/Bvv2J
Cesta späť:
ŠIATORSKÁ BUKOVINKA – LUČENEC – DETVA – 

ZVOLEN – NITRA – BRATISLAVA

http://goo.gl/maps/Xfi Z0i komfortnom radení 

m automatom 7G-

sa mi opäť ne-

hnuť pred-

bu, 

http://goo.gl/maps/XfiZ0

ZVOLEN DETVA

LEVICE

MODRÝ KAMEŇ

LUČENEC
FIĽAKOVO

ŠIATORSKÁ BUKOVINKA 

NITRA

BRATISLAVA

TRNAVA
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Úplne nový pocit
Nová Trieda V. Viac zo života

Trieda V: Kombinovaná spotreba paliva: 6,3 – 5,7 l/100 km; emisie CO2: 164 – 149 g/km.

Objavte novú dimenziu všestrannosti a komfortu: inovatívny dizajn interiéru a variabilný 
koncept priestoru až pre osem cestujúcich oceníte, či idete s deťmi za dobrodružstvom, alebo 
ste na služobnej ceste. Úsporné a spoľahlivé motory, komfortný podvozok typický pre osobné 
vozidlá a automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS prinášajú jedinečný zážitok z jazdy. 
Viac informácií u vášho predajcu Mercedes-Benz alebo na www.mercedes-benz.sk/trieda-v.
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Najkrajšie malokarpatské vinohrady a ich skvosty 

Perla Malých  
V uplynulých častiach sme vás uviedli do kráľovstva Modranského 

vinohradníckeho rajónu, zoznámili sme vás s profesorom vína 
– Fedorom Malíkom. Dnešné putovanie po okolí Modry skončíme 

predstavením jeho špecifík a, samozrejme, aj ďalších vinárov.
Text: Peter Škorňa / Foto: Jakub Dvořák, Bohumil Šálek, Jakub Sukup
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 Karpát 2.časť

M
alokarpatské svahy, 

otočené na juhový-

chod, so svojou kame-

nistou pôdou plnou 

rozpadnutej žuly či 

miestami aj bridlice, nachádzajúce sa 

v zrážkovom tieni, vytvárajú ideálne pod-

mienky pre dozretie hrozna. ,,Je to ideál-
ne najmä pre biele odrody vína. Červené 

totiž potrebujú hutnejšiu pôdu,“ vysvet-

ľuje vychýrený vinohradník a vinár zo 

Šenkvíc Ladislav Šebo, ktorý spolu s man-

želkou už vyše dvadsať rokov buduje me-

dzi vinármi rešpektované rodinné vinár-

stvo Karpatská perla. Hoci je značka ich 

vinárstva pomerne mladá, patria medzí 

tých, ktorí sa rozhodli pokračovať v roz-

víjaní tradícií svojich predkov. ,,Moji ro-

dičia pochádzajú z Modry, mal som tam 
starých rodičov a veľkú časť detstva som 
trávil práve v Modre, kde som chodil po-
máhať dedovi a rodine do vinohradov. 
K ,ozajstnejšiemu‘ vinohradníctvu a vi-
nárstvu som sa dostal začiatkom osemde-
siatych rokov u svokrovcov Zárubovcov. 
V tejto starej vinárskej rodine, ktorej víno 
bolo v minulosti také vychýrené, že im ko-
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munisti fi rmu znárodnili a priestory rad-
šej ,po socialisticky‘ zdevastovali, sme 
začali s manželkou pomáhať tak vo vino-
hrade, ako aj pri dorábaní vína. Trvalo 
ďalších desať rokov, kým sme sa osamo-

statnili a začali budovať 
svoju značku, ktorú sa 
snažíme neustále zlep-
šovať aj teraz – po vyše 
dvadsiatich rokoch“ 

– poznamenáva La-

dislav Šebo, kto-

rý sa nepýši len 

titulom Vinár-

stvo roku 2011 

a 2012, ale aj jed-

ným z najkraj-

ších priestorov 

s majestátnou, 

vyše 20-metro-

vou rozhľad-

ňou, z ktorej je 

nezabudnuteľ-

ný pohľad nie-

len na ich vino-

hrady, ale aj na 

výnimočnú pa-

norámu Ma-

lých Karpát. Spo-

lu s manželkou 

obhospodarujú 

50 hektárov vi-

níc v rôznych lo-

kalitách: na malokar-

patských svahoch v Modre, pod 

nimi – v Šenkviciach, ale aj nádher-

né vinohrady pri Svätom Martine v lo-

kalite Suchý vrch. Mal by byť poriadny 

vinár aj vinohradníkom? Pýtame sa man-

želov Šebovcov... ,,Jednoznačne. Keď cho-
dievate po svete a navštevujete známe 
a renomované vinárstva, vždy vás najskôr 
zoberú do svojich vinohradov. Tie sú ich 

hlavnou pýchou. Im vďačia za svoje vína. 
Len vďaka tomuto prepojeniu a pevné-
mu zázemiu sa zvyšuje úroveň a kultú-
ra vinárstva ako takého. Len vtedy, keď 
si hrozno sami dopestujete a následne 
z neho robíte víno, viete najlepšie, čo ste 
urobili dobre a čo ste mohli urobiť lep-
šie. Aj preto sa snažíme ísť smerom, akým 
idú vyspelé vinárstva v zahraničí – aby 
naše vína mali svoj charakter, máme aj 
svoje vinice a tým nepriamo zveľaďujeme 
aj kraj a okolie, v ktorom pôsobíme. To 
je naša fi lozofi a. My nevidíme podstatu 
vína v peniazoch, ale v hrozne“ – vysvet-

ľuje hrdo Margita Šebová a manžel ju do-

pĺňa: ,,Len vtedy, keď vám prejde hrozno 
cez ruky vo vinohrade, keď denno-denne 
dohliadate na úrodu, keď ju ovplyvňujete, 
len vtedy viete ,vyšpičkovať‘ výsledný pro-
dukt do tej najvyššej kvality. To nie je len 
o chémii, ktorú môžete robiť v hocijakej 
garáži. Deformované veľkokapacitné vní-
manie vinárstva zaviedol socializmus, keď 
poctivým rodinným fi rmám a vinárom 
pokradli vinohrady, dovážali hrozno od-
všadiaľ a začali robiť veľa lacného vína – 
za ľudové ceny. My bazírujeme na hodno-
te našich viníc a aj vína, preto nechceme 
umelo zvyšovať výrobu, len aby sme za-
robili viac. To by sme už strácali kontrolu 
nad kvalitou a to nie je naša cesta.“ Pod-

ľa manželov Šebovcov je vlastníctvo vino-

hradu a vinárstva skôr závazkom a zod-

povednosťou, než výhodným biznisom. 

,,Pomaly štvrťstoročie žijeme tak, že robí-
me aj štrnásť hodín denne, nehľadiac na 
to, či je sobota, alebo nedeľa. Aj preto sme 
radi, keď sa nám podarí ísť raz či nebodaj 
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dvakrát za rok na týždennú dovolenku. 
Jednoducho, pre nás je naša fi rma domo-
vom a naopak,“ dodáva Margita Šebová. 

Keď sa bavíme o slovenských vínach, s hr-

dosťou vyzdvihujú svoj kraj. Zdôrazňujú, 

že stredoeurópsky región má svoje kvali-

ty a aj Slovenko je jeho súčasťou. Nako-

niec, svojho času mávala na stole kráľov-

ná Mária Terézia víno z Jura a Čachtíc 

a kráľovná Alžbeta víno z Radošinej. A aj 

súčasné ceny z renomovaných svetových 

súťaží len potvrdzujú, že na Slovensku sa 

vinohradníctvu a vinárstvu darí. Jediný 

problém vidia – podobne ako aj ostatní 

vinohradníci, s ktorými sa doposiaľ stre-

tli – v nezáujme štátu výraznejšie pomôcť 

slovenským vinohradníkom a vinárom. 

Ako poznamenáva Ladislav Šebo: ,,Pod-
pora slovenského vinohradníctva a vinár-
stva je na chvoste záujmu každého kom-
petentného ministra posledných dvadsať 
rokov. Neviem, či je to preto, že okolo vi-
nohradníctva sa točia malé dotácie a pro-
vízie. Jediné, čo dokážu, je ukázať sa na 
nejakom veľtrhu, medzinárodnej vinár-
skej akcii, resp. degustovať vína. Prípadne 
prijať pár malých legislatívnych krokov, 
ktoré však celkový problém neriešia. Žiaľ, 
tento štát nie je k ľuďom, ktorí v ňom tvo-
ria hodnoty, kultivujú a skultúrňujú kra-
jinu a dávajú prácu ďalším ľuďom, veľ-
korysý. Namiesto toho, aby štát povedal: 
,Keď ty, vinohradník obrobíš zanedbanú 
a znehodnotenú pôdu a vysadíš vinice, ja 
– štát ti poskytnem dotácie 
na úrovni, ako majú oko-
lité štáty Európskej únie, 
tak dá daňové úľavy radšej 
zahraničným fi rmám, kto-
ré, keď im výhody pominú, 
odchádzajú preč...“

Samozrejme, že Mod-

ranský vinohradnícky 

rajón, to nie sú len vi-

nohradníci a vinári 

Šebovci zo Šenkvíc. 

Vinármi srdcom sú 

aj Modrania Mi-

roslav Dudo, Mar-

tin Fiala, Fedor 

Malík, Vincent Ja-

kubec, Jozef Kme-

ťo, Igor Ratiga, Ján 

Paták, Eduard a 

Karol Šebovci, Ras-

tislav Čistý a ďal-

ší. A, samozrejme, 

ľudia  zo spoločnos-

ti ELESKO, o kto-

rých aj Ladislav Šebo 

uviedol, že: ,,Pred 
ľuďmi , ktorí stoja 
za touto fi rmou, tre-
ba dať dole klobúk. 

Výraznou mierou 
prispeli k po-
zitívnej per-
spektíve vi-
nohradníctva 
a vinárstva 
na Slovensku, 
pretože penia-
ze nevyviezli 
kamsi do da-
ňových rajov, 
ale ich inves-
tovali na Slo-
vensku do 
nádherných 
vinohradov 
a moderného 
podniku. 
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Eduard a 

ebovci, Ras-

istý a ďal-
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SKO, o kto-

rých aj Ladislav Šebo

uviedol, že: ,,Pred 
ľuďmi , ktorí stoja 
za touto fi rmou, tre-
ba dať dole klobúk. 

Výraznou mierou
prispeli k po-
zitívnej per-
spektíve vi-
nohradníctva 
a vinárstva 
na Slovensku,
pretože penia
ze nevyviezli 
kamsi do da-
ňových rajov, 
ale ich inves-
tovali na Slo-
vensku do 
nádherných 
vinohradov 
a moderného 
podniku.

Modranskí vinári
DUDO MIROSLAV 

– VMD www.vinodudo.sk

FIALA MARTIN 

– Víno Fiala www.wine.sk

JAKUBEC VINCENT 

– Víno Jakubec www.vincur.sk

MALÍK FEDOR 

– www.fedormalik.sk

JOZEF KMEŤO 

– Kmeťo Víno 

JÁN PATÁK 

– Víno Harmónia www.vinoharmonia.sk

IGOR RATIGA 

– I. R. Víno

LUDOVÍT ŽOFIAK 

– Víno Ludvik www.vinoludvik.sk

LADISLAV ŠEBO 

– Karpatská perla www.karpatskaperla.sk

ELESKO 

– www.elesko.sk

vino modra2.indd   59vino modra2.indd   59 19. 3. 2014   18:41:2619. 3. 2014   18:41:26



Jarné módne 
prebúdzanie

MB Collections
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Jar je tu a s ňou aj jej nefalšované symboly – prebúdzanie sa všetkého 
živého zo zimného spánku. To je aj dôvod, prečo sa k slovu dostáva aj 
obmena zimného šatníka za jarný...  Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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Ten bude nielenže oveľa ľahší, ale 

predovšetkým farebnejší a jasnejší. 

Nečudo. Prvé slnečné lúče – hoci ešte 

stále „zubaté“ prinášajú životodar-

nú silu nielen pre rastliny navôkol 

nás, ale udávajú aj trend samotnému 

oblečeniu. V tejto súvislosti neostá-

va svojim priaznivcom nič dlžná ani 

značka Mercedes-Benz, ktorá pre prí-

pady výletov za zábavou či pracovný-

mi povinnosťami prináša prémiovú 

jarnú kolekciu doplnkov. Jej domi-

nantným prvkom je okrem ich mo-

dernosti, vysokej kvality materiálov 

a spracovania aj neodmysliteľný znak 

striebornej hviezdy... 
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Ten bude nielenže oveľa ľahší, ale 

predovšetkým farebnejší a jasnejší. 

ŠATKA DÁMSKA 
B66951522

50,64 € S DPH

SLNEČNÉ OKULIARE 
UNISEX 
B66950775

115,85 € S DPH

SLNEČNÉ OKULIARE 
DÁMSKE B66955170

115,85 € S DPH

KABELKA 
B66951564

185,44 S DPH

KUFOR XPRESSION 
SPINNER 77 
B66951395

289,80 S DPH

CESTOVNÁ TAŠKA 
B66951396

139,04 S DPH

RUGBY TRIČKO S  XXL 
B66951674

81,10 € S DPH
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Jubilejný
10. Mercedes-Benz
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Už exkluzívne pozvánky - s retrozábermi a rekapituláciou tých 
predchádzajúcich plesov dávali tušiť, že 10. Mercedes-Benz ples bude 
naozaj dokonalým vyvrcholením doterajšej práce organizátorov. Náležitý 
cveng jubilejnému desiatemu plesu tak ako aj niekoľkým predošlým, 
dodali opäť nádherne dekorované sály bratislavského Double Tree hotela 
Hilton. A vydarene zvolený termín, na deň svätého Valentína, urobil z plesu 
sviatok zamilovaných - aj do vozidiel s hviezdou v znaku.  Text a foto: Peter Kresánek

1. Úvodný tanec manželov Glatzovcov a Krölovcov
2. Víťazi hlavných cien: na prvom plese Peter „Džibro“ Baričič, a na jubilejnom jubilujúci 
Martin a Mária Pavelekovci
3. Tanečné kreácie ExtravaDansa
4. Z Českej republiky prišla šéfka Janáčkovej opery Národného divadla Brno 
profesorka Eva Blahová
5. Hlavná cena tomboly: súprava náušníc, prsteňa a náhrdelníka.

1

3 4 5

2
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N
oblesu desiateho ple-

su priaznivcov hviezd 

ciest podčiarklo po-

vinný dress code. 

Dámy prišli v dl-

hých večerných toaletách, páni väč-

šinou v smokingoch. Vo vstupnej 

sále Double Tree hotela Hilton víta-

li účastníkov plesu nablýskaná nová 

trieda C sedan a trieda GLA. Se-

kundovali im šarmantné huslistky 

brilantne ovládajúce svoje nástro-

je – trio Xplosion. Príjemnú atmosfé-

ru podujatia dokresľovalo náladové 

osvetlenie. Rovnako ako podma-

nivá hudba v slávnostných bielych 

smokingoch zaodetých členov orches-

tra Happyband.   

Za hostiteľskú spoločnosť Merce-

des-Benz Slovakia prítomných na ple-

se uvítali jej konatelia. Tradične „ob-

siahlym“ jednovetným oslovením 

Andrej Glatz, a rovnakým, dlhším 

iba o jedno slovo, tiež Stephan An-

dreas Kröl. Po predtancovaní v réžii 

nadnárodnej skupiny ExtravaDan-

sa potom obaja konatelia otvorili ples 

tancom so svojimi manželkami. A od 

tej chvíle bol parket naplno obsade-

ný zabávajúcimi sa pármi hostí po-
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čas všetkých hudobných tanečných 

výstupov. Tí sprevádzali, miesta-

mi až búrlivými ováciami, nestarnú-

ce piesne speváčky Beáty Dubasovej. 

A zábava kulminovala najlepšími, 

najhranejšími a najvychytenejšími 

skladbami skupiny Tublatanka. Pod-

manivý výber z vyše troch desaťro-

čí jej pôsobenia zaznamenal nadmie-

ru priaznivý ohlas podľa hodnotenia 

viacerých prítomných. Život niekedy 

vytvorí neuveriteľné náhody. Taký 

moment nastal na plese, keď mode-

rátor Martin Nikodým ohlásil vyžre-

bovanie hlavnej ceny tomboly. Súpra-

vu  náušníc, prsteňa a náhrdelníka 

z bieleho a žltého zlata, prírodných 

citrínov a diamantov od klenotníc-

tva Briliant získali na desiatom Mer-

cedes-Benz plese manželia Martin 

a Mária Pavelekovci: práve v deň de-

siateho výročia svojho sobáša!

„Je to už vyše desať rokov, čo sme si 

s kolegami povedali, že by bolo dob-

ré skúsiť pripraviť ples. Vtedy som si 

ani nedovolil dúfať, že tento pokus pre-

rastie do takéhoto jedinečného poduja-

tia, príjemnej a nenútenej spoločnosti,“ 

uviedol v kontexte s desiatym Merce-

des-Benz plesom Andrej Glatz. 

1. Spievala aj Beáta Dubasová
2. Príjemnú atmosféru dotvoril aj spevák Martin Ďurinda zo skupiny Tublatanka
3. Až z Rakúska zavítal zástupca spoločnosti Wiesenthal & Co., Adolf Trippolt s manželkou
4. Hlavná sála Double Tree hotela Hilton. V popredí manželia Martin a Iveta Malachovskí. Za nimi riaditelia: 
Národného žrebčína v Topoľčiankach Michal Horný a spravodajskej televízie TA3 Martin Ilavský

1 2 3

4
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Priaznivci domácich karaoke párty majú dôvod na radosť. Odteraz majú k dispozícii veľmi dôstojný, elegantný a funkčný 

nástroj na sprostredkovanie ich obľúbenej zábavy. Singing Machine Home je súprava reproduktora a bezdrôtového mikro-

fónu vo veľmi kultivovanom a dizajnovo detailne vyladenom obale. Karaoke súprava je vytvorená zo skvelých materiálov, 

ktoré sa hodia do moderných interiérov rôznorodých domácností. Nech je však tento dizajn akokoľvek vyladený a špičko-

vý, základom každej hudobnej aparatúry je vysokokvalitný zvuk. Singing Machine Home nezaostáva ani v tomto ohľade 

a ponúka prvotriedne technické portfólio. Navyše súpravu možno aktívne prepojiť s rôznymi hudobnými prehrávačmi, clo-

udovými službami a dokonca aj televízorom, na ktorom je potom zobrazovaný text práve prehrávaných skladieb. 

Singing Machine Home

Výrobca Meze zaradil do svojho portfólia špičkovej audiotechniky prenosné slú-

chadlá 11 Deco. Od iných bežných slúchadiel sa líšia nielen prvotriednou kvalitou 

zvukovej reprodukcie, ale aj vysokou úrovňou konštrukčného vyhotovenia. Slúchadlá 

sú vyrobené z dvoch základných materiálov, pričom použitie iba jediného z nich by 

ich posunulo do vyššej kategórie elektroniky – z dreva a brúseného hliníka. Vnútri 

ebenového obalu sa nachádza 8-milimetrový neodymiový reproduktor. Ten je schop-

ný doručovať priamo do ucha poslucháča široký frekvenčný rozsah hudby od 17 Hz 

do 25 KHz s dôrazom na jej basové zložky. Zaujímavosťou je extrémne nízka toleran-

cia odchýlky dvojice reproduktorov, iba +-2dB na 1KHz a 1mW.

Meze 11 Deco 
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Samsung GamePad 

Koncom januára sa v Ženeve konal medzinárodný kongres SIHH, na kto-

rom 16 výrobcov náramkových hodiniek predstavovalo nové produkty. Kaž-

dý jeden predstavený produkt je výsledkom nesmierneho úsilia a snahy o ino-

vácie, iba niekoľko z nich sa však stalo centrom pozornosti laickej aj odbornej 

verejnosti. Hodinky značky Baume & Mercier sú vo všeobecnosti akceptova-

né ako cenovo dostupný luxus, pričom cena jednotlivých modelov sa pohybuje 

na úrovniach od 1 500 do 5 000 amerických dolárov. Práve preto je veľkým prekva-

pením model Clifton 1892 Flying Tourbillon, ktorý sa vyrobí v limitovanom počte 

30 kusov a jeho cenovka sa ustáli na hodnote až 57-tisíc dolárov. Vo vyhotovení s puz-

drom z ružového zlata je reprezentantom kultivovaného životného štýlu na úrovni a vy-

cibreného vkusu. Firma Baume & Mercier bola založená v roku 1830 a číslo 1892 v názve 

modelu odkazuje na rok, keď fi remný mechanizmus tourbillon získal prvú cenu v súťaži 

o časomieru Kew Observatory v Spojenom kráľovstve. Základom mechanizmu tourbillon 

bola predstava, že nepresnosť vtedajších hodín spôsoboval pohyb rúk a gravitácia – dnes 

vieme, že za nepresnosti mohlo najmä trenie, ale prínos v oblasti stabilizácie malých mecha-

nizmov bol signifi kantný. 

Baume & Mercier Clifton 
1892 Flying Tourbillon

Text: Erik Striž / Foto: Meze, Singing Machine, Baume & Mercier, Manready, Samsung

Dnešné hry pre mobilné telefóny a tablety dosahujú úroveň, ktorú bolo možné ešte 

pred niekoľkými rokmi dosiahnuť iba na špičkových stolových počítačoch. Sam-

sung predstavil verejnosti GamePad, prostredníctvom ktorého možno ovládať mobil-

né hry pohodlnejšie. Pomocou GamePadu, teda ovládača typického najmä pre her-

né konzoly ako Playstation či Xbox, možno aj bez dotýkania sa displeja hrať široké 

spektrum hier – od logických hier cez akčné arkády až po automobilové preteky. 

Samsung GamePad sa s mobilným telefónom alebo tabletom vybaveným sys-

témom Android spája prostredníctvom technológií Bluetooth a NFC, obsahu-

je až trojicu joystickov, zoskupenú štvoricu ovládacích tlačidiel a ďalšie dve 

tlačidlá dostupné na dosah ukazovákov. Zaujímavým doplnkom je možnosť 

ovládať prostredníctvom tohto GamePadu aj hry otvorené v internetovom 

prehliadači alebo pohybovať sa v prostredí systému Android.

ň, ktorú bolo možné ešttorú bolň, ktorú bolo možné ň, ktorú bolo možné eú bú bbolbktktktkkkktkkkkňň,,,,,,, možn šte 

lových počítačoch. Savých ch. Samch Samllo ý očíčíočíočípopoh ph ppoppočočočoopopoýchvýchlololl h. Sach. Sam-

o možno ovládať mobilmožno ovládaťo moo možno ovládao mo mooo mooo mo m ovno ov bilť mobil-
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Sekera z 24-karátového zlata
V moderných počítačových a konzolových hrách predstavuje zlatá sekera zvyčajne jednu z najdôraznej-

ších zbraní. V skutočnom svete by sme so zlatou sekerou pravdepodobne nezískavali nové územia alebo 

spoločenské uznanie, napriek tomu takáto možnosť existuje. Sekera s dreveným poriskom z bieleho ore-

cha je vybavená klinom z 24-karátového zlata s hmotnosťou až 1,58 kg. Jej ostrie je síce tupé a určite ho 

nemožno využiť na prácu s drevom, napriek tomu si vo svete nachádza svojich bonitných zákazníkov. Za-

ujímavosťou je, že základnou myšlienkou produkcie zlatých sekier nie je snaha o potešenie pánskej čas-

ti zákazníckeho spektra, ale naopak - tej dámskej. Údajne ide o skvelý dar k svetovému dňu zamilovaných 

alebo k iným sviatkom. V tomto záujme sa na porisko sekery robí nástrek zákazníkom vybraného fareb-

ného odtieňa, pričom v dopyte dominujú purpurové farby. Výroba jednej takejto sekery zaberie výrobco-

vi až 8 týždňov.
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Metamorfózy 
plachého štyridsiatnika

Mnohí z vás, ktorí síce nie ste odborníci vo výtvarnom umení, ale máte 
všeobecný rozhľad, poznáte obraz francúzskeho romantika Eugena 
Delacroixa Sloboda vedie ľud na barikády. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Z
achytáva Slobodu na čele 

revolucionárov počas fran-

cúzskej júlovej revolú-

cie v roku 1830. Rozhod-

ne a nahnevane pôsobiaca 

dáma s obnaženým (v tých časoch ešte) 

prirodzeným a pevným poprsím, 

s puškou v ľavej ruke a francúzskou triko-

lóru v pravej – vztýčenej dohora – vedie 

ľud vpred, kráčajúc po telách padlých re-

volucionárov. 

Prečo o tom vlastne píšem?

PROLÓG: MY WAY 
Volám sa Peter. Peter Škorňa. V ži-

vote som si prežil kadečo. Zažil som, 

ako jeden politik zdvihol moc, pohode-

nú na zemi, či ako iný – celý prekvape-

ný – zase zo svojho pracovného stola 

zdvihol len tak pohodené tajné doku-

menty... 

A tak som sa aj ja, pomerne plachý šty-

ridsiatnik, ,,mentálny anorektik“ zakliaty 

v tele komplikovanej konfekčnej veľkos-

ti, kalený intelektuálnym kaviarenským 

štýlom života, hodiny sediaci za počíta-

čom a volantom auta – po jednom srd-

covom infarkte, jednom rozvode, dvoch 

deťoch a 44 prežitých rokoch – rozhodol 

vstať a symbolicky zodvihnúť zo zeme 

pomyselnú vlajku víťazstva ducha, pev-

nej vôle a myšlienky nad hmotou.

Rozhodol som sa ju pevne uchytiť 

a byť viditeľným predvojom všetkých 

tých ženatých, rozvedených, smutných či 

veselých ľudí, ktorí majú najkrajšie roky 

života – napriek svojmu veku, hmotnos-

ti či krajine, v ktorej žijú – ešte pred se-

bou. Len majú zábrany, možno ostych. 

Alebo len potrebujú správne ,,nakop-

núť“. Potrebujú niekoho, kto zábrany pí-

sať o tom nemá, kto už stratil toľko, že 

viac už takmer ani nemá čo. Rozhodol 

som sa stať živým dôkazom toho, že to 

ide. Že ak to chcem urobiť sám pre seba, 

tak sa to dá.

Vykročme teda spoločne na ročnú ces-

tu. Moju a zároveň aj vašu. Na cestu, 

ktorá nebude jednoduchá, ale na kon-

ci ktorej si budeme môcť spoločne s ne-

smrteľným Frankom Sinatrom zaspievať: 
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2.časť

,,I've lived a life that's full./ … / I've loved, 

I've laughed and cried. / I've had my fi ll; 

my share of losing. / And now, as tears 

subside, / I fi nd it all so amusing. /… And 

did it my way!/ Yes, it was my way…“ 

KAPITOLA PRVÁ: PONÍŽENIE
Je štvrtok, dopoludnie, 30. január.

Sedím vo fi rme. V postupných prílivo-

vých vlnách sa na mňa valí nervozita. 

Pri predstave, že o chvíľu pôjdem po 

fotografa a spolu s ním do fi tnescentra, 

kde ma budú merať, vážiť a fotiť, sa cítim 

viac nesvoj, ako keď som sa ženil a aj roz-

vádzal dokopy. 

A to nie som slaboch či padavka. To 

nie. Veď – bez najmenších problémov 

chodievam v lete bez trička či neoprénu, 

plávať na ,,báger“ pri Vajnoroch. Tam sa 

ma však nikto – okrem vody a sem-tam 

rýb či medúz – nedotýka. Tam je mi jed-

no, že v momente, ako ladnými pohyb-

mi vkĺznem do vody, začnú rybári na 

brehu odušu nervózne nahadzovať svoje 

udice do vody v mylnej predstave, že prá-

ve im sa aj v sladkovodnom bagrovisku 

na štrk podarí uloviť vorvaňa tuponosého.  

Ísť však k výživovému poradcovi a fi t-

nestrénerovi Martinovi Roháčkovi, kto-

rý má takú dokonalú po-

stavu, že som si jeho fotku 

z uplynulých čísel Hviezd 

Ciest skoro vystrihol aj ja 

a ktorý sa ma bude pri me-

raní dotýkať a ešte ma pri 

tom budú aj fotiť, to mi už 

jedno nebolo. 

,,Poprosím vás, 
vyzlečte sa do tre-

niek, postavte sa na váhu a ru-
kami sa chopte tých držadiel,“ za-

ševelil mi okolo uší Roháčkov hlas. Plne 

som sa sústredil len na vnímanie „ohlušu-

júceho škrípania“ kvapiek potu, ktoré mi 

od nervozity začali stekať po čele...

Odovzdane som sa postavil na váhy 

a do rúk pevne uchopil páčky. Rezignoval 

som na realitu vôkol seba. Peter, už ti 
to môže byť jedno – techniku ne...
oklameš – upokojoval som sa v duchu, 

kým sa na monitore Roháčkovho note-

booku hmýrili rôzne čísla, krivky a údaje.

Upokojil som sa. V momente, keď som 

sa už ako-tak prestal potiť, mi opäť za uša-

mi zaševelil Roháčkov hlas: ,,A teraz 
si dajte dole tričko, ideme vás tak 
trošku pomerať...“ 

V tom momente, aj napriek tomu, že 

po prekonanom srdcovom infarkte pravi-

delne beriem lieky aj na tlak, som pocítil 

nielen zurčanie potu, ale aj ohlušujúci tep 

srdca. Úplne všade – v ušiach, na hlave či 

v končekoch vlasov. 

,,Pásmom?“ pokúšal som sa mne 

vlastným ,,jemnovtipom“ odľahčiť napä-

tie, ktoré zvyšoval fotograf, vari po stý raz 

stláčajúci spúšť. 

Neúspešne. Fotograf bol akčný a horli-

vý práve v momente, keď som si začal vy-

zliekať tričko. Ako keby mu malo niečo 

ujsť, čo pri mojej telesnej štruktúre vôbec 

nehrozilo. Čo už. Zrejme mu ide len o za-

chytenie pominuteľnosti nezabudnuteľné-

ho okamihu...

Poslúžte si, keď vám to robí 
dobre, ja som Peter – skala, ja 
vydržím. Mňa nepremôžu nielen 
brány pekelné, ale ani vy dva-
ja – opakoval som si, kým si spúšť fo-

toaparátu v pravidelných monotón-

nych intervaloch do ohlušujúceho ticha 

nerušene cvakala ďalej. A keby len to. 

Odrazu, z ničoho nič, sa ten nechutne 

vytrénovaný Roháček na mňa škodora-

dostne pousmial, vytiahol krajčírsky me-

ter, priložil mi jeden koniec nad pupok 

a  akože milo – hoci ja som si o tej jeho 

„milote“ myslel svoje – povedal: ,,Peter, 
podržte si tento koniec a otočte sa 
o 360 stupňov.“ 

Vtedy moje, už tak dosť scvrknu-

té sebavedomie, dostalo najväčšiu ranu 

a v priebehu pár milisekúnd prekonalo 

bod 0, pričom sa s rýchlosťou svetla pono-

rilo do záporných hodnôt.

Situácia sa vyostrovala, napätie hustlo. 

Už to nebolo o tom, či, ale kto z koho. 

Išli sme na doraz. Každý z nás hral 

vabank. 

S jediným rozdielom: zo strany Roháč-

ka a fotografa to bola proti mne nechut-

ná presilovka. Podobne ,,milý“ totiž za-

čal byť v tom najnevhodnejšom okamihu 

aj fotograf, ktorý okrem cvakania spúšte 

dostal náhlu potrebu sa práve v okamihu 

mojej najväčšej životnej potupy, podeliť 

so mnou o životné múdrosti typu: ,,Pe-
ter, keď sa na vás pozerám, mu-
sím vám povedať, že ste sa rozhod-
li správne...“ 

Pripadal som si ako bezradné, plaché 

slonie mláďa, bezradne väznené vysokou 

ohradou a zrakmi návštevníkov zoologic-

kej záhrady...

KAPITOLA DRUHÁ: ODKRVENIE
Po odmeraní môjho ,,telíčka“ krajčír-

skym metrom, zistení hmotnosti, pomeru 

svalstva, tuku, vody v tele a rôznych iných 

indexov, nasledovala diagnostika potravi-

j
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novej intolerancie. Tá už prebiehala v po-

kojnej a tolerantnej atmosfére, pretože sa 

v Roháčkovi ozval človek a povolil mi ob-

liecť si moje čierne – zoštíhľujúce tričko.

Najskôr mi odobrali vzorku krvi, kto-

rá sa zmiešala s obsahom jednej z fľaš-

tičiek mne neznámej tekutiny. Nasle-

dovali rôzne hókusy-pókusy, ďalšie 

miešania s obsahom iných fľaštičiek, 

ktorých výsledkom boli zafarbené po-

líčka na špeciálnej mištičke plnej vy-

výšených bodov – niektoré viac, iné 

menej a niektoré vôbec. Tých nezafar-

bených bolo najmenej. Doslova mini-

mum. ,,Tie budete môcť nasledu-
júci rok jesť, iné vynecháme...“ 

oznámil mi Roháček – môj peknučký 

výživový poradca a fi tnestréner v jed-

nom. V tom okamihu som pochopil, že 

o pár dní už môj život viac nebude ako 

predtým...

Vyťahujem pero a do papierika si 

značím, čo nemôžem najbližšie mesia-

ce konzumovať: ovos, pšenica, ryža, ku-

kurica, raž, tvrdá pšenica, lepok, man-

dle, paraorechy, kešu orechy, vlašské 

orechy, kravské mlieko a všetky výrob-

ky z neho, vajcia, bravčové mäso, pór, 

zeler, strukoviny, údeného lososa, ka- 

viár,  grapefruit, melóny, sója, poma-

ranče a citróny, rajčiny, zázvor či huby. 

Naopak, môžem konzumovať napr. 

mrkvu, zelený čaj, brokolicu, jabl-

ká, olivy, čierne ríbezle, pekanové, pí-

niové a makademové orechy a vločky. 

Jačmenné, pšenové a pohánkové. Sa-

mozrejme – veľa zeleniny, hovädzie, te-

ľacie a kuracie mäso a ryby. A ešte ko-

zie a ovčie mlieko.

To, že nebudem konzumovať kaviár, 

nejako prežijem, ale že nebudem môcť 

piť ani kávu, to ma naozaj dostalo. Veď 

len pred mesiacom som si daroval na Via-

noce úplne nový drahý kávovar...! A nie-

len to. Do zóny potravinového ,,mínové-

ho poľa“ sa dostali aj zemiaky, klobása, 

cesnak a kyslá kapusta, čo je samo o sebe 

pre každého Stredoslováka asi také, ako 

keď novorodenca násilne a bezcit-

ne odstavia od matkiných pŕs.

Zamrazilo ma. Ocitol som sa 
vlastne na konci potravinového 
reťazca a skôr, či neskôr mi de 
facto hrozí vyhynutie... – placho 

som si uvedomil neradostnú realitu. 

Oblial ma studený pot. Na chvíľu som 

mal pocit, že som celkom odkrvený. 

Pred očami sa mi objavila silueta mo-

jej mamy, ktorá mi ako osemnásťroč-

nému chudému, vysokému, poctivému 

romantikovi na peróne zvolenskej želez-

ničnej stanice pred odchodom do veľ-

komesta prízvukovala: A nieže tam 
urobíš nejakú hlúposť! 

Na chvíľu som zaváhal, či sa na túto 

svoju cestu, tento svoj boj predsa len 

dám. Po krátkom myšlienkovom exkur-

ze všetkých hlúpostí, čo som od vystú-

penia na Hlavnej stanici a zakúpenia 

„glóbusu“ Bratislavy urobil, som bol 

rozhodnutý, že jedna navyše ma azda 

nezabije. Skôr posilní... 

(pokračovanie nabudúce)

my way

70  HVIEZDY CIEST   01/2014

Ako vyzeral Peter kedysi a ako pred začiatkom kúry? Čo ho donútilo vydať sa na takúto strastnú cestu? 
Čoho sa musel vzdať a ako to urobil? Ako prebiehali prvé dni zmeny stravovania a spôsobu života? Aký je jeho 
jedálny lístok a o čom sa mu sníva? S akými nástrahami nikto nepočítal a ako sa mu podarilo prekonať odpor 

z kozieho mlieka? Podarilo sa Petrovi zhodiť a koľko? O tomto  aj o iných veciach sa dočítate v necenzurovanej 
,,hard core“ verzii na stránke  www.eSTAR.sk v rubrike MY WAY. Zároveň sa dozviete, akým spôsobom môžete 

Petra v jeho ceste a boji nielen podporiť, ale aj zapojiť sa do súťaže o veľmi atraktívnu cenu!
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M
ercedes-Benz je prvým 

automobilom a spo-

ločnosť Daimler AG 

prvým výrobcom na 

svete, ktorý zabezpečil 

– pomocou viditeľného a dostupného QR 

kódu okamžitý prístup k záchrannej karte 

vozidla a všetkým informáciám o vozidle, 

ako napr. o všetkých konštrukčných detai-

loch špecifi ckých pre daný model vozidla, 

umiestnení airbagov, batérií a palivových 

nádrží. Vďaka QR kódom, ktoré sú pripev-

nené na kryte palivovej nádrže a B-stĺpi-

ku na opačnej strane, môžu záchranári bez 

obavy a bezpečne používať napr. hydrau-

lické frézy a nožnice a zabránia tak vzniku  

prípadnej ďalšej nehody. Nálepkou s QR 

kódom sú vybavené nielen Mercedesy, ale 

aj vozidlá smart a dodatočne je možné QR 

kód dodať aj vozidlám uvedených značiek, 

vyrobených od roku 1990. Záchranná kar-

ta vozidla v podobe QR kódu je od februá-

ra tohto roku k dispozícii až v 23 jazykoch 

sveta, pričom sa vždy zobrazí v jazyku mo-

bilného zariadenia koncového užívateľa 

. Ak požadovaný jazyk nie je k dispozícii, 

text sa vráti do zobrazenia v anglickom ja-

zyku. Obsahuje všetky konštrukčné detaily 

špecifi cké pre daný model ako je napríklad 

umiestnenie airbagov, batérií a palivových 

nádrží tak, aby zariadenie, ako sú hydrau-

lické frézy možno bezpečne používať. 

predstavujeme
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V prípade, že dôjde k nehode vozidla, záchranári neraz potrebujú 
pri zabezpečovaní prvej pomoci posádke záchranári neraz 
potrebujú urgentné informácie o vozidle ext: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Pomoc pri nehode – 
QR kód vozidla

WWW.WINEPLANET.SK

NOVOOTVORENÁ

STARÁ VAJNORSKÁ 39,
BRATISLAVA

Viac ako 
600 druhov slovenských a svetových vín

Dodržiavanie princípov compliance a etiky
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. sa stala jedným zo spoluzakladajúcich členov záujmového združenia Slovak Complian-

ce Circle. Združenie má za cieľ propagáciu a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku. Konatelia 

spoločnosti Ing. A. Glatz spolu so Stephanom Krölom podpísali Chartu združenia, v rámci ktorej bude Mercedes-Benz Slovakia pl-

niť záväzky a dodržiavať chartou stanovené pravidlá.
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T
ak ako muži milujú autá, 

ženy milujú šperky. Tak 

ako má on svoju srdco-

vú značku, ona spome-

dzi všetkých klenotníc-

tiev nájde presne to jedno jediné, ktoré 

najlepšie vystihuje jej vnútorný svet 

a vkus. Sleduje módne trendy, vníma 

vlastnú individualitu. Upúta ju luxus, 

farebnosť, kreativita a inovatívnosť. Pri 

výbere šperku sleduje  aj svoje vlastné 

telo, aby videla, ako do seba tieto dva 

prvky zapadnú. A pri tom platí iba jed-

no pravidlo – čím lepšie, tým lepšie. 

HODINKY
Keby existovali náramkové hodin-

ky už za čias starovekých egyptských 

kráľov, pravdepodobne by dodnes ar-

cheológovia v zemi nachádzali tie naj-

cennejšie kusy. Luxusné hodinky vždy 

boli (a dodnes aj sú) považované za 

symbol vycibreného vkusu. Sú šper-

kom, ktorý najrýchlejšie zo všetkých 

odhalí, kým človek počas svojho života 

bol. To platí, samozrejme, pre zosnu-

lých egyptských kráľov. Pre súčasnú 

predstavujeme
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Vnútorné bohatstvo každej ženy sa pretavuje nielen do jej správania 
a činov, ale aj do oblečenia a doplnkov, ktoré nosí. Denne tak bez 
slov vyjadruje svoju osobnosť, názory a postoje. Lebo aj ten najmenší 
šperk je výsledkom jej rozhodnutia. Rozhodnutia o tom, 
kým sa chce stať. Text: A BRILIANT / Foto: CORUM

Dovoľte žene vyjadriť, 
kým v skutočnosti je

1 Admiral´s Cup Legend 38 Mystery Moon, 
oceľ, biely perleťový číselník
2 – Admiral´s Cup Legend 38 Mystery Moon, 
tmavý perleťový číselník 
3 Pohľad na manufaktúru CORUM

1
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ženu znamenajú hodinky prítomnosť 

i budúcnosť. Realitu, kým je, a víziu, 

kým sa túži stať. Dovoľujú jej mlčky na 

svetle sveta odhaliť vlastnú individua-

litu, jedinečnosť, estetické cítenie, ale 

i spoločenský status. Milí páni, dovoľte 

aj vy svojej polovičke vyjadriť to, kým 

v skutočnosti je. 

KRÁĽOVNÉ
Prestížna značka hodiniek CORUM, 

ktorá sa spája nielen s vysokou kvali-

tou, ale tiež s eleganciou, dobrým vku-

som a dlhoročnými odbornými skú-

senosťami, umocňuje v žene pocit 

výnimočnosti. Popri svojej technickej 

funkcii spoľahlivého ukazovateľa času 

spĺňajú aj funkciu malého umelecké-

ho diela umiestneného na ženskom zá-

pästí. Pohľad na ne je ako pohľad do 

hĺbky samotnej ženskej duše. Je to ako 

mágia, ktorá spriada svoje kúzla. Má-

gia, ktorá je potvrdená viac ako šesťde-

siatročnými skúsenosťami a ktorú od 

základov vybudoval muž s podnikateľ-

ským duchom, vizionárskym nadaním 

a skvelou zručnosťou výroby hodiniek. 

DOBRODRUŽSTVO
Bol to René Bannwart, kto začal 

dobrodružstvo poprednej švajčiarskej 

značky hodiniek CORUM. Za svoj prí-

nos do histórie a kultúry hodinárstva 

bol dokonca v roku 2000 poctený pre-

stížnym vyznamenaním GAÏA v ka-

tegórii remesiel a dizajnu, ktoré ude-

ľuje Medzinárodné múzeum horológie 

(International Museum of Horology). 

Aj v tomto symbolickom ocenení na-

ďalej žije duch značky nesúcej vo svo-

jom symbole kľúč smerujúci do neba 

na všetky  doposiaľ neobjavené úze-

mia. S najnovšou sériou hodiniek z ko-

lekcie Admiral´s Cup sa CORUM 

opäť približuje o krôčik bližšie k po-

chopeniu mystérií sveta.

NÁMORNÍCI
Ako cestu si pre túto sériu značka 

symbolicky zvolila oceán a veľmi rých-

lo si podmanila svet námorníkov. V sú-

časnosti nosí hodinky Admiral´s Cup 

jeden z najväčších žijúcich námorní-

kov Loïck Peyron a tiež o nič horší ná-

morník a zároveň päťnásobný olympij-

ský víťaz Ben Ainslie. Vďaka modelu 

hodiniek Admiral´s Cup Legend 38 

Mystery Moon neostávajú hodinky tej-

to série čisto mužskou záležitosťou. 

Nádych dobrodružstva a svoju vlastnú 

múdrosť má teraz možnosť objaviť kaž-

dá žena s prestížnym vkusom a dávkou 

odvahy. S týmito hodinkami jej na zá-

pästí ožíva celý vesmír.

MECHANIKA
S rozmerom 38 milimetrov, hrúb-

kou iba 12,20 milimetra a saténovým 

náramkom sú hodinky neoddeliteľ-

nou súčasťou každodenného života 

elegantnej a kreatívnej ženy. Sú spo-

jením technických zručností, pôsobi-

vého dizajnu a vzrušujúcej záhadnos-

ti. Okrem času zachytávajú aj Slnko 

a Mesiac v ich každodennom tanci na 

oblohe. Hodiny, minúty, dátum i me-

sačné fázy poháňa samonavíjací kali-

ber CO384 so štyridsaťdvahodinovou 

rezervou chodu. Systém je ľahko ovlá-

dateľný korunkou umiestnenou na pra-

vej strane hodiniek, ktorá na sebe ne-

sie logo značky CORUM. 

MYSTÉRIUM
Rotujúci číselník v tvare dvanásťu-

holníka so skosenými hranami, na kto-

rých svetlo odráža nenápadné rytiny 

ikon námorníckych vlajočiek, je zahale-

ný do perlete. Kotúč druhej indikácie je 

prevedený do kovového pultu posiate-

ho hviezdami so šiestimi vloženými dia-

mantmi. Celé toto vesmírne mystérium 

ukryté v jedných hodinkách ochraňuje 

svojou tvrdosťou a odolnosťou zafírové 

sklo s antirefl exnou úpravou. Nádych 

luxusu a znamenitej elegancie dopĺňa 

sedemdesiatdva diamantov na lunete 

s hmotnosťou 0,58 karátu. 

VOĽBA
Značkové hodinky sú z každého 

uhla pohľadu jednou z najlepších in-

vestícií vôbec. Len si predstavte, ako 

sa vašej polovičke roztrasú ruky, keď 

jej v deň sviatku či výročia venujete tú 

krásnu zamatovú škatuľku. Predstav-

te si, ako sa jej rozžiaria oči, keď zistí, 

aký klenot skrýva. Staňte sa aj vy tým 

mužom, ktorý ju pozná. Hodinky Ad-

miral´s Cup Legend 38 Mystery Moon 

sú jedinečná voľba. Pretože tam, kde 

ostatní s dobrodružstvom začínajú, 

tam ho značka CORUM úspešne zapí-

na na ženskom zápästí.
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Miss Universe SR 2014 Silvia 
Prochádzková (uprostred), 
prvá vicemiss Dária Fabrici 

a druhá vicemiss 
Michaela Mrázová.

štýl

Súhra krásy a dokonalosti

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk

Dvanásť najúžasnejších dievčat 
z tohtoročnej súťaže Miss Universe SR. 
A spolu s nimi, hlavná cena tejto sú-
ťaže: úchvatná svojimi vlastnosťami 
i tvarmi, nová trieda GLA. Takúto sym-
biózu krásy a dokonalosti predstavila 
hosťom v štúdiu i divákom v priamom 
prenose z fi nále Miss Universe SR 2014 
verejnoprávna televízia predposledný 
marcový piatkový večer. 
Titul a korunu kráľovnej krásy získa-

la podľa rozhodnutia poroty Silvia Pro-

chádzková (Bratislava, 21 rokov). Kľúče 

od novej triedy GLA jej odovzdal gene-

rálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ing. Andrej Glatz. Titul prvej vi-

cemiss si odniesla Dária Fabrici (Koši-

ce, 20 rokov) a druhej vicemiss Michaela 

Mrázová (Častá, 18 rokov). Spolu s novou 

Triedou GLA sa ešte pred samotným fi -

nále predstavili v Mercedes centre na Tu-

hovskej ulici (oproti Zlatým pieskom) 

v Bratislave aj Kristína Eliášová (Brati-

slava, 23 rokov), Ivana Galovičová (Ra-

jec, 23 rokov), Simona Kollárová (Dunaj-

ská Lužná, 21 rokov), Noémi Kovácsová 

(Košice, 21 rokov), Zuzana Onderišino-

vá (Bratislava, 24 rokov), Zuzana Borsení-

ková (Považská Bystrica, 24 rokov), Laura 

Milková (Bratislava, 19 rokov), Roma-

na Nguyenová (Brezno, 24 rokov) a Ju-

liana Bálintová (Rozhanovce, 20 rokov). 

Prítomní novinári tu zároveň tajným hla-

sovaním spomedzi dvanástich fi nalistiek 

zvolili Miss Média. Stala sa ňou Simona 

Kollárová (21) z Dunajskej Lužnej. Ako 

sa priznala, súťažiť ju prehovorili známi. 

Cena od novinárov ju „veľmi prekvapila 

a strašne potešila“. SUV s hviezdou, trie-

da GLA, ktorú si aj s ďalšími fi nalistkami 

odskúšala, „je skrátka úchvatná“. 

Text: Peter Kresánek / Foto: Miss Universe
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Prémiový 
Mercedes-Benz Club
Mercedes-Benz klub Slovensko je nielen prejavom spolupatričnosti k značke Mercedes-Benz, miestom  
stretnutí zaujímavých ľudí na atraktívnych podujatiach, ale aj spôsobom, ako získať zaujímavé benefi ty. 
Každý člen klubu získa zo Stuttgartu Mercedes-Benz Club Card obsahujúcu kód, pomocou ktorého získa 
prístup na zaujímavé internetové stránky a informácie zo sveta striebornej hviezdy.

Viac informácií a možnosti prihlásenia: www.mercedes-benz-klub.sk

štýl

Osobnosti televíznej 
obrazovky 2014
Štrnásty ročník ankety Osobnosť televíznej obrazovky OTO 2014, ktorého part-
nerom bola aj spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, priniesol veľké prekvapenie. 
Marcel Merčiak z RTVS sa stal nielen najlepším komentátorom televízneho športu, ale 

za najväčší počet diváckych hlasov si odniesol aj cenu Absolútny OTO. O diváckej vyrov-

nanosti a kvalite slovenských televízií svedčí aj skutočnosť, že si RTVS a MARKÍZA od-

niesli po štyri sošky a JOJ tri sošky OTO. Cenu pre divákov, biely Mercedes-Benz trie-

dy A 180 sedan s funkciou ECO štart-stop, okenným a kolenným airbagom, audiom na 

20 CD, klimatizáciou a asistenčnými systémami Attention Assist a Collision Prevention 

Assist, získala Mária Hačevská z Košíc. Text: peš / Foto: APA

Víťazi jednotlivých 
kategórií OTO 2014
Moderátor/-ka TV spravodajstva: 

Lucia Barmošová (TV JOJ) 

Redaktor/-ka TV spravodajstva: 

Jozef Kubáni (TV JOJ) 

Osobnosť  TV publicistiky: 

Patrik Herman (TV Markíza) 

Moderátor/-ka TV športu: 

Peter Varinský (TV Markíza) 

Komentátor/-ka TV športu: 

Marcel Merčiak (RTVS) 

Moderátor/-ka zábavných programov: 

Andrej Bičan (RTVS) 

Spevák: Miro Žbirka 

Speváčka: Celeste Buckingham 

Hudobná skupina: Fragile 

Herec: Lukáš Latinák 

Herečka: Helena Krajčiová 

Herecký televízny objav roka: 

Marcel Chlpík (Chlapi neplačú, TV Markíza) 

Seriál roka: 

Búrlivé víno (TV Markíza) 

Zábavný program: 

Milujem Slovensko (RTVS) 

Program (event) roka: 

Srdce pre deti 2013 (TV JOJ) 

Cena týždenníka Život: Pavol Barabáš 

Sieň slávy: Juraj Kukura 

Absolútny OTO: Marcel Merčiak (RTVS)

oto.indd   75oto.indd   75 19. 3. 2014   19:06:3419. 3. 2014   19:06:34



spektrum

76  HVIEZDY CIEST   01/2014

Spoločnosť Daimler v roku 2013 dodala celosvetovo 1 461 680 

osobných vozidiel Mercedes, čo predstavuje nárast až 10,7 %! Vozidlá 

smart zaznamenali v ročnom predaji nárast 9,7 %, vďaka čomu spo-

ločnosť DAIMER sčítaním oboch značiek dosiahla úroveň predajnos-

ti 1 562 472 kusov. Aj preto nie je náhodou, že na kľúčových sveto-

vých trhoch, v krajinách ako Nemecko, USA, Japonsko a Austrália sa 

stal Mercedes-Benz v roku 2013 najpredávanejšou prémiovou znač-

kou. O tom, že automobilka nespí na vavrínoch, svedčí aj fakt, že do 

roku 2020 príde viac ako tridsať nových modelov značky Mercedes-

-Benz.  Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Najnovší prírastok – silný a úsporný 15,6-litrový 

dieselový motor OM 473 kompletizuje novú gene-

ráciu motorov z dielne Mercedes-Benz. Motor, kto-

rý je najväčším z ,,rodiny“ motorov v Mannheime, 

bol vyvinutý v triede Euro VI, podľa emisnej nor-

my Euro VI, platnej od začiatku tohto roka. Man-

nenheimské portfólio motorov dnes pokrýva kom-

pletné spektrum zdvihových objemov od 10,7 l až 

po 15,6 l a výkonové stupne od 240 kW do 460 kW. 

Novinka presvedčí o svojich výnimočných genetic-

kých schopnostiach ako výkonný radový šesťvalec 

s výkonom od 380 do 460 kW, pričom v porovna-

ní s predchádzajúcimi modelmi sa napr. emisia oxi-

dov dusíka a jemných častíc znížila o viac ako polo-

vicu!  Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

O kvalite a ,,zelenej“ politike koncernu Daimler AG svedčí skutočnosť, že zážihové a vznetové motory modelov Mercedes-

-Benz v súčasnosti spotrebujú na odjazdených 100 km približne o 3,5 až 4 litre menej pohonných látok ako v minulosti. Aj 

vďaka tomu je 20 modelov značky Mercedes-Benz zaradených do triedy hospo-

dárnosti A+ a až 86 modelov do triedy hospodárnosti A. Pri vyše päťdesia-

tich modeloch Mercedes-Benz boli emisie znížené pod úroveň 120 

g CO
2
/km, pričom priemerné emisie CO

2
 celej fl otily 

nových mercedesov klesli oproti roku 1995 

o viac než 40 % - na v Európe na 134 g/

km! Za pozornosť pritom stojí prémiový 

S 500 PLUG-IN HYBRID s hodnotou 

69 gramov CO
2
 na kilometer pri spot-

rebe 3 litre na 100 km!

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Najlepší rok v histórii 
Mercedes-Benz!

Nová generácia 
motorov 

Efektívne znížená spotreba a emisie
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Carsharing „car2go black“– prvý raz využívajúci 200 vozidiel 

Mercedes-Benz Triedy B čiernej farby, uviedla spoločnosť 

Daimler Mobility Services do prevádzky od polovice februára 

2014 v Berlíne a Hamburgu. Mercedesy B pre car2go black 

majú výlučne naftové motory, automatickú prevodovku 

7G-DCT, navigačný systém, klimatizáciu a vyhrievané 

kožené sedadlá. Zákazníci ich budú môcť lokalizovať, 

prenajať a otvoriť prostredníctvom aplikácie vo svojich 

smartfónoch. Daimler Mobility Services ponúka tiež 

aplikáciu mobility „moovel“, ktorá informuje o najlepšom 

spojení na zvolenej trase, porovnáva ponuky verejnej hromad-

nej dopravy, služieb car2go, taxíkov, zdieľania vozidla a nájmov 

motoriek.  Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

V rámci celosezónnej spolupráce s lyžiarskych strediskom 

Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica sa začiatkom februá-

ra  Mercedes-Benz team, tvorený súťažiacimi zo spoločnosti 

Motor-Car Žilina ako jedno z 15 mužstiev, zúčastnil na 3. roč-

níku vo varení kapustnice. A keďže išlo o tretí ročník, tím 

,,trojcípej hviezdy“ (bez profesionálnych kuchárov) 

symbolicky – po veľkej drine a nasadení získal 

cenné tretie miesto! Víťazstvo ,,zo súcitu“ pre-

nechal hosťom – družstvu zo Záhoria... V rám-

ci súťaže bol nielenže vyžrebovaný výher-

ca vozidla Mercedes-Benz na víkend s plnou 

nádržou, ale prítomní návštevníci strediska si 

s veľkým záujmom prezreli aj priamo v stredis-

ku vystavené vozidlo Mercedes-Benz.  

Text a foto: Zuzana Knapcová

Okrídlené SLS AMG Black Series natoľko 

uchvátilo vyše 77-tisíc čitateľov renomovaného 

odborného magazínu „AUTO BILD Sportscars“, 

že si ho v triede sériových superšportových vozi-

diel zvolili za Športové vozidlo roku 2013. Strie-

borná hviezda tým nadviazala na úspech z roku 

2012, keď podobný triumf získali v rovnakej ka-

tegórii s modelom v SLS AMG GT. Táto špičko-

vá verzia vozidla bola inšpirovaná pretekárskou 

verziou SLS AMG GT3 a znalcov štyroch kolies 

fascinuje nielen ohromujúcim dizajnom, ale aj vy-

nikajúcou dynamikou jazdy.  

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG
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Vozový park spoločnosti Life Star Emergency 

(LSE) bol rozšírený o 24 nových sanitiek Mercedes-

-Benz Sprinter 316 CDI. Pre uvedené typy vozidiel 

je charakteristický vysoko úsporný dieselový pohon, 

optimalizované hnacie ústrojenstvo, dlhé interva-

ly údržby. Vozidlá boli odovzdané so zárukou až päť 

rokov a kompletnou záchranárskou výbavu. Nové 

Sprintery majú v sebe zlepšenú bezpečnostnú výbavu 

v podobe adaptívneho stabilizačného systému potreb-

nému pri jazde počas zhoršených klimatických pod-

mienok, automatické radenie prevodových stupňov či 

asistent bočného vetra.  

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Približne štyridsať zástupcov renomovaných médií spolu s vedením spoločnosti Merce-

des-Benz Slovakia a Motor-Car sa zišlo začiatkom februára v  reštaurácii „U cigánskeho 

diabla“ – na neformálnom spoločenskom stretnutí. Po tom, ako sa hneď v úvode stretnu-

tia zástupcom médií za doterajšiu spoluprácu poďakoval generálny riaditeľ spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz, predstavil svojho kolegu – nového konateľa 

Stephana Andreasa Kröla, ktorý je v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia zodpovedný za 

oblasť fi nancií. Skvelú atmosféru večera spríjemnili nielen kulinárske špeciality gastropo-

radcu Tobiasa Tobiho Anyalaia, ale aj hudobné majstrovstvo huslistu Pavla Šarközyho, 

kontrabasistu Jána Rigu a klaviristu Štefana Banyáka. Text a foto: Peter Kresánek

Najnovší model vozidla Mercedes-Benz triedy 

S, získal na základe ankety, ktorej sa zúčastnilo ne-

uveriteľných 320 000 čitateľov magazínov AUTO 

BILD a COMPUTER BILD, prestížne ocenenie 

Connected Car of the Year. Zároveň získal ceny 

v kategóriách Najlepšia navigácia – za aplikáciu Di-

gital DriveStyle pre smartfóny, Najlepšia integrácia 

internetu – za multimediálny systém COMAND 

Online od Mercedes-Benz a v kategórii Najlepší in-

formačný a zábavný/multimediálny systém. V ka-

tegórii Najlepší asistenčný systém pre bezpečnosť  

bol za víťaza určili Mercedes-Benz Intelligent Drive, 

Najlepší asistenčný systém pre komfort  patrí merce-

desáckemu Magic Body Control a poslednou cenou 

je Pionier-Award – za asistenta núdzového brzdenia, 

zavedeného v roku 2006. 

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Sprintery 
pre záchranárov

Hviezdne diabolský 
mediálny večer

„Žatva“ ocenení 
Mercedes-Benz
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Minivan  Mercedes-Benz triedy B  prekročili od roku 2005 mi-

liónovú hranicu odbytu. Popularitu ,,Béčka“ zvýrazňuje aj fakt, 

že v roku 2013 bola opätovne zvolená za fi remné auto roka. 

A nielen to – vysoký záujem o tento typ Mercedesa 

(najmä v Nemecku a Číne) medzi rodinami s deť-

mi a aktívnymi seniormi je aj dôvodom, že od 

tohto roku bude v ponuke aj s dvomi alterna-

tívnymi pohonmi: ako B Electric Drive s elek-

trickým dojazdom až 200 km a B 200 Natural 

Gas Drive, ponúkajúcim cenovo výhodné jaz-

denie na zemný plyn.  

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Miliónový odbyt a mové pohony 
pre úspešné Béčko

Už po deviaty raz sa udeľovali výročné ceny slovenského  časopisu GOLF – Re-

vue o golfe a životnom štýle – Zlatý Albatros. Redakcia  týmito cenami odmeňuje 

nielen pozoruhodné výkony jednotlivcov, hodnotné golfové turnaje alebo túry, ale 

najmä tých, ktorí rôznorodou formou prispievajú k rozvoju tohto športu na Sloven-

sku. Slávnostný večer sa konal 15. februára 2014. V kategórii túra roka Zlatého Al-

batrosa 2013 získal Mercedes Trophy  prestížne golfové podujatie pod patronátom 

automobilovej značky Mercedes-Benz. Vlaňajší ročník pozostával z troch postu-

pových turnajov, ktoré sa v priebehu mesiacov máj až jún hrali na ihriskách Black 

Stork vo Veľkej Lomnici, Grey Bear na Táľoch a Welten v Báči. Každého z jednot-

livých kôl sa zúčastnilo osemdesiat hráčov, ktorí bojovali o postup do fi nále, kto-

ré sa konalo koncom augusta na golfovom ihrisku v Skalici. Zlatým Albatrosom 

v kategórii Túra roka porota ocenila profesionálnu organizáciu jej jednotlivých tur-

najov, ich športovú, ale aj spoločenskú úroveň.  Text: Andrej Obuch / Foto: GOLF

Ako vyplýva z dohody medzi nemeckým Daimler 

AG a britským Aston Martin Lagonda Ltd., Merce-

des-AMG bude dodávať motory V8 vytvárané na mie-

ru  pre športové vozidlá Aston Martin a zároveň pod-

porí uvedenú značku pri uvádzaní novej generácie 

modelov vybavenej najmodernejšími technológiami 

a novo vyvinutými motormi. Za uvedený rozvoj získa 

Daimler AG bezodplatne podiel na spoločnosti Aston 

Matin do výšky 5 % a jedno miesto pozorovateľa v jej 

predstavenstve.

Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Zlatý Albatros 2013 
pre Mercedes Trophy

Vstup Daimlera 
do Astona Martin
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osobností. Príbehy plné prekvapujú-

cich zvratov, paradoxov, niekedy bo-

lestnej, inokedy nevypovedanej pravdy. 

Postupné odkrývanie krehkého vesmíru 

dvoch manželských párov majú vo svojich 

rukách slovenské herecké hviezdy – Mar-

tin Huba, Dušan Jamrich, Emília Vá-

šáryová v alternácii so Zuzanou Ko-

cúrikovou a Božidara Turzonovová. 

Pokiaľ teda chcete prísť na to, či existu-

je niečo nemenné v tomto obrovskom 

premenlivom vesmíre, a do akej miery 

táto nemennosť ovplyvní život a osudy 

všetkých postáv – Ilúzie sú hrou, ktorá 

1 JANA EYROVÁ  
NEHYNÚCA KLASIKA
Niet azda dámy, ktorá by nemala za se-

bou úspešne absolvovanú minimálne 

knižnú podobu  nesmrteľného románu 

Charlotty Brontëovej o osudovej láske 

a temných tajomstvách, ktoré sa skrý-

vajú za múrmi starého rodinného síd-

la - Jana Eyrová. Najnovšie ožil príbeh 

o vzbure proti konvenciám na pôde 

SND, ktorá ju v réžii Mariána Amsle-

ra v premiére uviedla hneď prvý feb-

ruárový deň v hlavnej úlohe s Petrou 

Vajdovou. Mimochodom, herecké ob-

sadenie Zuzany Fialovej, Roba Rotha, 

Jany Oľhovej, Gabiky Dzúrikovej, či 

Ľuboša Kostelného dávajú tušiť, že ro-

zohranie príbehu odzrkadľujúceho nie-

len to, ako sebavedomá Jane prekoná-

va rigidné obmedzenia viktoriánskych 

konvencií a dusivej spoločnosti, ktorá 

sa ju od detstva snaží deformovať, ale 

aj jej vzťah voči záhadnej živelnosti Ro-

chestra – muža, ktorého oddane milu-

je napriek zdanlivo neprekonateľným 

prekážkam. Hra je tak nielen fascinu-

júcim príbehom hlavnej hrdinky, ale 

aj predstavením symbolickej hodno-

ty kresťanského videnia sveta, hodno-

ty imaginácie, ktorá presahuje pominu-

teľnosť i tragiku pozemského života.

Foto: Jakub Jíra 

2 FABERGÉ VO VIEDNI
Približne 160 jedinečných šperkov zo 

zlata, striebra, krištáľu, vysádzané per-

lami, rubínmi, diamantmi a ďalšími 

drahými kameňmi, ktoré sú aj dnes 

svetovým pojmom výnimočných šper-

kárskych kreácií pochádzajúcich z Kre-

meľského múzea a Fersmanovho mi-

neralogického múzea v Moskve, bude 

po prvýkrát možné vidieť aj v neďa-

lekej Viedni. Práve tu sa totiž koná 

až do 18. mája jedinečná výstava Fa-

bergé v Umelecko-historickom mú-

zeu vo Viedni. Názov výstavy nesie 

meno jedného z najvýznamnejších rus-

kých klenotníkov a zlatníkov z prelomu 

19. a 20. storočia, Petra Carla Fabergé-

ho, autora preslávených veľkonočných 

vajíčok zo zlata, platiny či briliantov. 

Dodnes sú Fabergého vajíčka celosveto-

vo uznávaným symbolom najvyššieho 

klenotníckeho umenia a synonymom 

luxusu. Nie je preto náhodou, že najväč-

ším magnetom budú aj štyri veľkonoč-

né vajcia, ktoré vytvorila fi rma Fabergé 

pre cársku rodinu Romanovcov.

Foto: www.travelmaestro.covington-
travel.com

3 ROZMOTÁVANIE 
VZŤAHOV A ILÚZIÍ
Činohra SND prináša hneď od začiat-

ku roka viacero premiér. Tou prvou sú 

Ilúzie – komorná dráma z pera ruské-

ho dramatika, herca, divadelného a fi l-

mového režiséra, počas ktorej sú di-

vákom brilantne rozmotávané klbká 

navzájom poprepletaných príbehov 

dvoch manželských párov a štyroch 

1
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osloví nielen vás, ale aj všetkých nároč-

nejších divákov.

Foto: Braňo Konečný

4 BOHÉMA: KRÁSNOSMUT
NÝ PRÍBEH
Opera Giacoma Puciniho prevedená 

v svojom originále – v talianskom ja-

zyku – sa dočkala opätovného uvede-

nia vo Slovenskom národnom divadle 

– tentoraz pod režisérskou taktovkou 

uznávaného a renomovaného nemecké-

ho režiséra Petra Konwitschneho, ktorý 

po Eugenovi Oneginovi a Madame But-

terfl y naštudoval pre našu prvú oper-

nú scénu už svoj tretí titul. Bohéma, to 

je krásno-smutný príbeh štvorice mla-

díkov bez peňazí riešiaci svoj život ne-

raz aj čiernym humorom bohémov, kto-

rým prekrývajú svoje depresie a pocit 

márnosti. Ich vtipkovanie aj ich lásky sú 

svojím spôsobom bojom o život.

Foto: Jozef Barinka

5 JAMIE CULLUM  MILOVNÍK 
HUDOBNÝCH IMPROVIZÁCIÍ
V polovici júna – presnejšie 19. 6. – 

čaká  priaznivcov kvalitnej muziky 

sviatok. Po tom, ako si mnohí narých-

lo ukuchtia niečo ľahké a na varenie 

nenáročné v štýle známeho britské-

ho kuchára Jamieho Olivera, vo večer-

ných hodinách by sa mali vybrať na 

bratislavský koncert ďalšieho Jamieho 

– tentoraz skvelého britského jazzpo-

pového speváka, klaviristu, milovníka 

hudobných improvizácií Jamieho Cul-

luma. Tridsaťštyriročný Cullum, zvyk-

nú ho volať aj Sinatra v teniskách, sa 

inšpiruje viacerými hudobníkmi, počú-

va eklektický mix hudby od Milesa Da-

visa po Toma Waitsa a rád prerába zná-

me skladby do jazzpopových verzií. Za 

skladbu Gran Torino z rovnomenné-

ho fi lmu Clinta Eastwooda bol nomino-

vaný na Zlatý glóbus. Na konte má aj 

nominácie na Grammy a Brit Awards 

a mnoho ďalších. Apropo, Jamie zvyk-

ne na koncertoch, kde sa dobre cíti, pri-

dať aj beatbox. Takže je viac ako isté, že 

na svoje si príde úplne každý...

Foto: www.moldejazz.no 
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Žilina

Banská Bystrica

Poprad
Prešov

Košice

Nové Zámky

Zvolen

Martin

Unimog 
cestujúci
na strechu sveta 
Uplynie rok od chvíle, ako sa Jennifer a Peter Glas 
v apríli 2013 vydali na svoju dobrodružnú svadob-
nú cestu s návratom stanoveným na neurčito. Ich 
pojazdným domovom, premenovaným na Glaarks- 
house, sa stal Unimog 1300 L konštrukčného radu 
435 s vysokou priechodnosťou terénu.
S plnými nádržami – 540 litrov motorovej nafty 

a 180 litrov pitnej vody – váži takmer sedem ton, no 

vďaka uzávierkam diferenciálu a portálovým nápravám 

ich možno vo všetkých polohách prepravovať bezpečne 

a pozoruhodne obratne. Spoľahlivosť Unimogu, veľkosť 

nádrží, systém napájania solárnou energiou a malý sani-

tárny kútik robia z Glaarkshousu obytný automobil, kto-

rým možno ďaleko od akejkoľvek infraštruktúry absol-

vovať aj viacdenné sólové túry v nezjazdnom teréne. Po 

prechode južnej Európy, kamenistej tureckej Anatólskej 

vysočiny, pieskových dún v iránskej púšti Dašt-e-Kavír 

či putovaním vyprahnutou púšťou v Ománe budú po-

kračovať v ceste do Nepálu, Tibetu, Číny a Mongolska. 

Viac informácií na www.glaarkshouse.com.

Text a foto: DAIMLER AG

kontakty3.indd   82kontakty3.indd   82 19. 3. 2014   19:23:0219. 3. 2014   19:23:02



Zn
ač

ka
 D

ai
m

le
r 

AG

Trieda C: Kombinovaná spotreba paliva 4,0 – 5,8 l/100 km; Emisie CO2 103 – 135 g/km.

C-elkom  
jasný víťaz.
Nová Trieda C
teraz  u všetkých predajcov Mercedes-Benz.

Viac na www.mercedes-benz.sk/trieda-c
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