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STÁVKA NA VÍŤAZA

Mercedes-Benz CLS

SÚLAD ROZUMU A CITU

Smart Fortwo a Smart Forfour
MÍM MILAN SLÁDEK:

Chcem byť stále v obehu!

VŠESTRANNÉ NOVÉ VITO
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Mercedes-Benz Vito
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Viac sexi.
Nepremeškaj príležitosť získať túto sexi ikonu

od 19 999 €

pre Mercedes-Benz A180 (benzín)
a od 20 999 € pre A160 CDI

Navyše v cene vozidla je zahrnuté
ď havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
od spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ď bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Viac informácií získaš u svojho predajcu
alebo na www.mercedes-benz.sk/trieda-a

Značka Daimler AG

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zvýhodnenie platí pre vozidlá
objednané do 31. decembra 2014. Trieda A: Kombinovaná spotreba
paliva 3,6 – 6,0 l/100 km; emisie CO2 92 – 140 g/km. Ilustračné foto.
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editoriál

Milí priatelia,
babie leto nás prenieslo z leta do jesene.
Tá však možno bude horúcejšia ako posledné, nie práve najteplejšie, upršané leto.
Jeseň je vždy obdobím, keď sa oživuje trh
a automobilky naň prirodzene uvádzajú
novinky, ktoré vám môžu spríjemniť Vianoce. Rozhodne to nie je inak ani u nás.
Práve sa začína parížsky autosalón, kde
predstavujeme novinky prakticky naprieč
spektrom našich tried.
Svetovú výstavnú premiéru bude mať
smart fortwo hneď aj so svojím väčším
bratom forfour. Predvedie sa aj vynovená Trieda B, ktorú zákazníci mimoriadne
dobre prijali. Keďže jej dizajn sa od uvedenia do predaja naozaj vydaril, facelift sa jej
vzhľadu výrazne nedotkol, ale o to viac sa
udialo pod jej povrchom. Inžinieri pracovali hlavne na bezpečnosti, pribudli aktívne
bezpečnostné asistenty, aké poznáme z novej Triedy C. Noví majitelia sa tak budú
môcť cítiť ešte bezpečnejšie.
Kto sa pri balení na dovolenku či len na
výlet na objem kufrov nerád pozerá, určite
ocení praktickejší karosársky variant Triedy C - kombi. Pre koho je však karoséria
limuzíny to pravé, no nechce prísť o zvuk

osemvalca a pocit zatláčania do sedadla pri
akcelerácii v akejkoľvek rýchlosti, môže sa
tešiť na najúspešnejší model AMG, Triedu C 63 AMG.
Svetovú premiéru bude mať aj facelift dizajnérskeho skvostu – Trieda CLS
a CLS Shooting Brake. Na vzhľade
tohto auta už naozaj nemožno veľa vylepšiť, a tak sa zmodernizoval informačný
a zábavný systém a auto dostalo momentálne asi najlepšie svetlá na svete – MULTIBEAM LED.
Po prvý raz sa na výstave predvedie aj
superšport z dielne AMG: Mercedes-AMG GT. Brilantné jazdné výkony
a priam extázu vyvolávajúci zvuk nového
motora V8 biturbo určite nadchnú nejedného fanúšika rýchlej jazdy aj z iných stajní, ako je Mercedes-Benz.
Keď prejdeme na opačný koniec spektra veľkostí našich osobných áut, variant
Triedy V s pohonom všetkých kolies
4MATIC prichádza pred zimou v pravý čas. Lepšia cesta na lyžovačku už ani nemôže byť.
Tak čo hovoríte? Automobilová jeseň je
vskutku bohatá na „úrodu“ stuttgartských
inžinierov a aby bola aj príjemne hrejivá,
pripravili sme pre vás niekoľko obchodných stimulov. O tých, ale aj o podrobnostiach spomínaných noviniek sa dočítate na
stranách čísla Hviezdy ciest, ktoré sa vám
práve dostalo do rúk.
Prajem vám príjemné čítanie.
Andrej Glatz
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Mercedes-Benz Future Truck 2025 dáva vzrušujúcu,
ale zároveň realistickú víziu kamiónov diaľkovej
dopravy budúcnosti.

Neprehliadnuteľný cit pre estetiku, maximálna miera funkčnosti a variability a nezameniteľný štýl – to
je Mercedes-Benz Marco Polo.

Množstvo malých a nenápadných zmien posúva
Mercedes-Benz Triedy B do kategórie nefalšovaného
rodinného auta s prestížou trojcípej hviezdy...

Najnovší model vozidla Mitsubishi Fuso Canter
6C18 s pohonom všetkých štyroch kolies z neho robí
nenahraditeľného pomocníka najmä v zime.
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Stávka
na víťaza

Mercedes-Benz CLS v roku 2004 prišiel, presvedčil a zvíťazil. A odvtedy
to robí pravidelne. Minulý mesiac sa ukázal opäť... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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V

iete, čo je na novom facelifte Triedy CLS také
úžasné? Jednoducho to,
že konštruktéri ho najskôr museli kompletne
rozobrať, aby mohli implantovať najnovšie
technológie pod kabát. Náročná „operácia“ sa končila decentnou zmenou vonkajších línií, ktorú si síce zvonka všimnete, výraznejšie však nekomentujete. Inžinieri zo
Stuttgartu opäť podnikli niekoľko krokov
na to, aby sa Trieda CLS posunula bližšie
k dokonalosti.

predné a zadné nárazníky. Najmä AMG
paket zvýrazňuje dynamické ambície štvordverového kupé aj verzie Shooting Break
– tá aj naďalej ponúka unikátnu kombináciu siluety s bezrámovými oknami a praktickej stránky bežného kombi. Pri pohľade
na nádherné pozadie si všimnete zatmavené skupinové reﬂektory. Opäť prikývnete,
ak vám niekto povie, že najkrajšie sú verzie
AMG, najmä kvôli štyrom koncovkám výfukov a odvetrávacím prelisom na zadnom
nárazníku.

NOVÝ ÚSMEV

Taký je interiér modelu, ktorý absolvoval facelift. Displej systému Command vystúpil z palubnej dosky, aby upozornil na
seba aj na nové možnosti, ktoré ponúka.
Otočný ovládač dopĺňa štvorica ovládačov,
ktoré slúžia na rýchlejší prístup k predvoleným funkciám. Okrem toho je k dispozícii
prezeranie webových stránok na internete
– samozrejme, počas státia a za predpokla-

Pohľad do očí zvyčajne prezradí viac než
čokoľvek iné. Práve preto budú nové diódové svetlomety MULTIBEAM LED najväčšou atrakciou obnovenej Triedy CLS
spolu s „hviezdnym“ vyhotovením masky
chladiča. Tá si osvojila trik, ktorý odprezentovala najprv Trieda A. Do zonamu optických zmien si môžete prirátať aj nové

DECENTNE NÁPADNÝ

du, že váš telefón má bluetooth a možnosť
dátového prenosu. Sledovať na osempalcovom monitore internet, prípadne digitálnu
televíziu tak bude celkom príjemné. Ako
zdroj zobrazeného videa môžete použiť internet, prípadne niektoré prenosné zdroje
ako USB, SD kartu či iPod, alebo aj klasický nosič CD/DVD.
Nový trojramenný volant si zamilujete
rovnako ako viaceré farebné kombinácie
interiéru. Pri pozornejšom pohľade dovnútra identiﬁkujete aj nové tlačidlá, pozitívnou správou je fakt, že logika ovládania sa
nemenila, takže užívateľsky ostáva Trieda
CLS rovnako prijateľná ako predtým.

BUĎ SVETLO!

Najvýraznejšie zmeny si všimnete v noci.
Pri nastúpení vás vítajú obrysy denných
svetiel modrým svetlom, neskôr sa rozsvietia stretávacie svetlá, ktoré presvetlia noc
tak účinne, že tomu nebudete chcieť veriť.
Namiesto toho si pretriete oči. Dosvit no- J
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J vých LED svetiel predstavuje až štyristoosemdesiatpäť metrov, čo je v rámci veľkosériových automobilov unikátna hodnota!
Okrem toho svetlá svietia do zákruty ešte
predtým, než do nej vojdete. Tienenie pred
vami idúceho auta – prípadne toho protiidúceho – je samozrejmosť, pričom vodič
má stále k dispozícii pokiaľ možno čo najviac svetelného výkonu.
Za čelným sklom tak máte k dispozícii
súkromný deň a ak máte systém Night Vision, tak vám LED-ky osvetlia chodca, prípadne zviera osobitne. Napätie či nervozita
za volantom Mercedesa-Benz CLS tak vonkoncom nehrozí.

ÚSPORNÉ MOTORY

Samozrejme, treba začať najúspornejším
osemvalcom vo svojej výkonnostnej triede,
ktorý reprezentuje dvoma turbodúchadlami prepĺňaný osemvalec verzie CLS 63

8

AMG. Priemerná spotreba sa pohybuje na
úrovni 9,9 litra na sto kilometrov. A to je
určite údaj, ktorý vás zaujíma, a nie maximálny výkon 410 kW/557 koní, respektíve
430 kW/585 koní, ktorý sprostredkuje raketové zrýchlenie z 0 – 100 km/h v priebehu štyroch sekúnd.
Ak chcete platiť menej pokút, spoľahnite
sa na kombináciu niektorého z nových motorov. Nový naftový základ CLS 220 BlueTEC s max. výkonom 125 kW/170 koní alternuje príjemná benzínová jednotka CLS
400 s maximálnym výkonom 245 kW/
333 koní. Zaujímavosťou je fakt, že sa bude
kombinovať výlučne so štvrodverovou karosériou kupé, verzia Shooting Break túto
pohonnú jednotku nebude ponúkať.

DEVÄŤ STUPŇOV

NIC, ktorá má zabezpečiť ďalšie zníženie priemernej spotreby motorov o ďalšie
decilitre. Kombinujú sa so všetkými motormi s výnimkou verzie CLS400 a modelov s pohonom všetkých štyroch kolies
4MATIC. Vysoký počet kombinácií musí
uspokojiť každého, aj keď prirodzene základnou požiadavkou, ktorú model CLS
uspokojuje, je estetickosť.

OČI VŠADE

Nielen technológia osvetlenia, ale aj
asistenčné systémy pozdvihol Mercedes-Benz na aktuálnu úroveň, ktorú zadeﬁnovali Mercedesy-Benz Triedy S a E. Samozrejmosťou je systém COLLISION
PREVENTION ASSIST PLUS, ktorý môže pomôcť zamedzovať nehodám

Novinkou pre Triedu CLS je aj uvedenie deväťstupňovej prevodovky 9G-TRO-
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v nízkych rýchlostiach, najmä v hustej
mestskej premávke. Okrem toho je na zozname bezpečnostno-komfortných asistentov DISTRONIC PLUS s asistentom
riadenia a Stop&Go Pilot, ktorý spraví zábavu. Systém BAS PLUS s asistentom
prejazdu križovatkou a brzda PRE-SAFE® s rozpoznávaním chodcov dokážu
vodiča včas informovať a v niektorých prípadoch auto aj autonómne ubrzdiť, takže
v podstate aj zabránia nehode.
Systémy PRE-SAFE® PLUS dávajú pozor aj smerom dozadu, aktívny asistent
sledovania mŕtveho uhla stráži vedľajšie
pruhy, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu natočí volant do istého uhla

namiesto vás, asistent sledovania dopravných značiek upozorňuje aj na jednosmerky, aktívny asistent parkovania s PARKTRONIC zaparkuje priečne aj pozdĺžne
a 360-stupňová kamera uľahčí parkovanie
do každého parkovacieho boxu.
Mimoriadne nudný technologický odsek poukazuje na mieru dokonalosti, na
mieru bezpečnosti, ktorá presahuje rámec
požiadaviek aj tých najnáročnejších a zároveň umožňuje v oddychovom tempe vychutnávať estetiku auta plnými dúškami
nielen vodičovi, ale aj okoloidúcim... Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Jeden za všetkých...
... všetci za jedného. V krátkosti je to opis pracovného princípu
nových svetiel s označením MULTIBEAM LED, ktoré sa rozsvietia
na modernizovanej Triede CLS. Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

P

o prvých adaptívnych LED
svetlometoch sa technológia osvetlenia v prípade Mercedesa-Benz presúva na ďalšiu úroveň. Pred
vodičom sa rozostrie ešte viac svetla,
pričom systém, samozrejme, myslí aj
na protiidúce automobily a neoslňuje ich – napriek tomu ponúka vodičovi maximum svetla tam, kde je to možné. O tom, že svetlá nikoho neoslňujú
sa riadiaca jednotka presvedčí stokrát
v priebehu jednej sekundy na základe
obrazu, ktorý poskytne kamera umiestnená na čelnom skle. Písať o zvýšenej
intenzite a farbe svetelného lúča, ktorý
sa ešte viac priblížil k dennému svetlu,
je vari aj zbytočné.

nielen s navigáciou, ale aj s nočným videním.
Dokážu zacieliť lúč na chodca, v prípade, že máte k dispozícii aj systém
nočného videnia s rozpoznávaním
chodcov, prípadne osvetlia zákrutu
ešte predtým, než do nej vojdete. Systém MULTIBEAM LED totiž spolupracuje aj s navigačným systémom, takže
cestu „pozná“ lepšie ako vodič. Svetlá tak blížiacu sa zákrutu presvetlia
ešte predtým, než vodič natočí volant.
A, naopak, pri výjazde začnú rovinku
osvetľovať už pred vyrovnaním volantu. Za čelným sklom tak máte k dispozícii súkromný deň. Napätie či nervozi-

DVADSAŤŠTYRI

Presne toľko diód má každý jeden
svetlomet, pričom každá jedna dióda má vlastný riadiaci čip, takže každá jedna LED dióda je samostatná jednotka. Môže meniť intenzitu svietenia,
prípadne aj smer svetelného lúča, ak
je daná dióda vybavená aj servomotorom, ktorý mení jej smer. Štyri diódy
totiž môžu meniť lúč svetla o dvanásť
stupňov. V podaní Mercedesa-Benz
svetlá vedia, čo chce vidieť vodič. Poznajú cestu, zákruty, majú zvýšený svetelný výkon a dokážu spolupracovať

10
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História svetiel Mercedesa-Benz
DETEKCIA JAZDNÉHO PRUHU
VIACÚČELOVOU KAMEROU

1991: premiéra xenónových svetlometov s plynovou výbojkou
vo výskumnom automobile Mercedes 100
1995: xenónové svetlomety s dynamickou reguláciou
dosahu svetla v Triede E
1999: premiéra bi-xenónovej techniky v Triede CL
2003: svetová premiéra aktívneho brzdového svetla v Triede E
2004: svetová premiéra bi-xenónových svetlometov
s aktívnym osvetlením zákrut a odbočovacím
svetlom v Triede CLS
2005: premiéra aktívneho asistenta nočného videnia v Triede S
2006: svetová premiéra inteligentného systému osvetlenia v Triede E

ta za volantom Mercedesa-Benz CLS tak vonkoncom nehrozí.
Novinkou je aj osvetlenie kruhových objazdov. Ľavý a pravý svetlomet separátne osvetlia obe strany kruhového objazdu, takže vodič
bude mať skvelý prehľad o pohybe pred ním. Najmä s ohľadom
na fakt, že dosah týchto diód je až šesťdesiat metrov.

2009: svetová premiéra inteligentného systému osvetlenia
s adaptívnym asistentom diaľkového svetla v Triede E

DIGITÁLNE OČI

2010: svetová premiéra dynamických LED svetlometov
s výhradným použitím svetelných diód so všetkými funkciami osvetlenia inteligentného systému
osvetlenia v Triede CLS

Dosvit nových svetlometov je o dvadsať percent vyšší, lúč diaľkového svetla dosiahne až do vzdialonosti 485 metrov! To je
v rámci sériových vozidiel nový rekord a hoci do médií už dorazili správy o laserových svetlách s ešte dlhším dosahom, v sériových automobiloch je táto hodnota zatiaľ neprekonaná.
Samozrejme, systém je schopný cloniť svetelný lúč, najmä ak je
v protismere auto, takže protiidúceho nebudete oslňovať, pričom
budete mať aj naďalej k dispozícii maximum svetla vo vašom jazdnom pruhu. Pravdupovediac, zo zvýšenej intenzity svetla bude
proﬁtovať aj protiidúci vodič. Funkcia clonenia je prevzatá zo súčasného adaptívneho asistenta diaľkových svetiel. Ak kamera zaznamená protiidúce vozidlo, mechanicky zacloní oblasť svetelného
kužeľa diaľkového svetla. Tento systém už dnes používa aktuálne
Trieda E, S aj nová Trieda C. Éra xenónových svetiel sa tak skončila. Apropo, viete, kedy sa na vozidlách Mercedes-Benz objavili po
prvý raz? Už v roku 1995, a to je poriadne dávno, však? Ó

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

2009: premiéra aktívneho asistenta nočného videnia
Plus v Triede S a E

2010: nové xenónové výbojky s vyššou farebnou teplotou,
ktorá je bližšia dennému osvetleniu, v Triede S a E
2011: sériový štart funkcie bodových svetiel (svetová
premiéra)
2013: Trieda E sériovo s energeticky efektívnym stretávacím svetlom LED (34 wattov/vozidlo)
2013: svetová premiéra sériovej funkcie viacúrovňového svietenia zadných svetiel v Triede E
2013: nová Trieda S je ako prvé vozidlo sériovo vybavená výlučne LED svetlometmi. Nové funkcie osvetlenia (zvláštna výbava): adaptívny asistent diaľkového svetla Plus, asistent nočného videnia Plus;
Jediný osvetľovací prostriedok na palube: LED;
Funkcia viacúrovňového svietenia zadných svetiel
z ohľaduplnosti k nasledujúcej premávke
2014: Trieda C so všetkými funkciami osvetlenia High-End-ILS v LED vrátane funkcie viacúrovňového
svietenia zadných svetiel, ako aj funkcie pozdravu
„Welcome Home“ prostredníctvom namodro rozsvietených svetlovodov; jedinečné v tomto segmente vozidiel
2014: svetová premiéra svetlometov MULTIBEAM LED
v Triede CLS
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Súlad
rozumu
a citu

Poznáte to mnohí z bežného života – hoci to chodí ako kačka,
kváka to ako kačka, a dokonca to aj vyzerá ako kačka, nemusí to
ešte znamenať, že to aj kačka je. Zvlášť u nás – v lone
Karpatského oblúka... Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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P

okiaľ je však niečo zábavné, komfortné, účelné, bezpečné, moderné a navyše
urbánne a vo svojom „rodnom liste“ má napísaný lotrinský Hambach, môžete si byť na sto
percent istí, že ide o smart. Nemci –
na rozdiel od nás – sú v tomto možno menej kreatívni než my, ale aspoň
majú v týchto veciach jasno. Podobne
ako v otázke, ako aj opticky malému
motorovému vozidlu zabezpečiť veľký
úspech. Pokiaľ by sme mali nájsť paralelu, museli by sme skonštatovať, že
to, čo je cieľom pri pestovaní a tvarovaní miniatúrneho bonsaja, vytvárajúceho ilúziu starého a dospelého stromu,
sa po šestnástich rokoch od príchodu
smart city kupé na automobilový trh
podarilo aj jeho tvorcom z Lotrinska.
Koncom roka sa na európskom trhu
objavia dve dôkladne inovované a ,,vy-

14
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automatika twinamic. Novinkou je aj
automatika štart – stop.

OBRATNOSŤ

šľachtené ilúzie veľkých mestských limuzín“. ,,Dvojvaječné dvojčatá“: smart
fortwo a smart forfour...

INOVÁCIE

Obe vozidlá prešli nielen kompletným vylepšením, ale v konečnom dôsledku sa stali oveľa komfortnejšími
vozidlami. Ich inovácia by sa dala zhrnúť do štyroch základných premís:
majú viac miesta, viac farby, viac bezpečnosti a viac výbavy. Motor, situovaný v zadnej časti vozidla, umožňuje vychutnávanie jeho silných stránok práve
pri jazde mestom. Najmä pokiaľ sa
o ich pohon starajú tri moderné verzie
trojvalcových motorov: základný, benzínový s výkonom 45 kW/60 k, atmosférický s výkonom 52 kW/71 k a turbomotor s výkonom 66 kW/90 k. Prenos
sily má pod palcom päťstupňová prevodovka alebo šesťstupňová dvojspojková

Mimoriadnou obratnosťou bol ,,obdarený“ predovšetkým nový smart
fortwo – priemer otáčania dosahuje výnimočné hodnoty 6,95 m (od obrubníka k obrubníku), resp. 7,30 m (od steny
k stene). Zahanbiť sa nedal ani dvojdverový smart forfour, dosahujúci pri
otáčaní kružnicu, porovnateľnú s terajšou v smart fortwo – 8,65 m (od obrubníka k obrubníku), resp. 8,95 m (od steny k stene)! Obratnosť a predovšetkým
variabilnosť podčiarkuje aj excelentný
Body Space Index* a zadné dvere pri
type smart forfour, ktoré sa dajú otvárať takmer o 90°, a pri všetkých variantoch sériovo sklopné operadlo sedadla
spolujazdca.

REAL LIFE SAFETY

Nielen bezpečnostný skelet Tridion,
ale aj vyšší podiel ultravysokopevnostných tepelne tvarovaných ocelí a viacfázovej ocele s najvyššou pevnosťou
garantujú novým smartom – v duchu
ﬁlozoﬁe „Real Life Safety“ – najvyššie hodnoty bezpečnosti ich posádok,
o čom svedčí aj fakt, že pri crash testoch obstáli aj pri čelných zrážkach
s vyššími triedami, ako napr. s vozidlami Mercedes-Benz Triedy C a S. Bezpečnosť smartov zvýrazňujú aj novinky v podobe pokrokových asistenčných
systémov, ako napr. sériovo dodávaným asistentom stabilizácie pri bočnom vetre či na želanie dodávaným

asistentom udržiavania v jazdnom pruhu, alebo výstražnou funkciou na udržiavanie odstupu. Vylepšením prešiel
aj podvozok, ktorý dostal novú konštrukciu prednej nápravy (tá bola de
facto ,,vypožičaná“ z doterajšej Triedy C), optimalizovanú zadnú nápravu De Dion, výrazne predĺžené zdvihy
pružín či pneumatiky s väčšou bočnou výškou. Všetky uvedené inovácie
umožňujú nielen jedinečne malý priemer otáčania, ale predovšetkým zvyšujú komfort jazdy ,,dvojčiat“.

,,VÝBAVIČKA“

Charakteristickým prvkom nových
smartov je ich unikátnosť. Zvýrazňuje
ju aj samotná výbava, ktorá prichádza
v troch líniách: passion, prime a proxy.
Rozsiahlejšia bezpečnostná a komfortnejšia výbava je už v samotnom základnom vybavení vozidla, o čom svedčí denné osvetlenie v technológii LED,
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, vizuálne potvrdenie zamknutia
a imobilizér, tempomat s obmedzovačom rýchlosti (variabilné obmedzenie
rýchlosti), ukazovateľ vonkajšej teploty s výstrahou pred mrazom, združený
prístroj s monochromatickým displejom v technológii LCD a palubný počítač, ako aj elektrické ovládanie okien
vpredu. Nové línie so sebou prinášajú
aj nové vylepšenia, akými sú napríklad
multifunkčný volant v koži, združený prístroj s 3,5" farebným displejom,
ako aj vyhrievané sedadlá. K tomu nesmieme zabudnúť pripočítať rozsiahlu
integráciu smartfónu, navigáciu v re- J

* pomer vnútornej dĺžky vozidla k vonkajšej, pričom vnútorná dĺžka sa meria od nestlačeného plynového pedála vodorovne po zadné ukončenie vnútorného priestoru.
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J álnom čase a intuitívnu obsluhu pomocou dotykovej obrazovky. O ozvučenie sa po prvý raz stará systém JBL,
obsahujúci 6-kanálový zosilňovač DSP
(240 W) vo fortwo, resp. 8-kanálový zosilňovač DSP (320 W) vo forfour a celkovo osem (pri modeli fortwo), resp.
dvanásť (pri modeli forfour) vysokovýkonných reproduktorov. Bezplatne sú
majiteľom smartov zároveň ponúkané
aj revolučné aplikácie smart cross connect, poskytujúce ešte viac zábavy.

FUNKČNÝ EXTERIÉR

Nové smarty prešli evolučnými
zmenami, ktoré sú jasne viditeľné na
zdokonalenej siluete One-and-a-half-box. Proporčné zmeny dodali smartu ,,mužnosť“, vďaka čomu už na prvý
pohľad pôsobí nielen vyspelejšie, ale

16
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Najdôležitejšie rozmery obidvoch
nových modelov smart
Dĺžka (m)
Šírka (m)
Výška (m)
Rázvor náprav (mm)
Priemer otáčania

smart fortwo
2,69
1,66
1,55
1 873
6,95

smart forfour
3,49
1,66
1,55
2 494
8,65

75

77

190 - 350

185 – 975

(od obrubníka k obrubníku) (m)

Body Space Index
(Pomer vnútorná dĺžka/vonkajšia dĺžka) (%)

Objem batožinového priestoru

aj športovejšie. Priateľský a zároveň
sebavedomý dojem vzbudzuje zväčšená maska chladiča, ktorej dierovaná štruktúra – podobne ako aj čierny
otvor chladiaceho vzduchu v nárazníku – vytvára vzor včelích plastov. Včelí motív sa objavuje aj v krycom skle
svetlometov, pričom pri smerovkách
preberá vzor plastu dokonca vrstviacu funkciu. Zmenou prešli aj rombické predné svetlá, ktoré sú hore trocha
zrezané, vďaka čomu pôsobia sympaticky športovo. Identitu tohto mestského ,,dravca“ zvýrazňuje aj denné svetlo v tvare U, priateľskosť čelné
svetlomety, ktoré vďaka funkcie Welcome pri odomknutí auta zabezpečia
vo svetlomete pulzujúce svetlo – ktoré
v majiteľovi vozidla evokuje pozdrav.
Nový smart forfour sa o mnohé dizaj-

nérske prvky delí so smart fortwo. Hlavným rozdielom je ich proﬁl – smart
fortwo má veľké, až po B stĺpik siahajúce dvere s bezrámovým oknom, smart
forfour má okrem dodatočných dverí dlhšiu bezpečnostnú bunku Tridion.
A nielen to. Nový smart fortwo disponuje dvojdielnými zadnými dverami,
uľahčujúcimi nakladanie aj na tých najmenších parkovacích miestach. Smart
forfour má jednodielne, smerom nahor otvárané zadné dvere. Nová je pri
oboch verziách aj výrazne vytvarovaná
línia ramien, ktorá im nielenže umožňuje stáť plne na ceste, ale aj zabezpečuje optické oddelenie telesa vozidla a natiahnutej kabíny (Greenhouse).Väčšiu
pestrosť, veselosť, mladícky imidž a farebnosť zabezpečuje ,,dvojčatám“ až
40 možností farebných kombinácií.

ŠARMANTNÝ INTERIÉR

Dizajn interiéru nových smartov
charakterizujú pomenovania ako komfortný, moderný, emotívny, bezstarostný a zmyselný. Presne také, aké majú
vystihovať vozidlo určené do mestskej
premávky v súčasnosti. Jeho jednotlivé línie majú potrebný ,,loop“ (švih)
a zároveň individualitu, čo sa dá po-

vedať nielen o dvojdielnej prístrojovej
doske, vnútrajšku dvier, ale aj o materiáloch, použitých na poťahy sedadiel
a interiéru. Uplatnenie v interiéri našiel už aj spomínaný vzor včelieho plastu, ktorý sa objavuje na integrovaných
reproduktoroch a vo výškovom reproduktore v zrkadlovom trojuholníku.
Vnímanie a svet hodnôt mladej, aktívnej a ,,zosieťovanej“ generácie podčiarkujú ľahko ovládateľné precízne
guľovité dýzy výduchov vzduchu, neobvyklý vzhľad centrálne umiestnenej
ovládacej jednotky klimatizácie, v rámci ktorej možno na stupnici v strede
nastaviť požadovanú teplotu pomocou
posúvateľnej lupy. Trojramenný volant
možno na želanie dodať aj ako multifunkčný model ovládania rádiovej, navigačnej, informačnej a zábavnej jednotky, ktorá je centrálne umiestnená
v prístrojovej doske. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Takto sa to robí! Pozriete sa, a hneď sa zamilujete. Napokon, kto by
odolal? Nádherné dvojdverové kupé Mercedes-AMG GT predviedlo
svoje proporcie bez kamuﬂáže začiatkom septembra. Nešetrilo
sa kyprými tvarmi ani kilowattmi... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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T

rocha napätia nikdy neuškodí. A v prípade modelu Mercedes-AMG GT
sme si spomínaného napätia užili viac než dosť. Postupne vystupoval z tieňa, predstavil agregát a naposledy sa ukázal v pohybe ako
predstieraný prototyp. Dôvod tohto konania? Jednoducho potrebujete znervózniť
svojich súperov, je to podobné ako predstavenie súperov v boxe. Aj oni si zakrývajú tváre a odhaľujú ich až tesne pred
zápasom. Aby ukázali sebavedomie, aby
sa bez strachu postavili zoči-voči a skočili doprostred zápasu. Mercedes AMG GT
je čistokrvný bojovník. Je to druhý model, ktorý vyvíjali v Affalterbachu po modeli SLS. Konštruktéri pri vývoji použili podobný recept ako pri modeli SLS
AMG. Pod dlhou prednou kapotou ukrýva osemvalec s dvoma turbodúchadlami,
ktorý poháňa zadné kolesá. Oba spomína-

né modely však majú niečo spoločné. Sú
to modely novej značky: Mercedes-AMG.

POSTOJ NAMIESTO PÓZY

Tak možno stručne charakterizovať
vzhľad nového športiaka s hviezdou na
maske chladiča. Prvky dynamiky nechýbajú, napriek tomu je dizajn veľmi čistý, bez zbytočne rušivých prvkov.
Môžete sa tak bez problémov sústrediť na nasávacie otvory, mierne vysunutú masku chladiča či masívny odvetrávací otvor v predných blatníkoch.
Difúzor nesmie chýbať, stará sa v spolupráci s výsuvným spojlerom o potrebný
prítlak na zadnú nápravu.
To je všetko. Ak čakáte zložitejší opis
dizajnu, ten neexistuje. Mercedes-AMG je
úprimný športový model. Vracia sa tam,
kde boli automobily šesťdesiatych rokov.
Presne tam, kde model 300 SL jednoducho založil pravidlá športových automobi-

lov na každý deň. Pozrite si historické fotograﬁe a zistíte, že vzrušujúci dizajn sa
neopiera o mnoho kriviek či prvkov, ktoré priťahujú pohľad. Napokon, podmienkou maximálnej rýchlosti je vynikajúca
aerodynamika a tú Mercedes-AMG GT
rozhodne má. Zaujímavým prvkom je
prechod prednej kapoty do čelného skla.
Opticky na seba totiž nenadväzujú, zistíte
to však až na druhý pohľad. Toto riešenie
umožnilo tvorcom použiť kolmejšie čelné
sklo, čo pre vodiča znamená lepší výhľad.
Zároveň je to aj pocta súťažným špeciálom, ktoré vydobyli reputáciu nesmierne
odolných a výkonných špeciálov na legendárnych pretekoch Mille Miglia.

HORÚCE BODY

Teplo pod kapotou bude produkovať novo vyvinutý osemvalec s objemom štyroch litrov, ktorý dopujú dve
turbá, takže o kilowatty a newtonme- J
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J tre nebude núdza. Áno, AMG sa rozlúčilo s atmosférickými agregátmi a radosť z dynamiky sa chystá odovzdávať
v sprievode turbodúchadiel. Tie sú
umiestnené medzi valcami čo najbližšie k nasávacím kanálom tak, aby
mohli reagovať spontánnejšie a motoru prepožičať atmosférický charakter.
V duchu pravidiel superšportov je mazanie suchou kľukovou skriňou milá
povinnosť pre konštruktérov a z technických perličiek treba spomenúť príbuzenstvo s dvojlitrovým motorom,
ktorý nájdete v modeloch A 45 AMG
a GLA 45 AMG. Rovnaké majú napríklad vŕtanie a zdvih valcov.
Ani o zvukovú stopu neprídete, vidlicový osemvalec nakoniec ostal, navyše
špeciálne klapky vo výfuku menia zvuk
podľa vašich potrieb. Nebudete otravovať susedov, prípadne práve naopak.
Budete vyžadovať zvukovú stopu k pohybom plynového pedála.
Máte na výber dve možnosti. Mercedes-AMG GT poskytuje maximálny výkon 340 kW/462 koní, maximálnu rýchlosť 304 km/h a zrýchlenie
z pokoja na 100 km/h v priebehu rovných štyroch sekúnd. Nestačí? Nech
sa páči, výkonnejšia verzia GT S vám
poskytne maximálny výkon 375 kW/
510 koní, maximálna rýchlosť sa posunie na hranicu 310 km/h a zrýchlenie
na 100 km/h vám bude trvať o dve desatiny menej.

20
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MECHANICKÉ ZÁŽITKY

Rýdzu radosť z jazdenia vám
sprostredkuje aj podvozok. Rozdelenie hmotnosti je takmer ideálne a celková hmotnosť iba mierne prekračuje
hranicu jeden a pol tony, takže na výkon jedného koňa pripadá iba čosi vyše
troch kilogramov. Prirátajte k tomu
nízke ťažisko a výsledkom je jazdná rozkoš, ktorú azda najlepšie vyjadruje skratka GT.
Množstvo technických
a technologických pomôcok je pripravených posunúť hranice zážitku čo
najbližšie k oblasti súťažných špeciálov. Aktívne
silentbloky eliminujú vibrácie
motora aj prevodovky, silnejšia
verzia má k dispozícii elektronicky riadený diferenciál a nastaviteľné
tlmiče pruženia. Jednotlivé režimy Comfort,
Sport a Sport+ dopĺňa aj režim Individual, ktorý sa prispôsobí požiadavkám vodiča, prípadne
jeho aktuálnej nálade. Napríklad kombinácii komfortného pruženia, no so zvýrazneným zvukom z výfukov.

Nádheru interiéru sme spoznali už
v predpremiére, vodič má k dispozícii presnú dávku ovládacích prvkov
v neomylnej logike, ktorú poznáme aj
z iných modelov Mercedes-Benz. Trieda AMG GT pridáva ovládače AMG
DRIVE UNIT, ktorých je presne
osem, kopírujú teda počet valcov pod
kapotou. Vodič si s nimi štartuje motor, zvolí jazdný režim, vypína stabilizačný systém, nastaví tvrdosť tlmičov,
intenzitu zvuku výfukov, deaktivuje
štart/stop systém :), nastaví režim prevodovky a vypína autorádio, prípadne
pridáva hlasitosť.
Zvyšok sa odohráva priamo pred
jeho očami, dvojica kruhových prístrojov informuje o rýchlosti a otáčkach motora, trojramenný volant s Alcantarou sadne do ruky a za volantom
sa nachádzajú páčky na radenie
jednodtlivých rýchlostí. Je
ich presne sedem. Dvojspojková prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT
radí v okamihu
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a okrem toho počet rýchlostí umožňuje vychutnať si radenie tak, ako je väčšina vodičov zvyknutá. Bez zbytočnej
schizofrénie plynúcej z vysokého počtu
rýchlostných stupňov.
Možno to bude znieť nevhodne, no
všetky bezpečnostné prvky známe z ostatných modelov sú na „palube“ Mercedesa-Benz GT. Je to jeden z ďalších
dôkazov extrémneho prístupu inžinierov automobilky Mercedes-Benz, ktorí
si nedovolia vynechať ani jednu z kľúčových oblastí, ktoré deﬁnujú automobily s hviezdou vo svojom znaku. COLLI-

SION PREVENTION ASSIST PLUS,
ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION
ASSIST sú na palube v sériovom vyhotovení a doplniť ich môžete napríklad
systémom PRE SAFE, adaptívnymi
diaľkovými svetlami aktívnym asistentom jazdy v pruhoch, a systémom sledovania mŕtveho uhla. Nič, skutočne nič
nie je ponechané na náhodu.

GT JE POSTOJ

Väčšina zákazníkov si zrejme zvolí
aj balík AMG Dynamic Plus, ktorý obsahuje spomínané technologické prvky

a najmä režim RACE. Ten je pripravený vyťažiť maximum z podvozka, ktorý má väčšie negatívne odklony a tuhší
podvozok, takže na pretekárskej trati sa bude cítiť ako doma. A presne to
je pointa: rýchlosť. Nefalšovaná, drsná
a bez zbytočných kilogramov, bez zbytočne veľkej karosérie, teda tak, ako by
ste to mali mať radi aj vy.
Chystáte sa objednať si Mercedes-AMG GT? Výborne, vyjadríte tým
svoj postoj a dáte všetkým najavo, že
benzín je vaše „vierovyznanie“ a aj to,
že svoj život žijete naplno...Ó

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

Ponúkame jedinečnú
kombináciu riešení
,,Som rád, že v súčasnosti si začínajú ľudia uvedomovať, že im neponúkame
len prémiovú značku, akou Mercedes-Benz je, ale aj širokú paletu modelov
vozidiel najvyššej kvality a bezpečnosti. A práve tie sú optimálnym riešením
potrieb všetkých, ktorí potrebujú svoje ﬁnancie investovať efektívne
a účelne“ – spokojne skonštatoval nový riaditeľ obchodu pre ﬁremných
zákazníkov spoločnosti Motor-Car Bratislava Ing. Zoltán Ács.
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

P

ráve nová optimalizácia ﬂeetových služieb pre klientov, ako
aj individuálny prístup značky
Mercedes-Benz pri predaji vozidiel na Slovensku boli predmetom aj nášho rozhovoru...
Takmer každý predajca vozidiel a zástupca automobilovej značky ponúka
svojim klientom k samotnému autu aj
služby a riešenia...
- V prípade Motor-Car Group si treba
uvedomiť, že nezastupujeme len Mercedes-Benz. Naše portfólio na Slovensku tvorí až
dvanásť značiek. Zároveň sme zastúpení aj
v Čechách a Maďarsku. To je čosi, v čom
sa radíme k špičke na slovenskom trhu.
Naša jedinečnosť je aj v tom, že vieme zabezpečiť implementáciu napr. v Bratislave
dohodnutých obchodných podmienok vo
všetkých našich zastúpeniach. Z tejto reality sa odvíja aj pozitívne vnímanie výhodnosti vzájomnej kooperácie a spolupráce
s našimi zákazníkmi a partnermi.
V čom spočíva?
- Vďaka širokospektrálnosti ponuky sme
schopní nastaviť podmienky a vzťahy tak,
že náš klient dostane ﬁnančne výhodný
a optimálny produkt na špeciﬁckú aktivitu,
pripravený podľa jeho požiadaviek. De facto vieme ponúknuť rovnaké a jedinečné výhody pre vozový park, ktorý sa skladá tak
z mercedesov, ako aj z vozidiel iných značiek, ktoré na trhu zastupujeme.

Pokiaľ vnímame Mercedes-Benz ako
prémiovú značku, výhodnú z pohľadu bezpečnosti, spoľahlivosti a nákladov životného cyklu, optimalizujeme podľa toho ponuku značky. Veľmi dobre sa nám na to darí
využívať symbiózu iných, nami ponúkaných značiek, vďaka ktorej je výsledná nadobúdacia cena prijateľnejšia.
Pokiaľ tomu rozumiem, ponúkate
klientovi akýsi ,,mix“ vozidiel...
- V podstate áno – od manažérskych
až po referentské. A nielen vozidlá. Zároveň ponúkame celý reťazec služieb, pretože to, že si u nás klient kúpi vozidlá, tým
sa pre nás celý obchodný prípad len začína. Vďaka individuálnemu prístupu a podmienkam pripraveným podľa požiadavky
zákazníka, vieme zabezpečiť výhodné ﬁnancovanie a optimalizáciu nákladov. Pri
ﬁnancovaní našich produktov pracujeme
nielen s lízingovou spoločnosťou Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, ale aj
s ostatnými, ktoré poskytujú ﬁnancovanie
produktov na trhu.
Môžete deklarovať výhodnosť aj na
nejakom konkrétnom prípade?
- Veľmi dobrý príklad primeranosti ﬁnancovania – v rámci manažérskych vozidiel – predstavuje nový Mercedes-Benz
Triedy C. Konkrétne – pri vozidle Triedy C 180 BlueTEC v cene 28 175,- eur
bez DPH, jeho 20 % akontácii, 20 % zostatkovej hodnote a 4 rokoch trvania lí-

zingu vieme dosiahnuť mesačnú splátku
399,– eur bez DPH – so zachovaním všetkých, nami ponúkaných služieb, čo je už
porovnateľné s bežnými vozidlami na trhu.
Zrejme to nie je všetko, čo sa týka výhodnosti...
- To teda nie. Nastavíme optimálne podmienky poistenia, pružný a bezproblémový systém servisu, poskytnutie náhradného
vozidla pri návšteve servisu pre zabezpečenie mobility, ktorá je v dnešných rýchlych
časoch veľmi dôležitá, nehovoriac o možnosti predĺženej záruky. Pri obmene vozového parku kladieme dôraz na účelnosť
a hospodárnosť výmeny s minimálnou záťažou, pričom vieme zabezpečiť aj odkúpenie vozidiel klienta, resp. sprostredkujeme
ich predaj a nastavíme obchodné a ﬁnančné podmienky pre nové vozidlá. Dokážeme tak klientovi profesionálnou správou
autopark nielen optimalizovať, ale v konečnom dôsledku mu šetriť aj ﬁnančné prostriedky, ktoré by musel vynaložiť na mzdové náklady, spojené s takouto prevádzkou .
Ide teda o akúsi kombináciu vozidiel a služieb spolu s ich prevádzkou.
Máte na takéto ponúkané komplexné
služby už aj nejaké ohlasy?
- Máme a sme radi, že pozitívne. Príkladom môže byť napr. výmena vozového
parku nemenovanej spoločnosti, kde sme
menili 60 ks vozidiel rôznych značiek, používaných 3 až 5 rokov. Pre klienta sme J
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profil

Veľmi podstatný je
pohľad na vozidlo cez
jeho celkový náklad
za obdobie požívania
a najazdených
kilometrov, kde
dokážeme byť pri nami
poskytovaných
službách vysoko
konkurencie schopní.

J tak dosiahli úsporu – prepočítanú na celkové používanie a ﬁnancovanie vozidiel
v období 4 rokov vyše 60 000 eur. To
je podľa mňa dostatočne veľká ﬁnančná
hodnota na zamyslenie sa...
Koľko vozidiel musí mať človek, aby
patril k ﬂeetovým službám pre veľkých klientov?
- Všeobecne ide o majiteľov, ktorí majú
viac ako tri vozidlá na jednu objednávku,
my však do danej kategórie zaraďujeme aj
zákazníkov alebo spoločnosti, ktorí majú
viacero vozidiel a tým aj väčší vozový park.
Vráťme sa však k už spomínanému
mixu vozidiel. Vedeli by ste byť konkrétnejší, z čoho vami spomínaná ﬁlozoﬁa nových ﬂeetových možností vychádza?
- V prvom rade z typového rozdelenia
klientov a ich potrieb. Svojou ponukou
uspokojujeme všetky skupiny zákazníkov. Individuálne predstavy majiteľa ﬁrmy, ktorý si vozidlo kupuje, také,
aké vyhovuje jeho potrebám. Pre ktoré sa rozhodol nielen logicky, ale hlavne
emotívne. Zároveň, vďaka našim možnostiam a hlavne riešeniam, dokážeme

24

zolo acs.indd 24

pre slovenské ﬁrmy
zabezpečiť vozidlo
značky Mercedes-Benz za porovnateľné ﬁnančné
náklady, ako za vozidlo, s ktorým ho
možno z pohľadu
bezpečnosti, komfortu a najmodernejších technológií len
ťažko porovnávať...
Uviedli ste zatiaľ dve kategórie ﬂeetových klientov. Ktoré sú tie ďalšie?
- Treťou sú veľké nadnárodné ﬁrmy,
ktoré majú už zadeﬁnované pravidlá, akými značkami a triedami vozidiel budú
ich zamestnanci a manažéri na Slovensku jazdiť. Pre ne máme okrem značky
Mercedes-Benz pripravené portfólio ďalších dvanástich značiek, na ktoré sa tiež
vzťahujú výhody ﬂeetovej spolupráce. Zároveň dokážeme vytvoriť pre zamestnancov takýchto spoločností špeciálne ﬂeetové podmienky, spočívajúce v uplatnení
ﬂeetových výhod aj na vozidlá, ktoré si zakúpi zamestnanec ako súkromná osoba. Naňho sa budú vzťahovať tak, ako
keby ho kúpila nadnárodná spoločnosť,
pre ktorú pracuje. Poslednou skupinou sú
štátne výberové konania, kde dokážeme
využiť najmä značky, ktoré nie sú vnímané ako symbol luxusu, ale majú svoju kvalitu, úžitkovosť a hodnotu.
Naozaj je takáto cenová výhodnosť
reálna?
- Je. Fleetovým zákazníkom ponúka-

me výhody s optimalizáciou všetkých
nákladov spojených s používaním vozidiel, cez poradenstvo, poistenie ﬁnancovanie, správu a pod. Veľmi podstatný
je pohľad na vozidlo cez jeho celkový
náklad za obdobie požívania a najazdených kilometrov, kde dokážeme byť
pri nami poskytovaných službách vysoko konkurencie schopní a ušetriť pre zákazníka nemalé ﬁnančné prostriedky.
A práve to je veľmi motivujúce.
Motivujúce?
- Samozrejme. Pokiaľ chce podnikateľ
alebo ﬁrma napredovať a záleží im aj na
motivácii zamestnancov a následne na ich
lojalite, urobia všetko pre to, aby im zabezpečili čo najväčší komfort a štandard. Aby
ich motivovali, napr. aj tým, že im ako prejav dôvery zabezpečia služobné vozidlá
značky Mercedes-Benz, ktoré ich v konečnom dôsledku nebudú stáť viac, ako keby
kúpili vozidlá inej – neprémiovej značky,
výbavy a triedy.
Vďaka vyšším zľavám z ceny?
- Nie. To nie je cesta a ani naša ﬁlozoﬁa. My sa snažíme o komplexnosť riešení,
ktoré sú pre klienta v konečnom dôsledku ﬁnančne výhodné. Na trhu sa stretávame s rôznymi konkurenčnými ponukami, s – na začiatku – dobre znejúcimi
ponúkanými zľavami. My však vieme, že
pre klienta sa celková výhodnosť prejaví až
v okamihu, keď si porovná, koľko za kúpu
a užívanie vozidla zaplatil a koľko zaň pri
následnom odpredaji dostal. Až vtedy zistí
reálne výhody našej ﬁlozoﬁe. Ó
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Dorotka a jej
hviezdny začiatok
školského roka
Na začiatku vznikla myšlienka súťaže, ktorá si dala
za cieľ v deťoch prebudiť a zmobilizovať ich
kreativitu, výtvarné nadanie a bezhraničnú
fantáziu. Jednoducho zistiť, ako si deti
predstavujú vozidlá značky Mercedes-Benz...
,,Som rada, že myšlienka detskej
súťaže spoločnosti Mercedes-Benz
Slovakia oslovila aj spoločnosť Ringier
Axel Springer Slovakia, a. s., vďaka
čomu sme mohli úspešne rozbehnúť
spoločný projekt vzájomnej spolupráce. Sme totiž presvedčení, že podnietiť
v deťoch fantáziu, talent a najmä motiváciu stať sa úspešnými, má zmysel
a význam,“ poznamenala vedúca marketingu spoločnosti Mercedes-Benz
Slovakia Ing. Ingrid Janečková.
Úspešným príkladom spolupráce sa
stala malá školáčka Dorotka z Trnavy,
ktorá za svoje netradičné výtvarné
spracovanie vozidla Mercedes-Benz

Triedy C vyhrala nielen výtvarnú súťaž, ale prežila aj nezabudnuteľný zážitok. V jej prvý školský deň ju priamo
pred školu – ZŠ Angely Merici v Trnave – a jej triedu 1. C až z Bratislavy
doviezol jej osobný šofér. A nie hocijako, ale na najnovšom modeli Triedy
C! ,,Dorotka aj vďaka našej súťaži
prežila hneď počas prvého školského
dňa – nielen reálne detské šťastie, ale
aj silné emócie. A keďže o emóciách
je aj ,,strieborná hviezda“, je viac ako
zrejmé, že v blízkej budúcnosti spolu
s naším partnerom pripravíme ďalšie
prekvapenia...“ dodala na záver Ingrid
Janečková. Ó

Strana bola pripravená v spolupráci
s denníkom Nový Čas.
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Z vodiča
manažér
Mercedes-Benz Future Truck 2025
dáva vzrušujúcu, ale zároveň
realistickú víziu kamiónov
diaľkovej dopravy budúcnosti.
Text: Peter Varga / Foto: Damiler AG

V

nasledujúcich desiatich
rokoch by sa svet mal
zmeniť viac ako za ostatných 1 000 rokov. Dnes,
na začiatku týchto zmien,
predstavitelia spoločnosti Mercedes-Benz
s rovnakou hrdosťou, ako rodičia sledujú prvé krôčiky svojich detí, prezentovali
prvý kamión, ktorý dokáže jazdiť po diaľnici celkom sám.

ZAJTRAJŠOK UŽ DNES

Cestu k autonómnej jazde začali dláždiť

26

systémy, ktoré už dnes môžete mať v sériových kamiónoch Mercedes-Benz: adaptívny tempomat Proximity Control Assist,
s funkciami Stop-and-Go Assist a Predictive Powertrain Control, systém aktívneho núdzového brzdenia Active Brake Assist 3, varovanie na neželané opustenie
jazdného pruhu Lane Keeping Assist, ale
aj komplexný telematický systém
FleetBoard. Logickým pokračovaním je
rozšíriť

funkcie založené na kamerách, radaroch,
resp. snímačoch a využiť komunikáciu vozidiel medzi sebou V2V (Vehicle-to-Vehicle), resp. komunikáciu
vozidiel s infraštruktúrou V2I
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(Vehicle-to-Infrastructure) a tiež prepojenie
vozidla s internetom. Future Truck 2025
so systémom Highway Pilot je prvou takou
funkčnou lastovičkou.

TECHNOLÓGIE

Prostredníctvom radarov, snímačov
a kamier sleduje svoje okolie a elektronika precízne reguluje smer, aby vozidlo jazdilo v strede jazdného pruhu. Zároveň prispôsobuje rýchlosť premávke,
zakriveniu zákrut
a topograﬁi terénu. Autonómne
jazdiace vozidlo

však nemôže fungovať v premávke ako izolovaná jednotka. Musí komunikovať s ostatnými autami a infraštruktúrou vo svojom okolí. Každé vozidlo prijíma a zároveň
vysiela kľúčové informácie o sebe a o neobvyklých situáciách – vyhýbací manéver,
núdzové brzdenie, koniec kolóny atď. Vodiči v ostatných autách, resp. autá jazdiace
autonómne tak môžu reagovať na dané situácie včas. Komunikácia medzi vozidlami je štandardizovaná. To znamená, že sa
medzi sebou budú môcť „dohovárať“ autá
ktoréhokoľvek výrobcu. Správu vozidla
Mercedes-Benz budú schopné dekódovať
aj autá ostatných výrobcov a Mercedes-

-Benz zasa bude môcť spracovať informácie ostatných značiek. Rovnako môžu
vozidlá odosielať kľúčové informácie na integrované zariadenia pri ceste. Tieto informácie sa odosielajú do riadiacej centrály,
ktorá elektronickými dopravnými značkami môže znížiť rýchlosť na danom úseku
cesty, uzavrieť daný jazdný pruh, odkloniť
premávku atď. Údaje zo zariadení pri ceste sa zároveň odosielajú aj na prichádzajúce vozidlá.

PLÁNOVANIE TRASY

Ešte pred tým, než vozidlo s nákladom
vyrazí, získa z telematického systému úda- J
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EXKLUZÍVNY
OBSAH
J je o trase. Cieľová adresa sa priamo prenesie do navigačného systému, ktorý vypočíta optimálnu trasu v reálnom čase
na základe aktuálnych informácií zo všetkých vozidiel vybavených technológiou
V2V a V2I na danej trase. Dopravná spoločnosť, dispečer aj prijímateľ tovaru sú
priebežne informovaní o aktuálnej polohe
kamióna a tiež o predpokladanom čase
príchodu v reálnom čase.

AUTONÓMNA JAZDA

Len čo sa vozidlo napojí na diaľnicu
a zapojí do premávky v príslušnom jazdnom pruhu, vodič môže aktivovať systém Highway Pilot. Od tohto momentu
by si mohol založiť ruky za hlavu, vyložiť nohy a zdriemnuť. Auto pôjde ďalej samo – bez jeho zásahu a bez akéhokoľvek vodiaceho auta. Referenciou pre
jazdu je samotné okolie vozidla – jazdné pruhy, GPS poloha, topograﬁa cesty,
autá okolo, informácie z okolitých vozidiel a infraštruktúry... Kamión pokračuje
v strede svojho jazdného pruhu, pričom
dodržuje bezpečný odstup od vozidiel
idúcich pred ním. Ak však cez V2V dostane signál, že sa napríklad zozadu blíži
policajné či iné auto s právom prednostnej jazdy, automaticky sa stiahne na krajnicu, aby umožnil rýchly prejazd. Potom
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sa vráti do stredu svojho jazdného pruhu. Podobne vie obísť prekážku v odstavnom pruhu.

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

VODIČ V KANCELÁRII

Reálne si však vodič ani po aktivovaní funkcie Highway Pilot nemôže zdriemnuť. V niektorých situáciách (predbiehanie pomalšieho auta, opustenie diaľnice...)
sa totiž musí vrátiť k manuálnemu riadeniu. Môže si však vytočiť svoje sedadlo
o 45 stupňov k spolujazdcovi. Pracovný
kokpit sa tak pretransformuje na kanceláriu s komfortnejším posedom. Pritom má
k dispozícii odnímateľný tablet, na ktorom môže komunikovať s klientmi, rodinou a priateľmi, surfovať po internete,
kontrolovať a regulovať teplotu v návese,
z menu reštaurácie si môže dopredu objednať jedlo, zarezervovať si parkovacie
miesto, termín na sprchu atď.

IBA PLUSY

S príchodom autonómne jazdiacich
kamiónov odborníci očakávajú v prvom
rade zvýšenie bezpečnosti, efektivity dopravy a zníženie emisií, ale zároveň aj zvýšenie atraktivity povolania vodiča profesionála. Vodič už nebude obyčajný tirák,
ale akýsi manažér dopravy v modernom
pracovnom priestore. Ó
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Predĺžená
garancia

Bezplatná
údržba
Zvýhodnená
údržba
a servis

Nulové
mýtne
poplatky

Lízing
bez
navýšenia

CANTER – BONUSOVÝ FESTIVAL
VYBERTE SI VÁŠ IDEÁLNY BONUS

• Bezplatná údržba podvozku na 6 rokov / 300 000 km1
• Zvýhodnená údržba, servis, opravy podvozku na 3 roky / 150 000 km2
• Predĺžená garancia na 3 roky / 200 000 km
• Lízing bez navýšenia (30% akontácia, 36 mesiacov)3
v spolupráci s Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
• Nulové mýtne poplatky (do 30 000 km, vozidlá kategórie N2)
Platí na vybrané modely vozidiel FUSO Canter do vyčerpania zásob.
1
2
materiál, práca, náplne
okrem pneumatík a poistných udalostí
3
Spracovateľský poplatok vo výške 1% z ceny vozidla. Táto ponuka nie je určená pre konečného spotrebiteľa.

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 0915 779 449, roman.vrabec@daimler.com, www.fuso-trucks.sk
samojazdiaci truck.indd 29

3. 10. 2014 11:15:00

predstavujeme

Kráľ bulvárov

Vlastniť ho bolo pre smotánku takmer povinnosťou, predstavoval
symbol luxusu, hýrivej spotreby a bohatstva. Jednoducho, život
s týmto mercedesom bol neskutočne príjemný. Prečo teda
nevyskúšať jeho čaro aj dnes? Text: Václav Lipavský / Foto: Daimler AG

M

ercedes-Benz SL
bol vždy výkladnou skriňou fabriky,
nech sa totiž objavila na trhu ktorákoľvek z jeho generácií, vždy ste mali is-
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totu, že s ňou prichádzajú aj najnovšie
technológie. Výnimkou nebola ani tá
z roku 1989 s interným označením R
129 (vo výrobe vydržala až do roku
2001). Hoci vďaka všetkej tej technike
na palube pôsobila ako zjavenie z ve-

smíru, svojím majestátnym a tak trochu decentným vzhľadom dávala jasne
najavo, kde ležia jej priority. Nie, neboli to okruhy či šprinty na semaforoch,
ale pomalá jazda mestskou promenádou, kde mohla naplno predviesť svoj
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komfort, ticho a technické vymoženosti, pasujúce jej majiteľa za priaznivca
moderny. Napriek nepopierateľnému
pokroku Trieda SL ctila tradície značky a v každom detaile predvádzala neochvejnú kvalitu, ktorá si zaslúži trojcípu hviezdu. Rovnako ako na iných
mercedesoch tých čias, nešetrilo sa ani
na vývoji tohto kabrioletu. Každý jeho
komponent prechádzal neľudskými
skúškami odolnosti a až keď bolo všetko v poriadku, auto dostalo požehnanie od inžiniera zodpovedného za kvalitu. Bolo to obdobie vzájomnej úcty
medzi fabrikou a zákazníkmi, ktorí si
vážili jej úprimnosť a k autám pristupovali s rešpektom. Práve preto dnes
nie je problém naraziť na zachovalé kusy s krištáľovo čistou minulosťou.
Dobrou správou je, že tieto luxusné
koráby lákali prevažne starších klientov s tučnými bankovými účtami, ich
autá tak nemali núdzu o prvotriedny
servis a ukážkovú starostlivosť. Navyše s nimi nerobili nič nedôstojné, pálenie gúm pred supermarketom k ich postaveniu koniec koncov akosi nesedelo.
Práve široký výskyt výnimočne zachovalých exemplárov robí z tohto SL veľmi atraktívnu možnosť, ako zmysluplne investovať peniaze. „Zatiaľ je ich na
trhu dosť, ponuka sa však rýchlo zužuje a dobré kusy sa medzi prezieravými
zberateľmi veľmi rýchlo rozoberú,“ tvrdí Vladimír Blažek, vedúci predaja jazdených a historických vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava. Sám pred
časom jeden mimoriadne zachovalý
exemplár predal, a keďže týmito autami a všetkým okolo nich doslova žije,
zvedavo sme načúvali ďalej. „Táto generácia SL prišla na trh na prelome
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov,
teda v období, keď bola kvalita všetkým, preto je dnes na trhu toľko zachovaných kusov,“ pokračuje v rozprávaní a zároveň dodáva: „Problémom je,
že dobré kusy z ponuky miznú a opäť
sa objavia až vtedy, keď ich cena stúpne.“ Okamžite nám je jasné, že má prehľad. „Je to jedno z najvďačnejších áut
pre zberateľov, ak je totiž v dobrom
stave, pri sezónnom jazdení vyžaduje
len málo investícií a nikdy vás nesklame,“ vysvetľuje so zanietením pre vec.
Počúvali sme preto ďalej a stručne zosumarizovali prehľad jeho najdôležitejších odporúčaní. J

Bezpečnosť
nadovšetko
Jednou z priorít konštruktérov
pri návrhu modelu R 129 bola nekompromisná bezpečnosť posádky.
Argumenty o prirodzene slabšej
pevnosti otvorenej
karosérie tu neobstáli a nový kabriolet bol už od začiatku navrhovaný
tak, aby jeho bezpečnostná klietka
odolala akémukoľvek nárazu. Nešlo
len o to, aby sa po
náraze vždy dali
otvoriť jeho mohutné dvere, posádke nesmel skriviť vlas na hlave
ani pri prevrátení
„cez strechu“. Koniec koncov, bol
to Mercedes-Benz,
čo hovorí samo za
seba. Bezpečnejší kabriolet by ste
v časoch jeho výroby skrátka nenašli.
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SPRÁVNY MOTOR 
POLOVICA ÚSPECHU

rokoch obyčajne nefunguje tak,
ako má. Aby vás SL nepoložilo ﬁnančne na lopatky, lepšie je tomuto agregátu sa vyhnúť,“ dodáva
Blažek. Podľa neho je tiež dôležité
skontrolovať stav elektrickej kabeláže v aute. Časom starne a môže
spôsobovať poruchy, ktorých príčinu odhalíte len veľmi ťažko. Keďže ide o sezónne auto, po zime je
dobré preveriť, či sa pod kapotu
nenasťahovala kuna. Tá totiž dokáže počas krátkej chvíle narobiť
na kabeláži hotovú paseku.

Mercedes-Benz SL
ste mohli kúpiť výlučMotor 5.0 V8
Mot
ne s benzínovými motorNajid
Najideálnejšou
mi pod kapotou. A hoci
mot
motorizáciou je
pre kkabriolet SL
bol k dispozícii aj s „ľuveľký osemvalec.
dovejšími“ šesťvalcami
Mot
Motoru 6.0 V12
vo verziách SL 280, 300
sa radšej
ra
vyhnite.
SL (staršie označenie) či
SL 320, tou najlepšou voľbou ostáva tradičný osemvalec verzie SL
500 (500 SL). „Aj v tomto prípade
platilo staré známe porekadlo, že
päťstovka je kráľovská kubatúra.
V otázke výkonu, spotreby aj spoľahlivosti šlo o najvyváženejší motor v ponuke, pričom rokmi sa jeho výhody ešte
Strecha
Bočné okná
násobia,“ presviedča odz priehľadnej fólie
borník. „Lákavá je, samočasom praskajú.
zrejme, aj dvanásťvalcová
Možno ich však
samostatne
verzia SL 600, jej motor
prešiť.
je však príliš zložitý a po
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POZOR NA STAV
PLÁTENNEJ STRECHY

Najmä pri kúpe exemplárov
z prvej série (1989 – 1995) si dajte pozor na stav plátennej strechy.
Upozorňuje na to aj Vladimír Blažek: „Ak ju predchádzajúci majiteľ pravidelne neošetroval konzervovaním, časom skrehla a lámala
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sa. Odchádzali najmä zadné bočné
okienka. Neboli zo skla, ale z priehľadnej fólie, ktorá vplyvom počasia strácala pružnosť. Dobrou správou je, že existujú ako náhradný
diel a dajú sa prešiť. Napriek tomu
nie je nič výnimočné naraziť na SL
so zničenou strechou, ktorá netesní, alebo dokonca nefunguje mechanizmus jej sklápania. Ten však
zlyhával skôr majiteľom, ktorí strechu takmer vôbec nepoužívali.“
Riešenie pre celoročné používanie predstavuje plechový hardtop,
je však ťažký a zle sa s ním manipuluje. „Na jeho nasadenie ste potrebovali ďalšieho chlapa. Automobilka k nemu dodávala malý
žeriav, pomocou ktorého ho vedel
nasadiť aj jeden človek, bez tejto
pomôcky ste však boli odkázaní na
cudziu pomoc. Jednoduché to nebolo ani s jeho uskladnením, predsa len je to obrovský kus plechu,“
pokračuje v rozprávaní o použiteľnosti auta v zime Blažek.

SKONTROLUJTE KABÍNU

Prvé kusy SL (R 129) dnes majú
25 rokov, v ich kabínach by vás
preto nemali prekvapiť detaily
ako popraskané kožené čalúnenie
či odlepujúce sa niektoré obklady. „Na verziách pred faceliftom
(1989 – 1995, pozn. redakcie) boli
problematické dekoračné obklady
okolo tlačidiel elektrického nastavovania sedadiel. To časom pravidelne odpadávalo. Inak však kabína držala a veľmi dobre odolávala
aj priamemu slnku. Samozrejme,
v rámci možností. Po modernizácii sa kvalita kabíny ešte zlepšila,

Mercedes-Benz SL dostal inak čalúnené sedadlá, honosnejšie prístroje a detaily, ktoré predtým robili problémy, výrobca odstránil,“
vysvetľuje Vladimír Blažek. Väčšina exemplárov má kožou
čalúnený interiér, v tomto
Tesnenie
prípade však nešlo ani tak
strechy
Staršie gumové
o luxus ako praktickú netesnenia strechy
vyhnutnosť. Ak do otvoje dobré ošetriť
glycerínom.
reného auta napršalo, koZmäknú a lepšie
žené sedadlá ste vysušili
plnia svoju
funkciu.
raz-dva.

ŽIVOT S NÍM
NIE JE LACNÝ

Najväčšou chybou je, ak záujemcovia o elegantnú triedu SL čakajú, že jej servis bude vzhľadom na
jej pokročilý vek lacný.
Odkladacia
To je omyl, ako technicschránka
Aby ste mali
ký a technologický vrchol
v aute bez
ponuky bola jeho údržba
strechy všetko
v bezpečí, centnákladnou záležitosťou
rálne zamykanie
a dnes to nie je inak. Výuzamklo aj odkladaciu schránku
hodou však je, že sa na
vo dverách.
tomto aute takmer nič nekazí. „Ak niečo odíde,
väčšinou to je už spomínaná strecha alebo jej elektrohydraulický
mechanizmus sklápania. Náhradné dielce na tento model majú svoju cenu, ide však o prvovýrobu v adekvátnej
Obloženie
dverí
kvalite,“ chváli kvalitu
Na exemplároch
auta. „Sú chvíle, keď žipred modervot s ním naozaj nie je
nizáciou (1989
– 1995) sa často
lacný, vzhľadom na to,
odliepali drevené
čo dokáže ponúknuť, to
obklady na
vnútornej strane
však rozhodne stojí za
dverí.
to,“ uzatvára rozprávanie
o legendárnom kabriolete Vladimír Blažek. Ó

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 beneﬁty.
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
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Superkaravan
Robustný a nosný ako nákladné motorové
vozidlo, terénny ako Unimog a zároveň brilantne
technicky vybavený a zariadený luxusným
interiérom. Taký je prvý obytný terénny
„superkaravan“, ktorý vytvorili spoločnosti
Hartmann Spezialkarosserien a Hünerkopf
na platforme vozidla Mercedes-Benz Zetros.

T

ento dvojnápravový superautomobil s pohonom všetkých kolies, vysokou svetlou výškou,
tromi uzávierkami diferenciálov a dvojstupňovou rozdeľovacou prevodovkou dosahuje nielen prípustnú celkovú hmotnosť 18 ton, ale
dokáže zvládnuť až 80-percentnú stúpavosť a prebrodí vodné prekážky do hĺbky 1,19 metra! Týmto priam neuveriteľným hodnotám zodpovedá aj jeho
pohon, o ktorý sa stará radový šesťvalec 7,2 litra BlueTec (240 kW/326 k),

34

Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

kombinovaný so šesťstupňovou automatickou prevodovkou. ,,Nesmrteľnosť“
v akýchkoľvek podmienkach mu garantujú dve od seba nezávislé kúrenia, klimatizácia, nádrže s 300 l čerstvej vody
a 600 l nafty a aj lítium-iónové akumulátory so solárnym zariadením a s generátorom prúdu. Samotná nadstavba
má zvlášť stabilné a vynikajúco izolujúce steny, strechu a podlahu z jednodielnych pozinkovaných dosiek s plastom
hrubým až 10 cm. Pre ďalšie zväčšenie
dĺžky obytného priestoru na 2,5 m je
stena elektricky vysúvateľná. A nielen

to. Individuálny luxus zvyšuje podlaha
z prírodného kameňa, päťkrát lakovaný
a leštený vysokokvalitný nábytok z pravého dreva a presklená sprcha. Vybavenie interiéru je nielen exkluzívne (napr.
pohovka s priedušnou pravou kožou),
komfortné (sedacia súprava, toaleta, kúpeľňa, kuchynská linka, posteľ), ale aj
zábavné (systém s ozvučením Bose, automatická satelitná anténa, dve LED
obrazovky a pripojenie na internet). Ó
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Vážení priatelia,
vonku sa začína najfarebnejšie ročné obdobie, príroda farbí listy, na poliach vidieť čulý ruch a v Paríži
sa rodí nová úroda automobilov na najbližšie roky. Mercedes-Benz pri tom nemôže chýbať a čiastočne odhaľuje to, čo nás v blízkej budúcnosti čaká. Realita dneška je taká, že portfólio značky sa každý
rok rozrastá smerom nadol aj nahor. Rovnako aj reálna dostupnosť vysnívanej značky pre jej obdivovateľov. Veď v aktuálnej ponuke si môže každý kúpiť Triedu A za 19 999 eur s DPH, a to pri zachovaní
našich beneﬁtov.
Rovnako CLA sa prihovára v prvom rade svojím atraktívnym dizajnom, ale aj špeciálnou ponukou výbavy v cene, predĺženou zárukou a ﬁnancovaním bez navýšenia. Fantastické „céčko“, limuzínu, od jesene doplnilo aj vyhotovenie kombi, hneď aj v ponuke zameranej na váš komfort – 4 bezstarostné
roky. 4 roky poistenia a rovnako predĺžená záruka spolu so zákazníkmi oceňovaným 6-ročným bezplatným servisom, vám zabezpečia maximálne pohodlie počas užívania auta. Aby sa starší a väčší
brat „céčka“, Trieda E, necítil osamotený, rozšírili sme ponuku 4 bezstarostné roky aj na tento model.
K jeseni okrem babieho leta patrí aj napadané lístie a dážď, keď vám pri brázdení ciest určite príde
vhod pohon 4MATIC. Nielenže stále rozširujeme ponuku vozidiel s pohonom 4x4 do ďalších modelov, ale zároveň prinášame aj atraktívnu ponuku pre typické SUV našej značky GLK a ML. Veď kto by si
nechcel vyšperkovať svoje SUV výbavou v hodnote 4 000 eur, resp. 5 000 eur podľa vlastnej voľby už
v základnej cene vozidla? Väčšina našich modelov je zároveň v ponuke so zvýhodneným lízingom,
v niektorých triedach dokonca až s nulovým navýšením – v prípade ﬁnancovania cez našu lízingovú
spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia.
Verím, že si z našej širokej ponuky dokážete vybrať tú svoju hviezdu.

Foto: Bohumil Šálek

diel
Robert Hatala, vedúci predaja osobných vozidiel

Vysoký výkon
aj v nepriaznivých podmienkach.
Objavte zimné vysokorýchlostné
pneumatiky Continental.
www.continental.sk
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Synonymum diaľok
a osobnej nezávislosti
Neprehliadnuteľný cit pre estetiku, maximálna miera funkčnosti
a variability a nezameniteľný štýl – to sú hlavné atribúty, ktoré
v sebe dokázal spojiť Mercedes-Benz Marco Polo.
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

I

nšpirácia benátskym kupcom
a cestovateľom nie je v tomto prípade vôbec náhodná. Toto nové
kompaktné obytné vozidlo, ktoré
dizajnovo vychádza z Triedy V, je
predurčené na dlhé trasy – na dovolenku či spontánne víkendové výlety do prírody – na úkor málo kreatívneho ubytovania v hoteli. Zároveň je vďaka svojej
multifunkčnosti uspôsobené aj na každodenné používanie v mestskej prevádzke,
na rodinné nákupy či na cestu do práce. Pri dizajne karosérie Triedy V ponúka takmer domácky rodinný, veľkorysý
a zároveň komfortne funkčný vnútorný
priestor, dizajnovo vyplnený vysokohodnotnými a kvalitne spracovanými mate-

36

riálmi, perfektne a precízne spracovanými detailmi, harmonickou koncepciou
farieb. A nielen to. Prím hrá hlavne
nadčasový dizajn nábytku s funkčným
viacúčelovým využitím a širokou škálou
doplnkov od otočných komfortných sedadiel cez chladničku s mrazničkou až
po vonkajšie kempingové vybavenie.

SKVELÁ MOTORIZÁCIA

Mercedes-Benz Marco Polo prichádza ku klientom v troch verziách silnej
a hospodárnej motorizácie, a to ako model 200 CDI s výkonom 100 kW, model
220 CDI (s výnimočnou spotrebou len
6,0 l/100 km) a výkonom 120 kW a nakoniec tretím, najsilnejším modelom

220 CDI s výkonom 140 kW, ktorý vďaka funkcii overtorque dosahuje krátkodobo výkon až 150 kW.

FUNKČNÝ INTERIÉR

Obytný priestor a kabína splývajú do
harmonického celku, čo zvýrazňuje aj
na želanie dodávané náladové osvetlenie s LED na dolnom okraji kuchynského kúta. Mimochodom, v celom vozidle
sa používa výlučne technika svetelných
diód. Samozrejmosťou je účelné riešenie
varných zón, drezu, chladiaceho boxu či
sklopného stola s odolným povrchom.
Zaujímavo je riešená aj dvojmiestna lavica na sedenie v zadnej časti, ktorá sa
môže presúvať na koľajničkách a vďaka
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žanie, a vyrieši konﬂikt medzi dobrým
sedením a pohodlným spánkom. Ďalšie strešné komfortné lôžko, veľké 2,05 m
x 1,13 m, je situované pod zdvíhacou
strechou, pričom v prípade spania detí
možno na jeho čelnej strane upevniť aj
ochrannú sieť. Pokiaľ teda patríte k výrazným osobnostiam, vyznávajúcim
spontánny, slobodný a nezávislý spôsob
života, kompakt Marco Polo bude ideál-

elektropneumaticky nafukovanému sedaciemu vankúšu poskytuje optimálnu
bočnú oporu. Operadlo je rozdelené na
dve časti a na každej strane sa môže individuálne elektricky prestaviť. Stlačením tlačidla tak počas sekundy vznikne
jedno lôžko alebo dvojposteľ s veľkosťou 2,03 m x 1,13 m. Elektropneumatický systém samostatne rozpozná, či
sa požaduje poloha na sedenie alebo le-

nym riešením nielen vašej motorizácie,
ale aj vašej osobnej prezentácie... Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Úprimnosť
Množstvo
malých a nenápadných zmien posúva Mercedes-Benz
Triedy B do ohniska záujmu prakticky zmýšľajúcich motoristov,
ktorí hľadajú úprimné rodinné auto s prestížou trojcípej hviezdy...
Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

38
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M

ercedes-AMG GT je
možno atraktívnejšie
auto, no viacero motoristov obslúži práve Trieda B. A možno
aj neprávom sa nachádza v tieni superšportovej novinky, ktorá obsadila čelné
miesta všetkých významných motoristických médií. Pritom Trieda B je oveľa
hodnotnejšia. Dokáže nové GT odviezť
piatich ľudí? Prípadne dosiahnuť priemernú spotrebu pod hranicou štyroch
litrov na sto kilometrov? Alebo má modulárne usporiadanie priestoru ENER-

GY SPACE? Úlohou GT je byť rýchle, naproti tomu je Trieda B určená tým,
ktorí potrebujú auto využívať každý deň
a na rôzne účely. Trieda B má na svete milióny fanúšikov a jej úspech už prebudil aj konkurenciu. A nezabúdajme
ani na fakt, že oba modely majú takmer
identickú masku chladiča, takže v rámci rodinných vanov je spomínaná trieda B predsa len najštýlovejšia. Facelift sa dotkol okrem spomínanej masky
chladiča aj predného a zadného nárazníka, v noci oceníte svetelný výkon nových LED svetiel. Tie nahradili xenóno-

vé výbojky, nový dizajn denných svetiel
identiﬁkuje Triedu B aj na väčšiu vzdialenosť. Keď dané prvky skombinujete
s AMG paketom, budete sa pozerať na
veľmi atraktívny van, ktorý sa okrem vašej manželky bude páčiť aj vám. A ak by
sme chceli byť technicky presní, treba
dodať, že táto karoséria má najnižší koeﬁcient odporu vzduchu vo svojej triede.

VNÚTORNÉ HODNOTY

Sadnite si dopredu, prípadne dozadu,
a ihneď oceníte priestor. Budete prekvapení jeho rozsahom najmä na zadných J
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J sedadlách, ktoré pohodlne poslúžia aj
urastenejším dospelým. Za zadnými
operadlami sa ukrýva viac než uspokojivý batožinový priestor. Jeho objem aj
variabilita sú notoricky známe, tu sa nič
nemenilo. K dispozícii máte takmer päťsto litrový batožinový priestor.
Naopak, za volantom si vodič uvedomí, že centrálny displej navigácie
je väčší, narástol na osem palcov, takže všetky potrebné údaje bez problé-

40

mov odčítate aj za jazdy. Technici, prirodzene, pridali aj ďalšie funkcie, ako
napríklad Mercedes Connect me či Remote online. Prvý z nich slúži pri nehodách a poruchách, keď je centrála
okamžite informovaná o polohe aj stave auta. Druhý z nich svojmu majiteľovi umožňuje skontrolovať auto alebo
vopred nastaviť ciele navigácie.
Novému vzhľadu sa prispôsobil aj
prístrojový panel, jeho graﬁka aj fon-

ty sú prispôsobené tým, ktoré používa aj Mercedes-Benz Triedy C. Vzhľad
či farbu interiéru, alebo materiály si
môže budúci majiteľ bez problémov
prispôsobiť, komfortné rozmiestnenie
ovládačov sa nemenilo.

BEZPEČNOSŤ

Do zoznamu preventívnych bezpečnostných systémov pribudlo malé
plus. Teda systém Collision Preven-
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tion Assist môže v prípade nebezpečenstva kolízie okrem upozornenia
vodiča aj brzdiť a systém snímania
únavy vodiča Attention Assist monitoruje reakcie vodiča v rozmedzí
60 až 200 km/h, pričom je schopný vyznačiť jeho bdelosť na päťstupňovej stupnici, takže máte ako vodič
oveľa presnejšiu predstavu o vývoji
vašej koncentrácii počas jazdy.

VYBERTE SI

Ak túžite imidž hviezdy na maske chladiča kombinovať s mimoriadne úspornou prevádzkou, zvoľte si verziu B 180 CDI Blue Efﬁciency, ktoré
vás v priemere dokáže obslúžiť s priemernou spotrebou na úrovni 3,6 litra
na 100 kilometrov. Pritom máte k dispozícii 80 kW/109 koní maximálneho výkonu. Na druhej strane sa nachá-

dza verzia B250. Je určená tým, ktorí si
radi okorenia svoje „praktické“ auto aj
adekvátnym výkonom.
V danom prípade je to 155 Kw/
211 koní, takže na stovku bude šprintovať v priebehu 6,7 sekundy a maximálna rýchlosť 240 km/h je na rodinný van rovnako pôsobivá. A aby sme
nezabudli, ak ste aktívny lyžiar, pohon
všetkých štyroch kolies 4MATIC si
môžete dopriať tiež. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Univerzálny
pomocník
Najnovší model vozidla Mitsubishi Fuso
Canter 6C18 s pohonom všetkých štyroch kolies
je optimálnou alternatívou univerzálneho
využitia úžitkového vozidla nielen v zimných, ale
aj letných mesiacoch. Text: Peter Škorňa / Foto: MBSK

„S

celkovou hmotnosťou 6,5 tony,
uzávierkou diferenciálu prednej a zadnej nápravy, trojstranným sklápaním a zariadením
na posyp inertného materiálu či možnosťou doplnenia zásobníkmi soľného roztoku robí z tohto vozidla
veľmi výhodné riešenie pre samosprávy
a jednotlivé správy ciest,“ opisuje výhody úsporného vozidla s výkonom moto-

ra 129 kW BlueTec 6, spĺňajúceho najvyššie emisné normy Dipl. Ing. Roman
Vrabec, vedúci divízie FUSO Mercedes-Benz Slovakia. A hoci obdobné vozidlo
s pohonom všetkých štyroch kolies bolo
v ponuke už asi rok, novinkou tohto modelového vyhotovenia je fakt, že ide o vozidlo s univerzálnou kombináciou zimnej a letnej údržby. ,,V zime teda môžem
využívať Mitsubishi Fuso Canter 6C18

v module sklápacieho vozidla s pripevneným zásobníkom na posýpanie a vpredu na upínacej doske upevnenou radlicou na odhŕňanie snehu. V lete môžem
dať zásobník s radlicou dolu, a používať
vozidlo buď len ako sklápacie, alebo –
po pripnutí kefy na prednú upínaciu dosku – ako zametač ciest a chodníkov,“
upresňuje. Podľa jeho slov aj vzhľadom
na zvýšený záujem a dopyt práve o tento modelový rad pred zimným obdobím,
dokážu klientovi zabezpečiť nielen vozidlo bez nadstavby, ale aj rozšírené vybavenie a všetky požadované prídavné
zariadenia (napr. spínaciu snehovú prednú dosku so snehovou radlicou, dvojokruhové čerpadlo a hydrauliku s čer-
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padlami) do troch mesiacov od jeho
objednávky. V rámci siete zastúpení Motor-Car Group zabezpečia prípadný servis a všetky požadované služby nielen na
Slovensku, ale aj v susednej Českej republike a v Maďarsku.

DOBRÁ VOĽBA

Výhodnosť Mitsubishi Fuso Canter 6C18 je nielen v jeho univerzálnosti, ale aj v cene. Tá sa v prípade vozidla s pohonom 4x4 s predprípravou
na všetky modely bez nadstavby a prídavných zariadení pohybuje na úrovni
39 950 eur, čo je v porovnaní s konkurenciou o minimálne 12 000 eur nižšia cena! A nielen to. Ako vysvetľuje

Roman Vrabec: ,,Hoci je vozidlo originálne homologizované na 6,5 tony,
pri špeciálnych aplikáciách, akými sú
napr. aj zimná a letná údržba ciest alebo požiarne vozidlo, vieme celkovú
hmotnosť v zmysle legislatívy SR a EÚ
zvýšiť až na 7,5 tony. Tým je vozidlo
nielen o tisíc kilogramov ťažšie, ale dosiahne úžitkové zaťaženie vozidla bez
rozšíreného vybavenia 4,66 tony. Vozidlo, samozrejme, možno aj odľahčiť –
podľa požiadavky zákazníka.“

JEDINEČNOSŤ

Počas jazdy po bezproblémovej ceste
využíva vodič Mitsubishi Fuso Canter
6C18 trvalý pohon zadnej nápravy 4x2.

Len čo však vojde do terénu, môže počas jazdy pripnúť alebo odopnúť predný náhon. V čom je však jeho jedinečnosť oproti konkurencii? ,,Naše vozidlo
nemá trvalý pohon 4x4. Na rozdiel od
konkurencie si my pripájame predný
náhon, resp. ho odpájame priamo počas
jazdy! Tým nielenže šetríme palivo, ale
aj čas. Naša konkurencia musí – pokiaľ
chce pripnúť predný pohon – vozidlo
zastaviť. Zároveň máme výhodu vo forme možnosti aktivácie redukcií prevodovky a tiež v tom, že práve Mitsubishi
Fuso Canter 6C18 má najmenší priemer otáčania – na úrovni 13,50 metra,“
dodal na záver vedúci divízie FUSO
Mercedes-Benz Slovakia. Ó
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Marián Štangel – najlepší slovenský jazdec v súťaži
MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W.

49. Mercedes-Benz Grand Prix:

Dôstojné entrée
Áno, už je to tu! Môžete si zaznačiť do kalendára na budúci rok.
Od 23. do 26. júla 2015 nás očakáva jubilejný - 50. ročník MERCEDES-BENZ
GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W. Dôstojným entrée k nastupujúcim
päťdesiatym boli tohtoročné 49. medzinárodné jazdecké preteky
MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W/FURUSIYYA
FEI NATIONS CUP™. Text a foto: Peter Kresánek
44
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1 „Tesne po nedeľňajších búrkach
sme si nemysleli, že bude tak výborne
pripravené,“ spomenul predseda
organizačného výboru Ing. Andrej Glatz,
keď ukazoval záber, ako bolo kolbisko
týždeň pred pretekmi zaplavené.

2

4

2 Moniku Noskovičovú – víťaznú
jazdkyňu súťaže Small Tour o cenu firmy
Respect Slovakia dekoroval Ing. Dušan
Guľáš.

3 Na podujatí bola celá škála vozidiel
s hviezdou v znaku vrátane komfortného kamióna až pre šesť koní.

4 Priamo v unikátnom areáli JK TJ Slávia
STU Bratislava sledovalo tohtoročné
preteky vyše pätnásťtisíc divákov.

k päČdesiatym
Z

hodne označované za doposiaľ najkvalitnejší ročník pretekov v celej svojej
histórii. Opäť pripravené
zásluhou desiatok partnerov a podporovateľov. Za účinkovania
celej škály vozidiel s hviezdou v znaku.
Vrátane komfortného kamióna až pre
šesť koní.
V kultivovanej atmosfére, typickej

pre tento ušľachtilý šport, sledovalo
tohtoročné preteky v unikátnom areáli s prírodným trávnatým parkúrom JK
TJ Slávia STU Bratislava opäť vyše pätnásťtisíc divákov. Ich násobky sledovali
preteky prostredníctvom spravodajstva
RTVS, Markízy, TA3, JOJ, printových
i ďalších elektronických médií. Priebežne sa dajú veľkolepé zážitky z tohto, na
Slovensku unikátneho podujatia, oživiť

aj na portáli: /www.csio.sk/.
Preteky svojou návštevou poctil, tak
ako často predtým, doposiaľ najdlhšie
vo funkcii pôsobiaci prezident SR Ivan
Gašparovič. Spoločnosť mu okrem
iných robil primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik a riaditeľ Národného žrebčína
v Topoľčiankach. Počas prestávok pretekov vystúpili aj topoľčianske Lipicany. Okrem mnohých ďalších hostí sem
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1

2

4
1 Svojou návštevou poctil preteky doposiaľ vo funkcii najdlhšie pôsobiaci prezident SR Ivan Gašparovič.
Spoločnosť mu robili primátor Bratislavy Milan Ftáčnik (vpravo) a riaditeľ Národného žrebčína v Topoľčiankach Michal Horný (vľavo).
2 Francúz Louis Bouhana – víťaz hlavných pretekov MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W.
3 V Pohári národov FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ zajazdil prvé kolo bez chyby Radovan Šillo na koni Quinto.

3

prišli aj so svojimi najbližšími: ﬁnančný riaditeľ MB SK Stephan Andreas
Kröl, zástupca spoločnosti Wiesenthal
& Co., Adolf Tripolt a predošlý ﬁnančný riaditeľ MB SK Ronald Ballhaus.
„Boli tu výborné podmienky a parkúr. Som veľmi spokojný s celkovou
organizáciou pretekov, ktorá bola
na špičkovej úrovni“, neskrýval nadšenie francúzsky jazdec, Bretónčan
Louis Bouhana. Na koni Qlandestin Sas zvíťazil v hlavných pretekoch
MERCEDES-BENZ GRAND PRIX
BRATISLAVA CSIO 3*-W. Po napínavom rozoskakovaní dosiahol čas
41,82 sekundy a výrazný odstup od
ďalších jazdcov. Slovensko najúspešnejšie reprezentoval v týchto hlavných pretekoch, ktoré sa započítavajú do Svetového pohára jednotlivcov

46

4 Prišli sem aj (zľava) finančný riaditeľ MB SK Stephan Andreas Kröl so synom Lennartom a manželkou Tanjou,
zástupca spoločnosti Wiesenthal & Co., Adolf Tripolt (druhý sprava) s manželkou Andreou a predošlý finančný
riaditeľ MB SK Ronald Ballhaus (prvý sprava).

FEI World Cup, Marián Štangel s koňom Badarco.
Potešili tiež ďalšie slovenské jazdkyne a jazdci. V súťaži Small Tour
o cenu ﬁrmy Respect Slovakia zvíťazila Monika Noskovičová s osemročnou
hnedkou Cita. Po zaznení slovenskej
hymny ich dekoroval konateľ tejto jubilujúcej, dvadsaťročnej spoločnosti,
Ing. Dušan Guľáš. V Pohári národov
FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™
zasa zajazdil prvé kolo bez chyby Radovan Cibere s koňom Dollar Look
van‘t. Rovnako Radovan Šillo na
koni Quinto. Naše družstvo tým začínalo ako tretie. Nakoniec malo v takej silnej konkurencii na pekné piate
miesto. Už jedenásty raz si z Bratislavy Pohár národov FURUSIYYA FEI
NATIONS CUP™ odniesli Nemci.
„Všetko bolo super. Prišlo sa na nás

pozrieť veľa ľudí, bola dobrá atmosféra, pekné počasie a predviedli sme výborný výkon,“ uviedol Jörg Oppermann za víťazný tím.
Spokojnosť so 49. ročníkom prejavil
aj riaditeľ pretekov a zároveň predseda organizačného výboru Ing. Andrej
Glatz. „Tento rok bola najkvalitnejšia
konkurencia v histórii. Naši reprezentanti v nej dosiahli dobrý výsledok.
Potešili ma aj plné tribúny, ktoré potvrdili, že ľudia majú o tento šport záujem.“ Radosť mal A. Glatz, jeden z piatich slovenských víťazov v histórii
jazdeckých pretekov Grand Prix Bratislava, tiež zo stavu kolbišťa. „Tesne po nedeľňajších búrkach sme si
nemysleli, že bude tak výborne pripravené,“ spomenul, keď ukazoval záber,
ako bolo kolbište týždeň pred pretekmi zaplavené. Ó
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Pri vystúpení hviezd pódií ako skupina HAPPYBAND a orchester EXTRAVADANSA
pre hviezdy jazdectva a ich hostí účinkovali i hviezdy ciest.

Program sledoval aj generálny riaditeľ
RTVS Václav Mika.

V družstve Brazílie bol aj dvojnásobný olympijský medailista Álvaro Affonso De Miranda Neto (ľavá snímka, druhý sprava). Povzbudzovala ho manželka, skromná vnučka známeho
lodiara, Athina Onassisová (snímka uprostred). Účastníci ukázali, že sú dobrí aj na parkete (snímka vpravo).

Večer so

štyrmi P

Párty roka s prominentnými hosťami, pútavým programom
a prémiovými vozidlami. Alebo večer s týmito všetkými štyrmi P.
Tak by sa dala stručne nazvať tradičná MERCEDES-BENZ GRAND PRIX
párty. Už šiestykrát sa konala v Mercedes centre pri bratislavských
Zlatých Pieskoch. Text a foto: Peter Kresánek

H

osťami, jazdkyňami
a jazdcami z celého sveta, i z ďalekého zámoria, boli aj Brazílčania.
Medzi nimi tiež dvojnásobný olympijský medailista Álvaro
Affonso De Miranda Neto. Pretekov
sa u nás zúčastnil už po druhý raz.

Palce mu držala manželka, skromná vnučka známeho lodiara, Athina
Onassisová. Zo známych domácich
osobností, priaznivcov jazdeckého
športu, prišiel na večer i šéf RTVS
Václav Mika, o ktorom sa hovorí, že
do Mlynskej doliny vrátil život.
Celý program, v duchu veľkolepé-

ho antického divadla, skomponovala
agentúra Enter-Ad. Vyvrcholil klasickým „deus ex machina“ – nečakaným
príjazdom na scénu s účinkujúcimi
novej Triedy S. Druhý raz program
kulminoval, keď účastníci ukázali, že
sú dobrí nielen na parkúre, ale aj na
parkete. Ó
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Mím Milan Sládek:

Chcem byť
stále v obehu!

Vo februári bude mať 77, ale keď sa s ním rozprávate, má vzhľad päťdesiatnika
a iskričky v očiach i šibalský úsmev ho robia ešte mladším. Prvý pantomimický
súbor založil už v roku 1959, najslávnejšiu umeleckú éru zažil po emigrácii
v Nemecku, keď v sedemdesiatych rokoch založil v Kolíne divadlo Kefka,
v ktorom rozvíjal vlastnú divadelnú poetiku a organizoval pantomimický festival.
Mím, choreograf, režisér, výtvarník, scenárista, pedagóg a na nedávnych
Kremnických gagoch aj prezident Akadémie humoru a satiry Milan Sládek.
Vzácny hosť v rozhovore v nasledujúcich riadkoch... Text: Robert David / Foto: Bohumil Šálek

V

yjadrovacie prostriedky pantomímy sú mimika, gesto a póza. Nikdy
vám na javisku neviselo
na jazyku aj nejaké slovo? Zvládate byť ticho?
(smiech) V rámci vnútorného monológu
si môžete vo svojej hlave niečo povedať, ale
pokiaľ sa vedome nerozhodnem použiť nejaký zvuk alebo počas predstavenia niečo
povedať, ani mi to len nenapadne.
Na čom sa zasmejete vy? Je ťažké vás
zabaviť?
Smejem sa najmä sám na sebe. Keď vyučujem, nechám ľudí, aby porozprávali,
kedy sa na sebe najviac zasmiali. Pritom
vždy spomeniem aj svoju skúsenosť – raz
som čítal, že v Kolíne sú po celom meste
voľne rozmiestnené voskové ﬁguríny z múzea. A keď som na jednu naďabil v pasáži pred bankou, tak som si ju chcel obzrieť
zblízka. Počul som totiž, že ﬁguríny majú
precízne vyrobené tváre, ale ruky vraj nie
sú urobené príliš kvalitne. Tak som pristúpil k ﬁguríne chlapa čítajúceho noviny, aby
som si prezrel tie póry na tvári, a keď som
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bol celkom blízko, chlapík sa strhol a osopil, čo to stváram... Bol v takom šoku, ako
blízko som sa mu votrel pred tvár, že si najprv ani nechcel nechať situáciu vysvetliť
(smiech). A v Nemecku som mal ešte jeden
veľký problém, nevedel som vypointovať
slovenské vtipy. To, čo zaberá tu, v Nemecku neplatí.
Pantomíma je predsa univerzálny jazyk. Môžete sa dohovoriť rukami-nohami aj niekde na Borneu?
Takmer nikde som s tým nemal problém. Až v Japonsku, tam je totiž neslušné
gestikulovať. Keď som si chcel počas festivalu kúpiť spodné nohavice, pretože mi
bolo chladno, tak som sa v obchode veľmi
strápnil. Napokon som zobral rebrík a prehrabal sa im v škatuliach, až som v jednej
našiel to, čo som potreboval. Japonky z obchodu sa tak smiali, že si aj zabudli zakryť
ústa, a to bolo už faux pas, čo vyrobili ony.
(smiech)
Z Japonska pochádza aj vaša manželka. Syn zasa vyrastal v Nemecku. Prejavuje sa tá univerzálnosť aj tak, že si
na obed môžete dať sushi s bryndzo-

vými haluškami, ktoré zapijete nemeckým pivom?
Sushi mám rád, ale syn to priviedol
do dokonalosti, keď raz vybral halušky
z chladničky a zjedol ich celkom studené.
Áno, sme gastronomicky tolerantná rodina. (smiech)
Pomáha vám takáto univerzálnosť aj
v umení? Využijete nejako to snúbenie kultúr?
Keďže pochádzam z malého národa,
viem pochopiť svoje kvality, ale aj nedostatky. Keď som prvýkrát vystupoval
v Japonsku, museli ma vopred upozorniť, že obecenstvo je počas predstavenia ticho, že sa tam vôbec nesmeje a na
konci zaznie len taký chabý potlesk.
No je tam neskutočne cítiť energiu,
ktorá z obecenstva sála. Cítite, ako reagujú. Vnímate, či ich to baví. Či mentálne spolupracujú, alebo nie. Ázia mi
neskutočne otvorila a rozšírila obzory, fascinuje ma spojenie umenia s religiozitou, či už to bolo v Japonsku, alebo napríklad aj v Indii, ich ﬁlozoﬁa
a schopnosť vložiť sa do témy bola pre J

HVIEZDY CIEST 03/2014

3. 10. 2014 11:07:26

Mám rád kreatívnych ľudí,
ktorí sú dobrí v tom, čo robia.
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Nemôžem sa
nechať pohltiť
postavou, musím
ju akoby tlačiť
pred sebou.
Prirovnával by
som to k bábkohercovi, ktorý
vedie bábku.
J mňa neskutočne inšpiratívna. A veľmi
mi pomohla, aj vo fyzickej zdatnosti.
Vyštudovali ste herectvo. Je spomedzi
mímov väčšina bývalých tanečníkov?
Pomáha vám váš herecký základ?
V tomto sa odlišujem nielen od tanečníkov, ktorí sa rozhodli hrať pantomímu,
ale aj od mnohých mímov tzv. francúzskej
cesty, pretože to, čo som sa naučil na škole, ma uvoľnilo. Nie som odkázaný len na
techniku, viem svoju postavu aj prežiť a
vnútorne pochopiť, rozumiem jej konaniu
a nie je to len také to hranie, že sa opieram
o stenu a znázorňujem pohyby.
Ako dlho potom trvá, kým z vás odíde
postava a zasa ste Milan Sládek?
Keď mám „ťažkú“ postavu, musím si
nájsť počas predstavenia pasáž, v ktorej si
oddýchnem. Nemôžem sa nechať pohltiť
postavou, musím ju akoby tlačiť pred sebou. Prirovnával by som to k bábkohercovi, ktorý vedie bábku. Ibaže ja som aj bábkoherec, ale aj tá bábka! Sám so sebou
manipulujem!
Ide v tvrdení, že mím – rovná sa veselá
postava o klišé. Aj vy ste taký?
Som. Inak by som vyzeral ako namosúrení herci – sedemdesiatnici, ktorých ich
práca vôbec nebaví, a je im to vidieť v tvári. Vnútorné presvedčenie je dôležité, inak
by sa moje telo unavilo a vyschlo by. Akási
detská hravosť ma stále posúva vpred a je

to úprimné a prenáša sa to aj na javisko.
Máte túžbu neustále sa učiť a zdokonaľovať? Aj na prahu osemdesiatky?
Samozrejme, chcem byť stále „v obehu“.
(smiech)
Aj svoje skúsenosti posúvate nejakým
nasledovníkom?
Ak môžem niečo naučiť mladších, tak
sa z toho vždy veľmi teším. V Indonézii je
už tridsať rokov súbor, ktorý založili preto,
lebo som ich vtedy dávno inšpiroval. Stále
hrajú! Nie je to fantastické?
A aký ste divák? Máte vôbec čas sadnúť si do hľadiska?
Málo a kolegom vždy potom v dobrom
závidím ich nápady. Mám rád kreatívnych
ľudí, ktorí sú dobrí v tom, čo robia. Často
sa však v divadle aj nudím, najmä keď vidím, ako mnohí herci neprežívajú rolu, ale
ju len hrajú. Neverím im. Potrebujem zimomriavky.
Máte po všetkých možných úspechoch
ešte vôbec nejaké ambície?
V stredoveku hrali mímovia grécke tragédie. Mali masky, mím hral vždy celé
predstavenie sám, všetky postavy! Chcem
naštudovať Antigonu a takisto odohrať
sám všetky postavy v predstavení!
No väčšou výzvou by boli hádam
už len Traja mušketieri, kde by ste
sám so sebou absolvovali aj šermiarsky súboj...

Vidíte! A to je možno ďalšia výzva!
(smiech)
Majstre, robíme rozhovor pre médium, ktoré je doma medzi automobilmi. Aký ste šofér?
Dobrovoľne sa priznávam, že nijaký...
Obdivujem všetkých, ktorí dokážu šoférovať! Na toto nemám vôbec talent.
Nemáte vodičský preukaz?
Nie, začal som si ho robiť trikrát, ale keď
som pristál na koľajniciach, opustil som
auto a aj snahu urobiť si ho.
A imaginárne? Viete pantomimicky
zahrať dobrého šoféra?
Bez problémov! Na javisku či v reklamných šotoch som za volantom úžasný
a presvedčivý! (smiech) Ó

Celý, neskrátený rozhovor so svetoznámym mímom, choreografom, režisérom, výtvarníkom, scenáristom,
pedagógom a po posledných Kremnických gagoch aj prezidentom Akadémie humoru a satiry Milanom Sládekom
si môžete prečítať na www.eSTAR.sk
50
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Ružovú madonu
alebo
ruže pre Madonnu?
Čokoľvek si želáte. Kedykoľvek.

J&T Banka uvádza na trh exkluzívnu platobnú kartu MasterCard
World Elite, ktorej výnimočnosť naplno oceníte spolu so službami
lifestyle manažmentu J&T Banka Concierge.
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Hviezdy Karpatskej
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Perly

Vinohradníci a vinári –
manželia Margita
a Ladislav Šebovci,
pokračovatelia tradícií
svojich predkov
a zakladatelia rodinného
vinárstva Karpatská
perla v Šenkviciach,
sú nielen tvorcovia
prémiového vína, ale
aj priaznivci prémiovej
značky vozidiel.
Text: Peter Škorňa / Foto: Miro Nôta

V

rámci svojho podnikania využívajú vozidlá
Mercedes-Benz Sprinter. ,,Prvý Sprinter sme
si zaobstarali v roku
1994 – po troch rokoch podnikania.
Potrebovali sme vozidlo, ktoré by
bolo technicky aj motoricky spoľahlivé a ktoré by malo zabezpečený prvotriedny servis a všetko, čo je s ním
spojené,“ vysvetľuje Ladislav Šebo
a pokračuje: ,,Naša voľba sa nám oplatila. Dnes vlastníme dva Sprintery.
Tie u oﬁciálneho predajcu pravidelne obmieňame po najazdení približne
pol milióna kilometrov. Pokiaľ dobre
počítam, doposiaľ sme ich takto kúpili už päť. A aby som nezabudol – šiestym bolo Vito...“ Sprintery využívajú počas rozvozu svojich kolekcií vín
JAGNET, VARIETO, DÍLEMÚRE
a cuvée 4 ŽIVLY nielen po celom Slovensku, ale aj v rámci Čiech. „V prípade, že musíme náhodou využiť
autorizovaný servis automobilky Mercedes-Benz, promptne nám zabezpečia náhradné vozidlo na dočasné používanie. Aj z tohto dôvodu sme s nimi
takí spokojní. Preto máme od začiatku podnikania na rozvoz tovaru iba
vozidlá značky Mercedes-Benz“ – dodal na záver Ladislav Šebo. Ó

HVIEZDY CIEST 03/2014

karpatska perla.indd 53

53

3. 10. 2014 11:17:51

štýl

1

Luxus na dosah ruky

To najlepšie nemusíte hľadať za hranicami. To najlepšie nájdete aj na
Slovensku. A dokonca bližšie, ako si myslíte – priamo vo vašej kuchyni!
Privítajte špičku v kuchynskom svete – značku Poggenpohl.
Text: Lenka Hornáková / Foto: Domoss

J

edna z najstarších a najznámejších línií prvotriedneho
kuchynského nábytku na svete Poggenpohl bola založená
už v roku 1892. Odvtedy predstavuje vrchol estetickej a technologickej kvality. Všetko, čo robí Poggenpohl
odlišným od iných kuchýň, je schopnosť starostlivo prepracúvať detail s nemeckou precíznosťou, aby konečný
výsledok vždy zodpovedal tým najnáročnejším očakávaniam najnáročnejších klientov.
Poggenpohl ponúka 4 dizajnové série, každú s vlastným charakterom +

MODO, + Artesio, + Segmento, + EDITION, aby každý zákazník našiel perfektné stvárnenie svojej vízie. Vybraná séria – alebo dokonca kombinácia
dvoch sérií – sa stáva základom pre
kuchyňu navrhnutú presne podľa potrieb a priestoru zákazníka. Výsledkom
je jedinečná kuchynská linka, ktorá vydrží po celý život. Ó

2

Kuchynské štúdio Poggenpohl,
Bajkalská 22, Bratislava (vedľa hotel Aston)
www.poggenpohl.sk

1 + MODO: Kuchyňa + MODO ® ponúka nekonečný rad variantov a ich kombinácií. Ľahko a vzdušne pôsobiace + MODO® obdržalo rad významných mezinárodných ocenení: iF product design award 2006 a Good
Design Award 2005 The Chicago Athenaeum.

3

2 +SEGMENTO® kombinuje široké vertikálne segmenty s elegantnými pracovnými doskami a vytvára tak
predpoklady pre invenčný štýl. Redukovaný a architektonický, sofistikovaný a elegantný.
3 +ARTESIO® vznikol v spolupráci s hamburskou hviezdou architektúry a koncept dizajnu Hadi Teheranim.
Tento koncept poskytuje rôzne riešenia spájajúc všetky aspekty architektúry, dizajnu a nábytku v komplexnom ponímaní od podlahy až po strop.
4 Nadčasovosť, trvalá kvalita a elegantný dizajn, ktorý nikdy nevyjde z módy. Tradične štýlová kuchyňa na moderné dizajnové motívy . + EDITION ponúka všetku flexibilitu a možnosť voľby, akú si želá nejeden z nás.

54
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POGGENPOHL ŠTÚDIO BRATISLAVA
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 5363 0641, www.domosskuchyne.sk, www.poggenpohl.sk
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Jadranská
anabáza

Kým v Evanjeliu podľa Jána „na počiatku bolo Slovo...“ v prípade nášho
testu vozidla Mercedes-Benz Triedy V to bola „rosnička“ a speváčka
Jadranka. Presnejšie, slová jej piesne Na Jadranskej pláži, nabitej morským,
slaným a vlhkým vzduchom, emóciami a slnečnými lúčmi... Text a foto: Peter Škorňa

„N

iekto za čistým vzduchom
na hory chodí. Nevie žiť
bez ozónu a ja zas bez
vody. Niekoho chladná
zima bielym dychom láka.
A ja zas teplé slnko, zlaté slnko nedočkavo
čakám... Slniť sa v jeden deň na jadranskej

56

pláži. Pri mori v jeden deň príď so mnou
zažiť... Plaviť sa v jeden deň po Jadranskom
mori...“ – počujem v ušiach znieť – ako
med sladkasto hrejúci a zvonivý – Jardankin hlas ešte dnes. V každom prípade, v to
augustové ráno bolo rozhodnuté: nová trieda najväčšieho osobného vozidla – Merce-

des-Benz Triedy V Edition 1 otestujeme na
Jadrane...

EXPEDÍCIA

Štvordňové testovanie diaľnic, ciest prvej
či druhej triedy, ale aj neupravených ciest
na jadranskom pobreží – už na prvý pohľad väčším vozidlom, než sú bežné osob-
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né vozidlá – si vyžaduje aj patričný náklad. Aj preto, aby bolo auto počas jazdy
čo najoptimálnejšie vyvážené, jeho posádku napokon okrem mňa tvorili: moja známa, dve moje – vlastné – deti a dcérina kamarátka. Teda jedno moje dieťa a jeden
– takmer plnoletý odrastený – tínedžer, na
ktorom som testoval najmä to, či pomerne vysoký komfort interiéru bude dostatočnou náhradou za to, že vo vozidle chýbalo
wi-ﬁ pripojenie a ktosi, kto by nebol „strašne trápny“...

HURÁÁÁ, MORE!

Napriek tomu, že bolo pred polnocou,
moja dcéra a jej kamarátka ešte dobrú hodinu počas jazdy diaľnicami Rakúska skúšajú všetko, čo možno zapnúť, vytiahnuť
či posunúť. Najviac zaujal – a tým aj najviac dostal zabrať – medzi samostatné sedadlá v prvom rade namontovaný sklopný
stôl, ktorý sa trpezlivo posúval a vyklápal
takmer všetkými smermi... A nielen to. Nebyť toho, že sme kufor a priestor, v ktorom
bolo šieste sedadlo (to sme bez menších
problémov z optimalizovaných koľajničiek
pomocou rýchlouchytenia ešte v Bratislave odpojili), vyplnili batožinou, potravinami a balíkmi minerálok, nie je vylúčené, že
by otvárali aj novinku „véčka“ – dvojdielne elektrické dvere batožinového priestoru EASY-PACK so samostatne otvárateľným zadným sklom. Syn zo slúchadiel na

ušiach počúval hudbu. Oči mal indiferentne zavreté. Nejavil známky života. Zjavne
sa v sedadle v koži napa marónová za asistencie poloautomaticky regulovanej klimatizácie TEMPMATIC v zadnej časti cítil –
komfortne...

ASISTENTI V AKCII

Rannému príchodu do Zadaru predchádzalo asi desať kilometrov pred
takmer šesťkilometrovým tunelom Sveti Rok na otestovanie tempomatu s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS
v kombinácii so systémom COLLISION
PREVENTION ASSIST, bezpečnostného asistenčného systému s funkciou varovania pri jazde v protismere, ako aj
asistenta udržiavania v jazdnom pruhu.
Našťastie dopadlo všetko dobre. Známa,
ktorá si so mnou pred slovenským Mari-

borom takmer nasilu vymenila sedadlo
vodiča, už ,,mlela z posledného“, a tak
sme sa pre istotu po druhý raz vymenili. V najvyšší čas – neprešli sme poriadne
ani tunel a aj napriek serpentínam, ktorými sme sa približovali k moru, spala.
Zrejme mal na tom svoj podiel aj asistent
jazdy pri bočnom vetre, ktorý stabilizoval našu Triedu V pri silných nárazoch
bočného vetra, len čo sme vyšli z tunela
na jeho juhozápadnej strane až po úpätie nad Maslenicou. Neskôr, pri naloďovaní sa na trajekt, som si uvedomil, aké
dobré je mať parkovací balík s 360-stupňovou kamerou, vďaka čomu sme sa nalodili natesno a bez najmenších problémov. Spomínaná kamera napínala svoje
„oči“ ešte na ostrove, keď sme pri našom
apartmáne parkovali v takej úzkej uličke,
že bez kamery a parkovacích senzorov by J
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Výhodou dovolenky – teda testu vozidla
na poloprázdnom ostrove – je skutočnosť,
že si môžete dovoliť to, čo by ste si v inom
letovisku dovoliť nemohli. V našom prípade išlo v prvom rade o testovanie výkonu
a životnosti ozvučovacieho systému Burmester® s priestorovým zvukom so 16 reproduktormi a bassreﬂexboxom. „Vďaka“
nim sa striedal jeden frivolnejší raper za
druhým. Zrejme aj zásluhou mojej nedoslýchavosti na ľavé ucho (ktorá mi zabezpečila ,,modrú knižku“) a skutočnosti, že
známa bola dvadsať rokov vydatá – a teda
exmanželom a dnes už odrastenými deťmi
dostatočne otupená –, sme to prežili bez
ujmy. A nielen to. V duchu som si vravel,
že to, ako počas letných prázdnin u mojej
starej mamy na strednom Slovensku jazdila po dedine plne naložená embéčka s dunajskostredskou značkou a jej vodič do
ampliónu na plné hrdlo reval: kóóóšky, péééériéééé, bol len slabý odvar toho, čo počuli a videli turisti a domáci, okolo ktorých
sme prechádzali...

cu. Hoci svojho času bol Ľudovít Štúr
presvedčený, že: Naspäť cesta nemožná,
napred sa ísť musí! my sme na výber nemali. Doma čakali na deti ich mamy, kamarátku zase jej matka a Mercedes očakávali na Tuhovskej. Len mňa nečakal
nik a nič. ... ak nepočítam pranie a vybaľovanie vecí.
Napriek predpovediam bolo aj v deň
nášho odchodu rozmarné slnečné a horúce leto, vďaka čomu sme sa mohli s kamarátkou nechať rozmaznávať aktívnou
ventiláciou sedadiel vodiča a spolujazdca a automatickou klimatizáciou THERMOTRONIC. Dcéra a jej kamarátka
hrali (teda aspoň podľa vydávaných zvukov) s plyšovou hračkou na komplikovaný pôrod, pričom ako pôrodné lôžko im
slúžil namontovaný sklopný stôl. Ten sa
preventívne vysúval a zasúval už sám od
seba. Syn so slúchadlami na ušiach a s privretými očami počúval hudbu. Tak ako
počas predchádzajúcich dní, ani teraz nejavil známky záujmu. Bol šťastný. Na nič
sme sa ho nepýtali, nič sme od neho nechceli. Bol najedený a nebol smädný. V sedadle s lakťovými opierkami vo dvoch radoch sa cítil komfortne...

CESTA SPÄŤ

VŠADE DOBRE...

J som mal minimálne boky a zadok vozidla
plný otlačkov stien okolitých budov.

OSTROVNÝ TEST

Tri dni ubehli ako voda a naša dovolenka, teda test vozidla, sa chýlil ku kon-

58

Štvordňová anabáza sa nakoniec
skončila úspešne a bez problémov. Pre-

šli sme vyše 1 600 kilometrov a dosiahli sme s motorom V 250 BlueTEC s výkonom 140 kW (190 k) s maximálnymi
krútiacim momentom 440 newtonmetrov fantastickú priemernú spotrebu
6,2 litrov nafty na 100 kilometrov! Svoju úlohu zohral aj fakt, že sme s pomocou automatickej prevodovky 7G-TRONIC PLUS jazdili úsporne a nedali sa
mojím vlastným synom (ktorý má síce
vodičský preukaz od sedemnástich rokov, ale zároveň aj horúcu krv a ,,ťažkú“ nohu) nahovoriť, aby sme ho nechali šoférovať aspoň cestou späť...

EPILÓG

,,O mne je už takmer všetko známe,
touto piesňou o priazeň vás prosím,
bolo to už známe mojej mame – modrý Jadran v srdci nosím. Každý rok si
kujem letné plány, potom však príde
problém večný, vidieť iné moria, oceány. Ale Jadran, ten je jedinečný, vidieť
iné moria, oceány. Ale Jadran, ten je
jedinečný...“ spieva Jadranka v piesni
Pri Jadrane.
Nezostáva mi nič iné, len dodať, že
z môjho pohľadu bola jedinečná aj
Trieda V Edition 1. Napokon, nedajte na moje reči. Vyskúšajte si ju sami
a uvidíte, že ju nepustíte z rúk. Pokojne na to stavím sto kún. Neživých... Ó
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Cirusovo biela
Trieda GLA
je v kráľovských
rukách!

Dvadsaťdvaročná Silvia Prochádzková, víťazka súťaže Miss Universe SR
za rok 2014 si z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti Mercedes-Benz
Slovakia – Ing. Andreja Glatza prevzala kľúče od hlavnej výhry, nového
bieleho vozidla Mercedes-Benz Triedy GLA. Text: MBSK / Foto: Peter Kresánek

A

hoci si ho prevzala až teraz v lete, ako sama prezradila, jej radosť je o to
väčšia. „Je to moje prvé
auto. A hneď to najskvelejšie – Mercedes. Som veľmi šťastná. Nemôžem tomu uveriť.“ Ako ďalej dodala,
hoci vodičské oprávnenie získala iba nedávno, aj vďaka dobrým kamarátom, kto-

rí jej autá požičiavali, už prvé ostrohy za
volantom získala. Okrem multifunkčného
volantu a kvalít komfortného podvozka
Silvia nadšene ocenila aj to, že má „nádhernú cirusovobielu farbu, jemne zladenú s krištáľovosivým čalúnením stropu.“
Prešovčanka žijúca v Bratislave bude tou
najpôvabnejšou reprezentantkou Triedy
GLA, ale onedlho bude reprezentovať aj

Slovensko – na celosvetovom ﬁnále Miss
Universe v Brazílii. Ó

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

2. časť

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, literárne, národopisné a prírodné bohatstvá, ktoré
majú svoj domov a pôvod na severe Slovenska – na Orave.
Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, Silvia Krausová

Oravský hrad.
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Hviezdoslavova horáreň,
miesto narodenia Mila Urbana.

P

o návšteve Grapy a jej monumentu Ježiša Krista nad obcou
Klin, nachádzame na noc útočisko v obci Sihelné. Tu, „na
konci sveta“, sa v dedine nachádza ďalší z divov Oravy – penzión Beskydy. Svedectvo krutej reality, že pokiaľ
máte ľudí ,,na správnom mieste“, dokážete
za eurofondy postaviť v strede dediny oproti hospodárskemu dvoru – nelogicky luxusnú opachu s mramorovým schodišťom (keďže je tento eurofondový hotel bez výťahu,
a je viac ako zrejmé, že jeho majiteľ v ňom
nepôsobí ako šerpa, vozičkári sú nútení
do izby sa zrejme plaziť, pozn. redaktora)
a reštauráciou, do ktorej sedačiek a kresiel
si vždy v piatok sadajú miestni mládežníci
– takmer jediní pravidelní a väčšinoví návštevníci penziónu. V čase našej návštevy
sa v nich práve večer opíjali viacerí mladíci v montérkach a špinavých bagančiach,
pričom vyvrcholením spoločenského večera bola rázovitá polnočná bitka. Ako sme
sa pri raňajkách od zriadenca – snažiaceho sa opraviť odtrhnutú garnižu a záves
v ,,eurofondovej“ reštaurácii – dozvedeli, takýto kolorit sa tu, spolu s tým, že v nedeľu si ešte chodievajú zbožne spytovať
hriechy a prijímať odpustky do kostola,
opakuje takmer pravidelne. Čo už – sme
predsa na Hornej Orave...

Ide o jedno z mála najzachovalejších rašelinísk na Slovensku, tvorené komplexom
lesných a nelesných rašelinísk prechodného typu a rašeliniskovými rojovníkovými
borinami.

HORÁREŇ

Z rašeliniska pokračujeme po kľukatej
stúpajúcej ceste až na úpätie Babej hory –
k Hviezdoslavovej hájovni na Rovniach.
Nie, tu nežil ani Hviezdoslavov hájnik, ani
jeho žena. Ide o literárne múzeum, venované Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi,
ktorý horáreň často navštevoval a čerpal
v nej inšpiráciu pre svoje dielo Hájnikova
žena. Aby sme boli presní, pôvodná hájovňa, ktorú navštevoval náš literárny bard,
vyhorela, a tak možno povedať, že táto súčasná je už len jej akýsi ,,fejk“. V roku 1904 J

RAŠELINISKO

Po približne štvrťhodine cesty smerom
na sever, tesne za Oravskou Polhorou, zastavujeme pri chate Slaná voda. V jej blízkosti vyviera nielen niekoľko prameňov,
bohatých na jód a bróm, ale nachádza sa
tu aj lokalita Európskeho významu – rašelinisko Slaná voda – sprístupnené návštevníkom dreveným náučným chodníkom.
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Rašelinisko Slaná voda.

J sa v hájovni narodil aj významný slovenský
prozaik Milo Urban, autor románu Živý
bič, ktorý – ako nám vysvetlila naša veľmi
milá pani sprievodkyňa – bol veľmi ľudský a dobrý človek. Na našu pripomienku,
prečo potom robil šéfredaktora fašizmus
velebiaceho ľudáckeho denníka Gardista sme boli informovaní, že to on ani nechcel, len ho k tomu viac-menej dotlačila jeho
na životný štýl a úroveň náročná manželka. Nuž...

BABIA HORA

Priamo z hájovne vedie turistický chodník na vrchol Babej hory – na hranici Slo-

venska a Čiech, vysokej 1 725 metrov. Babia hora vďaka tomu zaraďuje Oravské
Beskydy na tretie miesto medzi najvyššími
pohoriami na Slovensku. Mimochodom,
na Babiu horu niekoľkokrát v mladosti vystúpil aj pápež Ján Pavol II.

ŽELEZNIČKA

Orava je jednou z mála lokalít, v ktorej
sa vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja, nadšencom a ľuďom,
ktorým záleží na zachovaní kultúrneho a technického dedičstva – podarilo po
takmer 90 rokoch od vybudovania pôvodnej trate, opätovne spustiť prevádzku les-

Kostol Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Leštinách.

62

nej železnice v Oravskej Lesnej (ide o oravský úsek bývalej Kysucko-oravskej lesnej
železnice). A hoci premáva len na 3,5-kilometrovom úseku Tanečník – sedlo Beskyd, o návštevníkov – počas celoročnej prevádzky nemá najmenšiu núdzu. Dôvodom
je nielen jedinečné absolvovanie 120-metrového prevýšenia v hrkotajúcom vagóniku, pohybujúcom sa po úzkorozchodných
koľajniciach, ale najmä nádherná a malebná prírodná oravská scenéria, umocnená
v sedle Beskyd s možnosťou návštevy vyhliadky. Za dobrého počasia z nej vidieť
nielen na Malú Fatru, ale až na vzdialené
vrcholy Západných Tatier.

„ORLIE HNIEZDO“

Po absolvovaní jazdy lesnou železnicou a nastúpení do auta, stačí necelých
štyridsať minút jazdy smerom na juh,
aby ste sa dostali do Oravského Podzámku. Nad ním a riekou Orava sa ako orlie hniezdo na kamennom vápencovom
brale, vysokom 112 metrov, hrdo vypína Oravský hrad – azda najznámejší symbol Oravy. Impozantný komplex viacerých stavieb, ktorý zažil svoju najväčšiu
slávu a rozmach počas vlastníctva rodiny Thurzovcov, je natoľko ,,fotogenický“,
že sa objavil vo viacerých ﬁlmoch, z ktorých najznámejšími sú Upír z Nosferatu
a rozprávky Princezná a žobrák, Sokoliar
Tomáš a Kráľ Drozdia brada. Nezabudnuteľným zážitkom prehliadky hradu sa
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stalo takmer 900 schodov, ktoré návštevník prejde počas prehliadky, aby sa po jej
absolvovaní mohol – v podhradí – dôstojne oddať rekonvalescencii tela a duše
v domácom minipivovare Kastelán a dať
sa rozmaznávať jeho zámockými pokladmi: chuti svetlého vychladeného Thurza
a tmavého Korvína...

BINÁRNE NIČ....

Oravský trip sme sa snažili zakončiť
v Dolnom Kubíne. Tu sme túžili odfotiť sa pri výnimočnej atrakcii – jedinečných binárnych hodinách, ukazujúcich
čas vo dvojkovej sústave. Hodiny, ktoré si po dlhoročnom snažení a vývoji patentoval dolnokubínsky rodák Ing. Pavol
Novák. Neznalý pomerov v našej hrdej
a samostatnej krajine a mentality svojich krajanov sa po dlhých rokoch života v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Nemecku a v USA (teda v značne civilizovaných
krajinách, pozn. red.) vrátil do rodného
mesta, kde inštaloval v roku 2002 svoje
binárne hodiny na Námestí slobody.
O dvanásť rokov neskôr sme, žiaľ, aj
napriek enormnej snahe žiadne hodiny,
nie to ešte binárne, nenašli. Napokon,
ani sme len nemohli. Ako sme sa dodatočne dozvedeli, po tom, ako boli vraj roduvernými rodákmi niekoľkokrát poškodené a vyžadovali si patričnú údržbu, ich
mesto Dolný Kubín nakoniec pre istotu
zlikvidovalo.

KOSTOLÍK

Približne po piatich minútach jazdy
autom z Dolného
Kubína smerom na
Ružomberok odbočujeme z hlavnej
cesty vľavo do Leštín.
V tejto malebnej dedinke, v údolí medzi
Chočskými vrchmi
a Oravskou vrchovinou sa nachádza Kostol Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Leštinách. Tento evanjelický drevený artikulárny kostol,
ktorý dal postaviť kapitán hradnej stráže
na Oravskom hrade Jób Zmeškal, je nielen
národnou kultúrnou pamiatkou, ale je aj
zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Okrem toho, že bol postavený
zo smrekového dreva bez jediného klinca,
že sa v ňom pre riziko výskytu
ý y červotočov
nikdy nekúrilo, je aj najstarším a najmenším z piatich slovenských
kých artikulárnych
kostolov a vďaka maľbám
ľbám aj najbohatšie vyzdobeným artikulárnym
kulárnym kostolom na Slovensku. Na
TRENČÍN
jeho stenách a strope
niet miesta, ktoré by
nebolo pokryté maľbou. Pokrstili a konﬁrmovali v ňom sloBRATISLAVA
venských spisovateľovv

Margitu Figuli a Pavla Országha Hviezdoslava. Kostol sa objavil aj vo ﬁlme Pacho,
hybský zbojník a údajne ho okrem nás navštívil aj fenomenálny skladateľ Ludwig
van Beethoven... Ó
Pokračovanie cesty po Orave – cesta späť:
KLIN – ORAVSKÁ POLHORA – ORAVSKÁ JASENICA – ORAVSKÁ
LESNÁ – ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – LEŠTINY –
RUŽOMBEROK - TURANY – ŽILINA – TRENČÍN – BRATISLAVA

http://goo.gl/maps/aZ3Dp
p //g g / p /
p

KLIN
ORAVSKÁ LESNÁ
ŽILINA

ORAVSKÝ PODZÁMOK
DOLNÝ KUBÍN

TURANY RUŽOMBEROK
ORAVSKÁ POLHORA
KLIN
ORAVSKÁ JASENICA
ORAVSKÁ LESNÁ
ORAVSKÝ PODZÁMOK
DOLNÝ KUBÍN

RUŽOMBEROK

Lesná železnica v Oravskej Lesnej.
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Z Afriky do Anglicka
na jediné tankovanie!
Sériový hybridný
model Mercedes-Benz
Triedy E 300 BlueTEC
HYBRID s 80-litrovou
nádržou dokázal prejsť
zo severoafrického
Tangeru do britského
Goodwoodu na jediné
natankovanie nádrže.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

64

V

odič Mercedesa – britský novinár Andrew
Frankel so svojím spolujazdcom dosiahli počas jazdy priemernú spotrebu 3,8 l/100 km, pričom
na jedno natankovanie absolvovali až
1 968 km. A aby toho nebolo málo –
na konci trasy vykazoval ukazovateľ
paliva dostatok nafty pre zvyšný dojazd na ďalších 160 km! Celá trasa trvala 27 hodín a jazdci počas nej prešli štyri štáty a tri časové pásma
na dvoch kontinentoch.
V prípade, že
by ich snahu vy-

kázať čo najhospodárnejšiu jazdu nekomplikoval prudký dážď,
vysoké teploty, veľké výškové rozdiely
a hustá premávka počas dopravnej špičky, mohli byť ich
ﬁnálne ukazovatele ešte
lepšie... Ó

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

majú už aj multimediálnu tvár!

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.
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Mercedes-Benz CLS

SÚLAD ROZUMU A CITU
TU

Smart Fortwo a Smart Forfour
MÍM MILAN SLÁDEK:

Chcem byť stále v obehu!

VŠESTRANNÉ NOVÉ VITO

Mercedes-Benz Vito

Text: Peter Škorňa

Z

tohto dôvodu od
prvého tohtoročného čísla printového
vydania magazínu
HVIEZDY CIEST
prinášame aj jeho úplne novú
elektronickú verziu.

V ČOM SPOČÍVA?

Elektronická multimediálna
forma má oproti printovému vydaniu atypickejšie zalomený obsah, je výrazne dynamickejšia,
modernejšia a hlavne – vizuálne
atraktívnejšia.
Stačí, ak si do svojich zariadení iOS (tablet a smartfón) alebo
Android (tablet) bezplatne stiah-

,
G T aime
MERCEDES-A
AMG
MG GT

nete HVIEZDY CIEST z obchodu iStore alebo Google Play. Pomocou publikačného systému
CoverPage tak ľahko získate pohľad na novú, vizuálne atraktívnu multimediálnu formu vášho
magazínu.
Nebudete v ňom nútení komplikovane listovať jednotlivé strany magazínu, ale v rámci jednotlivých materiálov si budete môcť
scrollovať (posúvať) texty, preklikať sa na webové linky, prehliadať si galérie fotograﬁí, pozerať
videá či počúvať hudbu.
Takže pokiaľ máte vhodné komunikačné zariadenie – do scrollovania, priatelia... Ó

Odkazy
dk
na stiahnutie
i h
i HC
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia

Android zariadenia

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

http://mb4.me/hc-android/
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MB Collections

DETSKÁ CYKLISTICKÁ
HELMA S LED OSVETLENÍM
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 645 0030

CENA: 62,50 €

Detská
hviezdna
tour
Svet legendárnej značky
Mercedes-Benz už dávno nie je len
priestorom pre dospelých.
Svoje zaslúžené miesto v ňom
majú aj najmladší priaznivci
a budúci majitelia striebornej
hviezdy. Potvrdzujú to nielen
rôzne bezpečnostné
doplnky v podobe
detských sedačiek, ale
aj súčasné, čoraz
populárnejšie kvalitné, štýlové
a trendové doplnky na pomyselnú
detskú cyklistickú Mercedes-Benz tour.
Tak pre samotných malých bojovníkov
o vysnívané strieborné tričko
najprémiovejšieho cyklistu,
ako aj pre ich obdivovateľky,
horlivo povzbudzujúce svojich
malých hrdinov...
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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DIEVČENSKÁ
TAŠKA

ODRÁŽACÍ BICYKEL

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 2476

VYROBENÝ Z DREVA S PLASTOVÝMI KOLESAMI.
URČENÝ PRE VEKOVÚ KATEGÓRIU 3+
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 645 5007

CENA: 46,27 €

CENA: 150,64 €

DETSKÝ BATOH
URČENÝ PRE VEKOVÚ
KATEGÓRIU 5+
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 2466

DETSKÁ MIKINA

CENA: 46,27 €

VEĽKOSŤ: 116/122  152/158
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2383  2386

CENA: 57,86 €

CHLAPČENSKÉ TRIČKO
VEĽKOSŤ: 116/122  152/158
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2012  2015

DETSKÝ BICYKEL 
BIELY

CENA: 40,48 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 645 0044

CENA: 324,59 €

Ceny sú uvedené s DPH.
PH.
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my way

Metamorfózy
Nutričný poradca a osobný
tréner Mgr. Martin Roháček.

plachého štyridsiatnika
(pokračovanie)

Nasledujúca časť seriálu nebude ani vtipná, ani zábavná. Bude skôr
edukačná. Raz darmo – nebýva každý deň nedeľa. Po tom, ako sa mi
začiatkom prázdnin skomplikovali viaceré udalosti, ktoré sa ma priamo
či nepriamo dotýkali, zvýšil sa nápor stresu, došlo nielen k výraznej kríze
v procese môjho chudnutia, ale – čo je horšie, k porušeniu pravidelnosti
a striktnosti v stravovaní a cvičení. Text: Peter Škorňa / Foto: Miro Nôta
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K

ým do leta sa mi podarilo zhodiť za štyri mesiace 20 kilogramov, s jeho
príchodom sa moje romantické neprerušované
chudnutie skončilo. Nastala fáza stagnácie. Stal som sa svedkom toho, čo
zažívame či už v bežnom živote, alebo vo vzťahu – počiatočný entuziazmus vystrieda krutá realita. A hoci to
väčšinou ľudia nepriznávajú, podobné
pocity a situácie zažívajú všetci, ktorí už nemajú dvadsať či tridsať rokov,
majú svoje poctivo nadobudnuté kilá
navyše, sú pracovne vystresovaní a zaneprázdnení. Ja som k týmto predpokladom pridal ešte bonusy v podobe
poruchy trávenia a prekonaného infarktu. A určitých problémov, týkajúcich sa môjho najbližšieho okolia
– ako magnet vplývajúcich na moju
psychiku –, a stres...

OČISTEC

Leto sa skončilo, viaceré ťažkosti sa
vyriešili a ja pevne verím, že s ním aj
moja mizéria. Dnes, začiatkom jesene, si uvedomujem moje osobné ,,poučenie sa z porušovaného stravovacieho vývoja“. A nielen to. Počnúc
októbrom sa opäť vraciam k stravovacej ,,normalizácii“.
Ktosi slávny kedysi dávno povedal,
že ľudom nechýba sila, ale vôľa. A keďže ja ,,silný“ som (v akomkoľvek význame) a mám aj pevnú vôľu, svoj rozbehnutý boj len tak ľahko nevzdám.
A to aj napriek tomu, že po hlbokej
letnej – takmer apokalyptickej chudnúcej kríze, sa na moje telíčko vrátilo
pár stratených kíl naspäť.
Nakoniec, je to pochopiteľné – nevracali by sa niekam, kde by sa necítili dobre...

SACHARIDOVÉ VLNY

Reštart a následné repasovanie nebude monotónne, ale ako mi prezradil
môj nutričný poradca a osobný tréner
Martin Roháček: „Po úvodnom zložení stravy a strate približne dvadsiatich
kilogramov hmotnosti (spôsobených
aj zmenou a pravidelnosťou stravy
a aj cvičením) prechádzame postupne
na stravu, nazvanú ,sacharidové vlny‘.
Jej princíp spočíva v prvej fáze v niekoľkodňovom obmedzení sacharidov,
pričom v tomto období bude telo nútené čerpať energiu z glykogénových

a tukových zásob. Následne, približne po troch dňoch príjem sacharidov
rapídne zvýšime, čím sa následne obnovia glykogénové zásoby vo svaloch
a dôjde k dočerpaniu energetického
potenciálu organizmu. Vďaka tomu
nebude prichádzať k takému vyčerpaniu a únave, k akému dochádza pri dlhodobom nízkosacharidovom stravovaní. Obmedzovanie a aj zvyšovanie
sacharidov je pritom vysoko individuálne a veľmi citlivé u každého jednotlivca – a to najmä z hľadiska jeho pracovného a tréningového zaťaženia.“
Ako som sa dozvedel, postupným zahusťovaním svalovej hmoty by sme
mali z môjho ,,telíčka“ odstrániť prebytočnú vodu v podkoží a tak sa snažiť rýchlejšie odbúravať tukové zásoby
bez častejších stavov vyčerpania.

ZMENA CVIČENIA

Skôr ako začiatkom novembra nabehnem na zmenu stravy a na môj organizmus ako tsunami začnú pôsobiť
„sacharidové vlny“ (po mesačnom októbrovom návrate k strave, pri ktorej
som dokázal zhodiť dvadsať kilogramov), už počas leta došlo k zmene cvičenia. Kardiocviky – na bežiacom (či
v mojom prípade skôr do kopca chodiacom) páse a stacionárnom bicykli
– obohatili ďalšie cviky. ,,Počiatočná
kardioaktivita bola obohatená o komplexné viackĺbové posilňovanie hlavných svalových skupín nôh, hrudníka,
chrbáta, ramien a nakoniec aj brucha.
Tie nám – spolu s kardiocvikmi – pomôžu nielen zvyšovať výdaj energie,
ale aj postupne (a pomaly – pozn. autora) budovať svalovú hmotu a tým si
udržiavať zrýchlený metabolizmus organizmu. Samozrejme, cvičenia sa postupom času budú obmieňať a pridávať ďalšie tak, aby nedochádzalo k
adaptácii tela len na jeden konkrétny druh cvikov,“ vysvetľuje Martin
a dodáva, že v rámci nekoordinovaného, ale aj bežného cvičenia dochádza k viacerým chybám, ktoré následne vplývajú na celý proces formovania
postavy. Ako v tejto súvislosti prízvukuje, najčastejšou chybou, ktorej sa
nevyhne takmer žiadny adept na zmenu postavy a životného štýlu, je dýchanie. ,,Ľudia si bežne ani len neuvedomujú, aké dôležité je správne
dýchanie pri cvičení. Pokiaľ totiž nedýchaš správne, tvoje svaly nepracu-

jú tak, ako by mali. Aj preto vždy, keď
dvíhaš akékoľvek bremeno a záťaž,
keď vykonávaš aktivitu smerom proti odporu, je dôležité vydychovať. Naopak, keď sa bremeno a záťaž spúšťajú a odpor sa povoľuje, je potrebné sa
nadychovať. A nielen to. Dôležitým
faktorom je samotná správna technika cvičenia. Teda – pokiaľ chcú ľudia
dosiahnuť požadované výsledky, hoci
chodia cvičiť a dávajú si pritom poriadne do tela. Pretože tak ako pri iných
veciach, aj pri cvičení nie vždy platí, že
čím viac – tým lepšie.“

RAŇAJKOVAŤ
 ÁNO ČI NIE?

Po tom, ako som sa po takmer štvrťstoročí opätovne ,,krvopotne“ naučil
raňajkovať, ma v jeden letný deň mierne ,,rozrušila“ informácia, že podľa výskumu uverejnenom v magazíne The
J
American Journal of Clinical Nutrition sú raňajky – ako dôležité jedno
dňa – absolútnym nezmyslom. Prečo
potom ja musím robiť niečo, čo je prežitkom? hovoril som si v duchu. A nielen v duchu. Hneď ako to bolo možné,
som sa s týmto novozískaným poznatkom zveril aj Martinovi. Môj nutričný guru sa nenechal vyviesť z miery
a s pokojom Angličana (nie však výzorom...) mi vysvetlil, že: ,,Najdôležitejšie
je to, ako máš načasované množstvo
a kombináciu jedál. Je to individuálne
u každého človeka a pre teba je prvoradé, aby si mal naplnené tie energetické
hodnoty, ktoré tvoje telo potrebuje počas celého dňa. Aj preto sa nedá plošne konštatovať, či raňajky áno alebo
nie, pretože je to vyslovene individuálne. Čo by si však nemal, je dostať sa
do stavu vyčerpania, spôsobeného tým,
že začneš vynechávať jednu zo zložiek
stravy. Vynechávanie akéhokoľvek jedla má vplyv na spomaľovanie metabolizmu, na atroﬁu svalovej hmoty.“ Ako
poznamenal na záver – každý by si mal
zvoliť – napr. aj po analýze stravovania
a porade s výživovým poradcom – taký
stravovací štýl, ktorý mu bude vyhovovať, pri ktorom sa bude dobre cítiť
a bude pri ňom dosahovať najlepšiu
pracovnú, ale aj športovú výkonnosť.
Leto sa teda skončilo.
Začína sa jeseň.
Reštart.
Do skorého chudnutia – priatelia...Ó

HVIEZDY CIEST 03/2014

metamorfozy2.indd 69

69

3. 10. 2014 15:41:21

predstavujeme

Nenápadne jedinečný
S-Guard

Na trh vozidiel, zabezpečujúcich špeciálnu ochranu - ako jediný
v danom segmente, vyhotovený vo štvormiestnom a aj plnohodnotnom
päťmiestnom vyhotovení - prichádza Mercedes-Benz S 600 Guard.
Text: MBSK / Foto: Daimler AG

S

600 Guard – vytvorený na
báze novej Triedy S, zachovávajúci prvotriedny komfort
a tiež diskrétnosť, je integrovane opancierovaný (dokonca aj
na podlahe, čo je výnimočné) špeciálnou
oceľou, prvkami aramidu, polykarbonátom i polyetylénom a chráni posád-

70

ku tak pred streľbou, ako aj trhavinami.
Ako prvé vozidlo súčasnosti dosiahol
v celom rozsahu certiﬁkát na balisticky
najvyšší stupeň ochrany triedy odolnosti VR9. K sériovej výbave patria aj pneumatiky Michelin PAX., umožňujúce
aj pri poškodení núdzový dojazd až do
vzdialenosti 30 km. Prvýkrát je dodá-

vaný s automatickou prevodovkou 7G-TRONIC a disponuje takmer všetkými
inteligentnými asistenčnými jazdnými
systémami a inováciami najnovšej Triedy S, pričom tento dvanásťvalec – aj
vzhľadom na svoju hmotnosť – dosahuje zaujímavú najvyššiu rýchlosť, ohraničenú na 210 km/h. Ó
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Blind Spot
Assist ochráni
najmä chodcov
a cyklistov
Nákladné vozidlá značky Mercedes-Benz získajú nový bezpečnostný
systém Blind Spot Assist, ktorý varuje vodiča pred rizikami pri odbočovaní
v kritických situáciách s obmedzeným výhľadom. Text: MBSK / Foto: Daimler AG

S

ystém zohľadňuje aj dráhu
vybočenia vozidla a jeho návesu, varuje pri riziku kolízie, napr. so semaformi či
s pouličným osvetlením. Pri
vyšších rýchlostiach zároveň asistuje vodičovi pri zmene jazdného pruhu. Blind Spot Assist využíva radarovú senzoriku na strane spolujazdca
pred zadnou nápravou nákladného

vozidla. Sleduje úsek dvoch metrov
pred nákladným vozidlom i celú dĺžku jazdnej súpravy. Vodiča informuje vizuálne – rozsvietením žltej signalizácie. Pokiaľ vodič pokračuje v akcii,
pri ktorej hrozí riziko zrážky, systém
ho následne (blikaním intenzívnej červenej signalizácie a akusticky bzučiakom) varuje. Systém funguje už pri
stojacom nákladnom vozidle na križo-

vatke – od počiatočnej až po maximálnu povolenú rýchlosť. Ó
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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?
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

blind spot.indd 71
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Mercedes-Benz
na najtichších pretekoch
Tesne pred začiatkom letných prázdnin (26. – 27. júna) sa v priestoroch
Slovakia Ringu v Orechovej Potôni (po minuloročnom testovacom
nultom ročníku) uskutočnil premiérový 24 h SLOVAKIA RING Cycling
Race – najtichšie preteky na Slovensku. Text: Peter Škorňa / Foto: MBSK

N

a cyklomaratóne sa zúčastnili nadšenci cyklistiky, redaktori RTVS
a TA3, politici (Lucia
Nicholsonová), muzikanti (Martin Valihora), speváci (Martin Madej), herci (Ivan „Tuli“ Vojtek),
telesne postihnutí športovci na tzv.
„handbikoch“ a tiež celebrity slovenského šoubiznisu, ako napr. moderátor Matej „Sajfa“ Cifra či model Martin Šmahel.

72
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podujatia), ale aj ,,ôsmi statoční“, pretekári, bojujúci v tíme Mercedes-Benz.
A hoci sa hviezdny tím vedený Robom
Hatalom nakoniec spomedzi 284 pretekárov na čelných pozíciách neumiestnil,
podaným – miestami až heroickým –
cyklistickým výkonom nesklamal.

NEUVERITEĽNÉ VÝKONY

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

MERCEDESÁCI NESKLAMALI

A keďže išlo o ojedinelú a svojím spôsobom aj výnimočnú akciu plnú veľkého nasadenia a výkonov, je len samozrejmé, že na nich nemohla chýbať
nielen prémiová značka Mercedes-Benz
(ktorá bola aj oﬁciálnym partnerom

Pretekári počas 24. hodín dosiahli zaujímavé výsledky, pričom za zmienku stojí, že
najvyššiu rýchlosť – až 45,97 km/h – dosiahol Daniel Klúčik z tímu Procycling-Dexter, pričom jeho len šesťčlenný tím, ktorý
sa stal aj víťaznou posádkou pretekov, dokázal za 24 hodín najazdiť spolu 947,52 km
s priemernou rýchlosťou 41,23 km/h. Až
21 cyklistických osobností sa pustilo do
pretekov na vlastnú päsť – ako jednočlenný tím. Najlepší z nich – Martin Uharček
dokázal sám za 24 hodín prejsť neuveriteľných 870,53 km s priemernou rýchlosťou 28,51 km/h!

„HVIEZDNA“ PROMENÁDA

Okrem súťažiaceho tímu cyklistov sa
strieborná hviezda, najnovšia Trieda V,
predstavila aj ako Pace Car, keď po od-

štartovaní viedla kolónu cyklistov dve
kolá po pretekárskej dráhe.
A nielen to. V priestoroch Slovakia
Ringu sa účastníkom a hosťom maratónu v celej svojej kráse na testovacích
jazdách predstavili mercedesy V 250
BT, GL 350 BT, C 220 BT, GLA 200
CDI, CLA 200 CDI a B 180 CDI. Pre
tých, ktorí namiesto štyroch kolies obľubujú dve, boli v zázemí pretekov k dispozícii aj vystavené bicykle značky Mercedes-Benz. Ó

Viac zo sveta umenia z hudby z techniky a vízií z moderného
dizajnu zživotného štýlu z profilov úspešných ľudí z
zaujímavosti a exotiky sveta na www.estar.sk
Navštívte
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Tatranské
dozrievanie
,,Jubilejný 15. ročník
Mercedes-Benz Tour sme tu,
vo Vysokých Tatrách, zorganizovali
preto, lebo sme chceli strieborné
Hviezdy ciest čo najviac priblížiť k hviezdam
na oblohe. A ako uznáte aj sami, bližšie než tu to už nešlo“ – týmito
slovami by mohol Ján Novotný, riaditeľ podujatia Mercedes-Benz Tour
a vedúci predaja malých úžitkových vozidiel Mercedes-Benz uviesť nasledujúci
článok. Stačilo by, aby bol len trochu romantický. Text: Peter Škorňa / foto: Peter Škorňa, Matúš Valko
74
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No

neuvedie. Ján Novotný totiž romantik nie je.
Hoci – predpoklady a výzor na
to má. Na druhej strane je skvelý organizátor, o čom svedčí aj fakt, že spolu so svojím tímom (ktorý tvorili ešte Lukáš Šintal, Jozef Ertel a Jozef Urban , za výraznej
asistencie Vladimíra Blažeka) dokázali čo do počtu účastníkov, zúčastnených
vozidiel, ako aj záujmu médií usporiadať veľkolepé stretnutie milovníkov prémiovej značky Mercedes-Benz. Tatranská
hviezdna tour pritom zažila malé jubileum – uskutočnila sa počas 15. výročia zaregistrovania Mercedes-Benz Clubu Slovensko na medzinárodnej úrovni, čo jej
dodávalo punc výnimočnosti.

PREDOHRA

Fakt, že sa Mercedes-Benz Tour
z roka na rok stáva prestížnejším podujatím, potvrdzovalo aj to, že tohtoročná tour sa začala v Tatranských
Matliaroch už vo štvrtok 11. septembra. V piatok bol od ranných hodín
pripravený alternatívny program: možnosť výletu do Belianskej jaskyne alebo
možnosť wellness pobytu v hoteli Hutník. Treťou možnosťou sa stala pešia
túra na Zelené Pleso.
Na prvý pohľad pokojný deň ,,ožil“

v popoludňajších hodinách. Pred hotel Hutník sa začali schádzať účastníci tour nielen z celého Slovenska, ale aj
z Bratislavy, Poľska a Čiech. Zrejme si
uvedomovali, že na lúke neďaleko hotela na nich čaká skvelý kotlíkový guláš
a grilovačka. A, samozrejme, registrácia na sobotňajšiu tour...

GORALSKÝ TRIP

S prvými slnečnými lúčmi, len placho
predierajúcimi sa cez zatiahnutú oblohu,
stúpala aj súťažná nervozita posádok mercedesov. Kolegovia z Čiech, ktorí si na
tour do ,,Tater“ na strešnom nosiči priviezli aj sánky, sa pri pohľade na kopiace sa mračná, obaľujúce tatranské štíty,
len tajomne – popod nos – usmievali, dúfajúc, že nepotrvá dlho a z oblohy začne
snežiť. Posledné šálky kávy a cigarety krátko pred deviatou hodinou rannou vystriedali prvé kvapky dažďa.
,,To plače od dojatia samo nebo“ –
povedal by možno v tom okamihu Ján

Novotný, keby bol romantik...
Na štart 102-kilometrovej tour sa postavilo rekordných 102 vozidiel. Jedinečnosť celej tour zvýraznil aj fakt, že Mercedes-Benz Tour si nenechali ujsť ani všetky
slovenské televízie, ktoré z jej štartu a priebehu spracúvali reportáže. Nehovoriac
o skupine žurnalistov z renomovaných motoristických médií, tvoriacich posádky súťažných vozidiel. ,,Päť, štyri, tri, dva, jeden,
štart!“ zvolal štartovací komisár tour Lukáš
Šintal, a čestný riaditeľ Mercerdes-Benz
Tour 2014 a prezident Mercedes-Benz klubu Slovensko – Franz Graf Strachwitz vyštartoval ako prvý smerom v ústrety Červenému Kláštoru v Pieninách.
Pred ním a ostatnými účastníkmi rely
(ktorí štartovali v minútových intervaloch)
zostávalo 7 hodín, 7 minút a 7 sekúnd
času, za ktorý sa mali vrátiť do cieľa...

PRIELOM DUNAJCA

Z Tatranských Matliarov viedla trasa nádhernou prírodnou scené-

J
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J riou goralskej prírody – cez Spišskú
Belú, Magurské sedlo, Reľov, Matiašovce, Spišskú Starú Ves – až do Červeného Kláštora. Tu sa v areáli penziónu Pltník konala zastávka a deﬁlé
stovky mercedesov pred očami zvedavých turistov. Po poriadne výdatnom
,,chlapskom“ obede sa všetci účastníci ,,nalodili“ na plte a nechali sa desať kilometrov unášať Prielomom Dunajca v Pieninskom národnom parku
– popod vrcholy Troch korún, Sokolice, Jánošíkov skok, skalné bralo Osobitá či skalné veže Sedem mníchov až

76
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do Lesnice. Spiatočná cesta cez Veľkú Frankovú, Osturňu a Ždiar viedla cez nádherný horský masív ihličnatých lesov, na konci ktorých sa pred
nami otvorili Belianske Tatry. Zastávka na posledných stanovištiach, krátka kontrola času a… prejazd cieľovou
fotobunkou v Tatranských Matliaroch. Tohtoročná tour sa stala minulosťou...

GALAVEČER

Pätnásť rokov v živote človeka je výrazný medzník. Znamená nielen hranicu k

povolenému pohlavnému životu,, ale aj
prvý občiansky preukaz... Pätnásť rokov
hviezdnej klubovej činnosti preto vnímame ako potvrdenie jej správneho smerovania a dozrievania a už teraz sa tešíme na
to, keď sa stane „dospelou“, týmito slovami
mohol Lukáš Šintal, člen organizačného
tímu tour uviesť sobotný popretekový Galavečer v hoteli Hutník. Stačilo by, aby bol
len trošičku liberálnejší. Neuviedol... Lukáš
Šintal nie je liberál.
Na druhej strane Mercedes-Benz je –
podobne ako všetci, ktorí sa v Tatranských Matliaroch stretli –, Mercedes
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pozitívny. Fajnšmeker, ktorému v žilách koluje krv ,,strieborných šípov“.
Podobne ako aj ostatným 248 účastníkom Mercerdes-Benz Tour 2014 na
svojich ,,hviezdnych“ domácich miláčikoch. Nezáleží na tom, či išlo o najnovšie typy vozidiel Mercerdes-Benz
alebo o oldtimery tejto značky.

OCENENIA

Už počas piatkového večera generálnemu riaditeľovi Mercerdes-Benz Slovakia Ing. Andrejovi Glatzovi slávnostne odovzdali dekrét prvého čestného
člena MB Clubu Slovensko. V sobotu, po pretekoch, boli udelené ocenenia vo viacerých kategóriách. Najkrajším vozidlom sa podľa hlasovania
účastníkov stal Mercedes-Benz 190
SL. Najkrajším vozidlom podľa hlasovania odbornej poroty v kategórii oldtimer sa stal Mercedes-Benz 107 SL
280 a v kategórii youngtimer Mercedes-Benz W140 S 320. Najstaršími vozidlami na tour boli dva nádherné mercedesy 190 SL z roku 1960. A aby sme
nezabudli – víťazom rely v jazde na čas

sa stal Vít Študlár na vozidle Mercedes-Benz VITO 111CDI, ktorý dosiahol takmer neuveriteľný čas 7:07:07,13
sek.!

SPANILÁ JAZDA

Cestou popod tatranské štíty sa ,,promenádoval“ v minulosti už kdekto. Turisti, športovci, medvede, politici, ochranári, pacienti, odborári a v poslednom
čase developeri. Počas nedeľného dopoludnia 14. septembra sa po nej z Tatranských Matliarov až na Štrbské Pleso tiahla kolóna stoštyri mercedesov, aby tam

pred zrakmi turistov a zvedavých návštevníkov názorne demonštrovali, že menej hviezd môže niekedy znamenať viac.
Samozrejme, len v prípade, že máte na
kapote vozidla tú správnu, prémiovú a jedinečnú – striebornú hviezdu... Ó
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Všestranné nové Vito
Pokiaľ hľadáte dodávku, ktorá spĺňa predstavy o maximálnej úžitkovosti
a zároveň aj efektívnosti nákladov, v tom prípade – vedome či nie –
myslíte na najnovší model stredne veľkej dodávky Mercedes-Benz
modelového radu Vito... Text: Tibor Križanovič / Foto: Daimler AG

O

právnene. Tento profesionálny pomocník,
vyrábaný s prípustnými hodnotami celkovej
hmotnosti od 2,5 tony
do 3,2 tony, má nielen novú kabínu, optimalizovaný podvozok a hna-

78

cie ústrojenstvo, ale vo svojom segmente je o. i. jedinečný aj tromi systémami
pohonu, tromi dĺžkami kabíny a dvoma dĺžkami rázvoru kolies. Umožňuje
tak prirodzený výber medzi pohonom
predných, zadných alebo všetkých štyroch kolies. V rámci motorizácie vy-

užíva dieselové štvorvalce 1,6 a 2,15
litra s turbodúchadlom v piatich výkonnostných variantoch (65, 84, 100,
120 a 140 kW). Aj vďaka týmto svojim „genetickým“ vlastnostiam sa tak
nové Vito stáva ideálnym pomocníkom pre obchodníkov, remeselníkov,
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živnostníkov pracujúcich v oblasti služieb, alebo aj taxikárov. Jednoducho
– je ideálny takmer pre každé využitie. Jeho multifunkčnosť zabezpečuje aj rozmanitosť produktového portfólia: či už ide o bežnú skriňovú dodávku
Vito, alebo o Vito Mixto s dvojitou kabínou (spájajúci prednosti skriňovej
dodávky a kombi), alebo Vito Tourer
– určené na prepravu osôb. Tourer sa
ďalej rozdeľuje na prízvučne funkčný
a robustný model Vito Tourer BASE,
mnohostranný Vito Tourer PRO a vysokohodnotný Vito Tourer SELECT.
Tým sa Tourer rozvíja na kompletnú rodinu modelov s prevedeniami vyrobenými na mieru pre všetky druhy
prepravy osôb. Po prvý raz prichádza
s motorom spĺňajúcim normy Euro
6 a tiež aj s automatickou prevodov-

kou s meničom krútiaceho momentu so siedmimi stupňami 7G-TRONIC
PLUS. Výnimočnú pozíciu v tomto
segmente vozidiel mu dodávajú aj ďalšie zdokonalenia, akými sú voliteľné
osvetlenie Intelligent Light System, sériovo dodávané adaptívne ESP, asistentami sledovania pozornosti a tiež
stability pri bočnom vetre, až osem airbagov a ďalšie bezpečnostné systémy.
Z nového modelu Mercedes-Benz vyžaruje sebavedomie, funkčnosť, hospodárnosť či komfortnosť, ale aj typická dizajnová nezameniteľnosť, čo
ho už teraz – prirodzene a bez zbytočne prehnaných očakávaní – predurčuje na úspech. Ruku na srdce – očakávali by ste pri „striebornej hviezde“ aj
čosi iné....? Ó

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

O tom, aké to je, keď sa ľad, puk a korčule vymenia za klzký povrch
a prémiové vozidlá značky Mercedes-Benz, sa v posledný júlový deň
v priestoroch Slovakia Ringu na vlastnej koži presvedčili tréneri
a hokejisti Slovana Bratislava. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

V

ďaka spolupráci so značkou Mercedes-Benz vymenili na jedno popoludnie
drinu na ľade za ,,relaxačné odreagovanie sa“
pri testovaní svojej pohotovosti počas školy šmyku, krízového brzdenia, vyrovnávania nedotáčavosti na klzkom povrchu
alebo vodičských zručností počas jazdy pomedzi prekážky na čas. A hoci sa hovorí,
že hokejisti sú tvrdí chlapi, ako sa po vystúpení z vozidiel s úsmevom na tvári a det-

80

sky rozjasnenými očami priznali viacerí
z nich, „vymäkli“ najmä počas off-roadovej
jazdy. S hviezdnou trojicou vozidiel Triedy G, ML a GL zdolávali náročné terénne moduly.

ŤAŽKO NA CVIČISKU...

Hokejový duch v Orechovej Potôni
v sebe nezaprel najmä Libor Hudáček.
Ten si spomenul na mokrý, prepotený hokejový dres v okamihu, keď si počas jednej z jázd pri škole šmyku neza-

tvoril na vozidle okno, vďaka čomu sa
pri šoférovaní „schladil“ návalom vody,
striekajúcej na vozovku. Drsné renomé obrancov zase so cťou obhájil Ján
Brejčák, ktorý sa nekompromisne – ako
pustený z reťaze – vyrútil na test driftovania so zatiahnutou ručnou brzdou.
Keď k tomu pripočítame jeden odtrhnutý kryt motora na Triede ML počas
off-roadovej jazdy či od jazdy zručnosti takmer úplne zodraté pneumatiky na
Triede SLK, môžeme konštatovať, že
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,,do tela“ v rámci letnej prípravy na náročnú sezónu v KHL dostali nielen Slovanisti, ale aj bezbranné vozidlá.

ZÁŽITKOVÝ TEAMBUILDING

,,Mercedes-Benz je nielen náš partner,
ale v prvom rade je to renomovaná,svetová značka. To je aj dôvod, prečo vlastníme dva autobusy tejto značky. Viete, pre
každý hokejový klub je autobus, v ktorom sa vozia jeho hráči na zápasy, akýmsi
druhým domovom. Tým, že HC Slovan
Bratislava používa autobusy značky Mercedes-Benz, len potvrdzuje, že mu na bezpečnosti a komforte ,druhého domova‘
jeho hráčov a realizačného tímu maximálne záleží,“ uviedol generálny manažér
Slovana Bratislava Maroš Krajči. Na našu

otázku, čo bolo hlavným cieľom popoludnia v Orechovej Potôni, dodal: ,,Rozhodli sme sa – po dohode s trénerom Čadom a jeho tímom – v rámci prípravy na
náročnú sezónu – chlapcov nielen trochu
stmeliť, ale najmä odreagovať a uvoľniť
od náročného tréningu a dodať im v spolupráci so značkou Mercedes-Benz a ľuďmi zo Slovakia Ringu takýto zážitkovo-edukačný impulz.“ Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Spolu s tímom ľudí okolo seba sa snaží zlepšiť
systém slovenského zdravotníctva, hoci mu to
niekedy pripomína boj s veternými mlynmi.
Je nielen verejne známy, ale aj časovo vyťažený
a rozcestovaný do takej miery, že sa rozhodol
tráviť čas vo vozidle so striebornou hviezdou
v znaku. O tom, čo k takémuto rozhodnutiu
viedlo prezidenta Slovenskej lekárskej komory
(SLK) MUDr. Mariana Kollára, sa môžete dozvedieť
z nasledujúcich riadkov... Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek
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MUDr. Marian Kollár:

Preferujem
komplexnosť
vlastností
V

čom vidíte hlavné beneﬁty spolupráce Slovenskej lekárskej komory so značkou
Merecedes-Benz?
- V prvom rade ide o špeciálne podmienky, ktoré majú členovia našej stavovskej organizácie v prípade, že by
si chceli kúpiť vozidlo so striebornou
hviezdou v znaku. Sú výhodnejšie, ako
keby si ho kupovali ako jednotlivci.
Okrem toho, naša spolupráca nie je náhodná. Mercedes-Benz je spoľahlivá,
bezpečná, silná a renomovaná značka.
A myslím si, že aj vyjadrením vážnosti a statusu takého náročného a zodpo-

vedného povolania, akým to lekárske
určite je.
Aké mate skúsenosti práve s touto
značkou a s akými doterajšími reakciami vašich kolegov – členov komory – na spoluprácu ste sa doteraz stretli?
Za toto krátke obdobie máme už aj
prvé, zatiaľ len pozitívne ohlasy od našich kolegov, ktorí si na základe spomínanej, z nášho pohľadu výhodnej
spolupráce s ﬁrmou Motor-Car Bratislava kúpili automobil značky Mercedes-Benz. Ich spokojnosť možno vyplýva aj z toho, že keď si zrátajú všetky
náklady na životný cyklus vozidla, spo-

lu s kvalitným, ale najmä spoľahlivým
servisom a inými beneﬁtmi, zistia, že
zaplatia porovnateľnú sumu, akú by
zaplatili aj za vozidlo inej značky. S jediným rozdielom – stávajú sa majiteľmi a užívateľmi prémiovej značky. Aj
tu možno platí staré, overené pravidlo,
že niekedy tie najlacnejšie riešenia sa
v konečnom dôsledku stávajú oveľa
drahšími. Tým však v žiadnom prípade nechceme nikomu podsúvať názor,
že lekári by sa mali voziť len na mercedesoch. Na druhej strane dnešná paleta modelov tejto značky je taká rozsiahla, že sa z nej dá vybrať aj ﬁnančne
optimálne vozidlo. J
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Preferujem komplexnosť bezpečnosti,
technickej spoľahlivosti, komfortu
a spoľahlivého servisu.
J Patrí teda prémiová značka, akou je
Mercedes-Benz, k povolaniu lekára?
- Toto by som si asi nedovolil tvrdiť,
ale vidím tu určité paralely, vzájomné
väzby a podobnosti. Povolanie lekára
je o zodpovednosti, kvalite, spoľahlivosti a vysokej profesionalite. Presne o tom,
čo očakávate aj od kvalitného motorového vozidla. Aj preto mi spojenie lekára
a „striebornej hviezdy“ navodzuje určitú
paralelu, keďže – podobne ako lekári –
aj mercedes poskytuje človeku, ktorý sa
,,mu zverí do rúk“ bezpečnosť, profesionalitu a istotu. Obrazne povedané – svojmu majiteľovi ponúka všetko to, čo sa lekári snažia ponúkať svojim pacientom.
A nakoniec, lekári sa v rámci svojej profesie, priamo vo výkone svojho povolania
musia dennodenne spoliehať na kvalitnú, spoľahlivú techniku, ktorá musí spĺňať tie najvyššie kritériá v záujme lepšej
diagnostiky, liečby, v záujme poskytovania tej najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. Preto veľmi
dobre vedia, čo je to spoľahlivosť a kvalitný servis týchto zariadení, a toto môžu
byť tie nezanedbateľné dôvody, prečo sa
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niektorí z našich kolegov rozhodli práve
pre túto značku.
Čo zavážilo vo vašom prípade, že ste
sa rozhodli si kúpiť Triedu ML?
- Hlavným dôvodom, prečo som si ho
kúpil, je, že mám v horách chatu a v zime
chodievam lyžovať. Z tohto pohľadu je
ML-ko ideálnym riešením aj napriek
tomu, že som si kúpil už štvorročné a ako
ojazdené vozidlo išlo o veľmi výhodnú
kúpu. Z doterajších mojich skúsenosti však
môžem aj ja len potvrdiť, že je to kvalita,
ktorá časom – podobne ako víno – vôbec
nestráca. Kvalitu servisu, jeho profesionalitu a prístup k zákazníkovi je zbytočné
komentovať, keďže ten je svojou akosťou
a prístupom bezkonkurenčný už dávno.
Toto auto nie je mojím prvým, preto veľmi
dobre viem, o čom hovorím. Kúpiť auto
je len jedna stránka veci, ale riešenie všetkých servisných problémov je iná pesnička. A tam sa veľmi rýchlo a v plnej nahote ukáže, s kým máte do činenia. To však
všetci veľmi dobre poznáme. Ďalším dôvodom mojej kúpy bol fakt, že ročne najazdím veľmi veľa kilometrov a aj preto potrebujem vozidlo, v ktorom sa budem cítiť

bezpečne, pohodlne a najmä primerane
komfortne. Tak, aby som sa po vystúpení
po dlhej ceste mohol primerane sústrediť
na to, kvôli čomu som tam vlastne prišiel.
Ste teda typ, ktorý si dá záležať na bezpečnosti a komforte?
- ... a tiež na spoľahlivosti. Preferujem
komplexnosť bezpečnosti, technickej spoľahlivosti, komfortu a spoľahlivého servisu. Dnes, po dvoch rokoch, môžem pokojne povedať, že som sa rozhodol veľmi
dobre, som nadmieru spokojný nielen so
samotným vozidlom, ale aj so všetkým, čo
k nemu patrí.
Z pozície vodiča uprednostňujete vozidlo, ktoré spĺňa komplex vlastností.
Čo preferujete ako prezident Slovenskej lekárskej komory?
- V prvom rade sa snažíme zlepšiť systém slovenského zdravotníctva, aby bol
v prospech tak lekárov, ako aj samotných
pacientov. Pozitívne zmeny a najmä vnímanie zdravotníctva zo strany pacientov sa
nikdy nedosiahnu, pokiaľ sa o nich budú
starať frustrovaní lekári. A či chceme, alebo nie, lekári sú spolu s pacientmi tým najdôležitejším článkom zdravotníctva. Na
nich zdravotníctvo ako také stojí. Aj preto
naša komora pripravuje a naďalej aj bude
bojovať za návrhy, ktoré budú v konečnom
dôsledku v prospech pacientov, v prospech
zachovania dostupných a kvalitných služieb verejného zdravotníctva pre všetkých
našich občanov. Ó
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Ing. Ľubomír Gonda ml.

Mercedesy pôsobia motivačne
„Mercedes-Benz je prémiová značka, a preto nás teší, že môžeme
spolupracovať s takou spoločnosťou, ako je aj Autoškola Gonda L+L, ktorá
patrí medzi tri najväčšie autoškoly podnikajúce v Banskobystrickom kraji,“
uviedla na margo sľubne sa rozvíjajúcej spolupráce konateľka Motor-Car
Banská Bystrica JUDr. Katarína Filipová. Text a foto: Peter Škorňa

O

podstatnene. Ako nás
informoval jeden zo
spolumajiteľov spoločnosti Ing. Ľubomír
Gonda ml., ich ﬁrma zabezpečuje okrem klasickej autoškoly aj
kurzy pre profesionálnych vodičov autobusov (na ktoré využíva dva diaľkové autobusy Mercedes-Benz Tourismo)
a pre vodičov nákladných vozidiel. Práve s dvomi vozidlami Mercedes-Benz
Axor sú jednou z dvoch autoškôl na Slovensku, ktoré používajú nákladné vozidlá značky Mercedes-Benz. Čo ich ku
kúpe osobných vozidiel so striebornou
hviezdou v znaku priviedlo? ,,Prestali sme byť spokojní so službami servisu
značky vozidiel, ktoré sme mali dovtedy. Mercedes-Benz nás presvedčil najmä svojím – do 160 000 kilometrov–

bezplatným servisom a údržbou vrátane
prác a materiálu, bezproblémovým priebehom pri likvidácii prípadnej poistnej
udalosti, zaujímavým cenovým zvýhodnením vozidla pre autoškoly či ponúkaným spätným odkúpením. Zavážila tiež
nižšia spotreba vozidla, než akú má konkurencia, vysoká úroveň a najmä pre
žiakov atraktívne technické vybavenie
mercedesov a množstvo zaujímavých
funkcií, ako napr. systém Collision Prevention Assist. Jednoducho – chceli sme
byť lepší a atraktívnejší, než je naša konkurencia,“ vysvetlil dôvody spolupráce
Ľubomír Gonda ml.
,,Po obojstranne výhodných rokovaniach sme sa s pánom Gondom ešte minulý rok v novembri dohodli na odbere
prvých dvoch osobných vozidiel Triedy
A 160 CDI. V tomto roku sme už doda-

li ďalšie dve vozidlá Triedy A 160 CDI,
a jedno Triedy CLA 250 4MATIC. Do
konca tohto roka pritom plánujeme dodanie ďalších dvoch CLA 180 a Triedy A160 CDI. Všetky vozidlá sa pritom
dodávajú cez lízingovú spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services,“ doplnil jeho slová vedúci predaja Motor-Car
Banská Bystrica Ing. Jozef Púček.
,,Mercedesy pôsobia motivačne – nielen na našich inštruktorov, ale aj záujemcov o naše služby. Priznám sa, že
s takým záujmom o jazdy v autoškole práve na mercedesoch, aký momentálne evidujeme, sme ani nepočítali.
Aj preto nevylučujeme, že v budúcnosti rozšírime a zatraktívnime autopark
autoškoly o vozidlá Triedy C, E a tiež
GLA...“ poznamenal na záver Ľubomír
Gonda ml. Ó
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A

ko o svojich začiatkoch
uviedol Slavomír Pillár,
mozog a zároveň aj srdce ﬁrmy: ,,S vlastnou dopravnou ﬁrmou som
začínal pred osemnástimi rokmi na vozidlách značky Avia. Raz, keď som po
36 hodinách jazdy osobným vozidlom
musel vo Veľkej Británii riešiť jej poruchu, uvedomil som si, že do budúcnosti potrebujem oveľa spoľahlivejšie vozidlo. Také, ktoré má v prípade potreby
zabezpečený profesionálny servis v celej Európe. Nasledovalo stretnutie s Petrom Balogom a od tohto momentu som
roky verný striebornej hviezde...“
Po osemnástich rokoch tvorí jeho
,,hviezdny“ vozový park, prepravujúci
tovar do krajín, akými sú Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, krajiny Beneluxu,
Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko, Írsko či krajiny Škandinávie, 20 ťahačov
typu Atego a Actros, spĺňajúcich normy EURO 3, 4, 5 a od októbra aj normu EURO 6. Jeho ﬁrma, ktorú rozbiehal vďaka pomoci rodičov a manželky,
už dnes zamestnáva 30 ľudí. ,,Viete,
keď som začínal, mojím snom bolo mať
päť mercedesov. Neskôr desať. Dnes ich
mám dvakrát toľko a som pripravený
na ďalšie životné výzvy,“ s úsmevom poznamenal Slavomír Pillár a dodal: ,,Po
osemnástich rokoch sme nielen dospeli, ale sme si aj potvrdili, že bez stabilného ,,hviezdneho“ zázemia by sme to
nedokázali. A rodina – tá je jeho najväčšou hodnotou.“ Jeho slová potvrdzuje aj
fakt, že okrem neho vo ﬁrme pracuje aj

Hviezdna rodina
Slavomíra Pillára

Aj na Slovensku možno snívať tzv. americký sen. Život, keď sa z počiatočných ,,plachých“ podnikateľských začiatkov vďaka poctivej drine a pevnému
rodinnému zázemiu podarí postaviť stabilnú, úspešnú a rozvíjajúcu sa ﬁrmu.
Takú, akou je aj bardejovská PILLÁR TRANS. Text a foto: Peter Škorňa
86

HVIEZDY CIEST 03/2014

pillar trans.indd 86

3. 10. 2014 19:09:53

2

3

1
1 Slavomír Pillár s manželkou Danou a mladšou dcérou Tamarou pri slávnostnom
otváraní nových vlastných priestorov.
2 Pillárovci – aj so staršou dcérou Michaelou so svojimi „kúskami“ firmy.
3 Priestory novej haly spoločnosti PILLÁR TRANS prešli zaťažkávacou skúškou už
počas slávnostného otvorenia.

jeho manželka, ktorá má na starosti účtovníctvo, staršia dcéra, ktorá rieši vyťažovanie vozidiel a poistné udalosti, brat,
ktorý je vodič a švagor, ktorý má na starosti logistiku. A tiež ,,mercedesácka rodina“, ktorú okrem ťahačov tvoria aj
dve osobné vozidlá značky Mercedes-Benz Triedy ML 350 a Triedy C 220.
A nielen to. Koncom augusta sa naplnil ďalší sen Slavomíra Pillára: PILLÁR

4

4 „Hviezdna partia“ – (zľava) Ondrej Šintal, riaditeľ Motor-Car Prešov, Peter Baloga
– Mercedes-Benz Slovakia, Slavomír Pillár, Martin Vida – Mercedes-Benz Slovakia,
Peter Ondriáš - vedúci predaja LKW Mercedes-Benz Slovakia a Mercedes-Benz
Actros (v pozadí).

TRANS SERVICE slávnostne – za
účasti ďalšej hviezdnej sestry Marianny – sólistky opery Národního divadla
Antonína Dvořáka v Ostrave – otvoril
v Bardejove vlastný autopark.
Na 30 ároch sa v ňom nachádza nielen administratívne zázemie ﬁrmy, ale
aj nová, 360 m2 hala, v ktorej je situovaná autoumyváreň, základný servis
a pneuservis. Ako na záver s úsmevom

dodal majiteľ PILLÁR TRANS: ,, Som
len rád, že aj vďaka mojej ﬁrme je Bardejov mestom s najväčšou koncentráciou ťahačov Mercedes-Benz na štvorcový meter...“ Zároveň vyslovil želanie,
aby nielen jeho dospelá ﬁrma, ale aj
všetci vôkol nich zažívali pohodu, pevné zázemie a aby sa čo najviac usmievali. ,,Pretože nič viac ako toto, nie je v živote dôležitejšie...“ Ó
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Nad Skalicou
svietila hviezda
V malebnom prostredí starobylej Skalice sa v prvý septembrový
víkend stretli priaznivci trojcípej hviezdy. Na tunajšom golfovom
ihrisku vyvrcholila mimoriadne populárna Mercedes-Benz
Golf Tour 2014. Text: Ivan Mičko / Foto: Mercedes-Benz Slovakia
88
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V

Skalici nepršalo. Bol to
malý zázrak. Síce nás
trochu postrašila krátka
dažďová prehánka tesne pred štartom ﬁnálových súbojov, ale potom sa všetko na
dobré obrátilo. Dokonca ani vietor nefúkal. A to už je čo povedať...

INÝ HERNÝ MODUS

V sezóne 2014 dostal turnaj mierne
iný hrací systém. Pozostával z troch postupových turnajov (GC Welten Báč,
Gray Bear Tále, Black Stork Veľká
Lomnica) a záverečného ﬁnále. Keďže organizátori svetového ﬁnále MTW
Final v Stuttgarte vsunuli do tohtoročného kalendára aj Mercedes Trophy
Regional Final CEE 2014, ktorý sa ko-
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Po dobrých výkonoch zaslúžená odmena.

Celkoví víťazi:

Kategória A HCP 0 – 18
Stanislav Strapek
Kategória B HCP 18,1 – 36
Rastislav Began
Kategória C HCP 37 – 54
Dominika Anetová

Príjemná atmosféra vládla
počas oboch spoločenských večerov.

Sobota:
Mercedes-Benz
Golf Tour 2014

Najnovšie automobily s hviezdou
na kapote budili v Skalici zaslúženú pozornosť.

nal už začiatkom júna na krásnom súkromnom ihrisku Casa Serena v Českej republike, úvodný turnaj v Báči sa
počítal aj ako postupový do regionálneho ﬁnále. Dostali sa tam šiesti najlepší
z dvoch kategórií. Napriek tejto úprave
kalendára bol záujem o všetky turnaje
pod hlavičkou trojcípej hviezdy mimoriadny a zďaleka nemohol uspokojiť
všetkých záujemcov. No tí, čo do Skalice na slovenské ﬁnále prišli, neľutovali
naopak, chválili a chválili. A bolo prečo.

VYSOKÁ ÚROVEŇ

Vďaka kvalitným výkonom, vynikajúcej organizácii a výborným podmienkam mali turnaje a vlastne celý víkend v Skalici vysokú nielen športovú,
ale aj spoločenskú úroveň. Už v pred-

90

večer ﬁnálových súbojov víkend otvorilo príjemné posedenie organizátorov
a hráčov v miestnej Ledovni. Hostiteľ
Andrej Glatz s kolegami dokáže už tradične vytvoriť milú a nenútenú atmosféru, s ktorou sa nik nechce tak skoro rozlúčiť. Ráno bolo však všetko pripravené
na veľké ﬁnále. Maximálny počet hráčov, kvalitné ihrisko napriek predchádzajúcej búrke, dobré športové výkony a prajná atmosféra turnaju svedčali.
Večer v Zlatníckej doline a v slávnostnej atmosfére dekorovali najlepších. Večerná oslava tak bola skvelým ukončením úspešného stretnutia. V nedeľu sa
zostava hráčov mierne zmenila, no vynikajúca atmosféra sa niesla až do konca turnaja, ktorý sa hral systémom texas
scramble štvoríc. Ó

Kategória A HCP 0 – 18
1. Roman Vrabec
2. Martin Zigo
3. Martin Borovský
Kategória B HCP 18,1 – 36
1. Richard Mičko
2. Daniela Glatzová
3. Arnošt Andráši
Kategória C HCP 37 – 54
1. Dominika Anetová
2. Ján Žurek
3. Martin Mikuš
Doplnkové súťaže
Najbližšie k jamke ženy:
Eva Senáriková
Najbližšie k čiare:
Slavomír Korman
Najdlhší odpal:
Dang Thi Lan Huong

Nedeľa:
Mercedes-Benz
texas scramble štvoríc
1. Horanský, Kiňová, Glatzová, Sabolová
2. Bučka, Bučková, H. H. Nguyen
3. Markovič, Ihnát, Kmiť, Markovičová
Doplnkové súťaže
Najbližšie k jamke:
Arnošt Andráši
Najbližšie k čiare:
Milan Hájek
Najdlhší odpal ženy:
Daniela Glatzová
Najdlhší odpal muži:
Peter Cabrnoch
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Poskytnutie služobného auta
zamestnancovi na súkromné účely
Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre tento druh beneﬁtu, treba mať zverenie
motorového vozidla na súkromné účely konkrétnemu zamestnancovi podchytené
zmluvne. Text: Júlia Pšenková, senior mzdová špecialistka Consultare, a. s. / Foto: archív

V

prípade, ak zamestnanec používa ﬁremné auto
aj na súkromné účely,
tak podľa zákona o dani
z príjmov sa považuje
suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla (vrátane DPH) za nepeňažný príjem zamestnanca. Tento príjem sa počíta za každý aj začatý kalendárny mesiac,
v ktorom bolo zamestnancovi vozidlo poskytnuté. Vstupná cena automobilu sa počas nasledujúcich 7 kalendárnych rokov
postupne znižuje o 12,5 %, pričom úprava vstupnej ceny auta sa počíta k prvému

dňu kalendárneho roka. Po uplynutí 8 rokov od zaradenia motorového vozidla do
užívania sa používanie motorového vozidla na súkromné účely už nepovažuje
za nepeňažný príjem zamestnanca. Suma,
ktorá ako nepeňažný beneﬁt zvyšuje základ dane pre výpočet preddavku na daň
zo závislej činnosti, zároveň tvorí aj vymeriavací základ pre výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie zamestnanca
aj zamestnávateľa.
Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu
dohodnúť, že náklady na pohonné hmoty
bude znášať zamestnávateľ. Pokiaľ bude

hradiť hodnotu pohonných hmôt zamestnávateľ , vzniká ďalší beneﬁt, a to v sume
pohonných hmôt použitých na súkromné cesty. Beneﬁt podlieha dani zo závislej činnosti, a teda tvorí vymeriavací základ pre výpočet poistného zamestnanca
aj zamestnávateľa pre preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Pokiaľ náklady na pohonné hmoty
bude znášať zamestnanec, najjednoduchšie je zraziť mu príslušnú sumu zo mzdy.
Pozor, ak zvolíte tento spôsob, nesmiete
zabudnúť spísať so zamestnancom dohodu o zrážke zo mzdy. Ó
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Tatranský
Media
Golf Cup
2014

1

2
1 Ozdobou spoločenskej časti turnaja bol aj najnovší model
Mercedes-Benz Triedy S.
2 Vyvrcholením módnej prehliadky boli krásne šaty na ešte krajšej
modelke Andrei Verešovej.
3 Organizátorka podujatia Media Golf Cup 2014 a majiteľka agentúra APA Jana Prágerová s manželom.
4 Peter Gajan, Lucia Achimská a manželia Danka a Andrej Glatzovci
na gríne golfového rezortu Black Stork.

3

Už 9. raz sa priatelia elegantného športu
stretli pod Tatrami na prestížnom
podujatí Media Golf Cup 2014, ktoré
každoročne organizuje agentúra APA.
Vyhlasovateľom turnaja je vydavateľstvo
Ringier Axel Springer a už tradičným
partnerom podujatia bola aj tento rok
spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia.
Text a foto: agentúra APA

92
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S

právne odpaly a presnosť
posledných „doťuknutí“ na
gríne si vyskúšali najznámejšie osobnosti z mediálneho a podnikateľského prostredia. Okrem toho mali možnosť
vyskúšať si aj vozidlá značky Mercedes-Benz Triedy C, GLK a GLA. Dominantou pred hotelom bol Mercedes-Benz Triedy S 500 Brabus.
Po celodenných skvelých výkonoch
na ihrisku sa hráči presunuli do päťhviezdičkového Grand Hotela Kempinski High Tatras, kde ich čakala
ďalšia skvelá zábava, a najmä prekvapenie v podobe módnej prehliadky
Janky Pištejovej. Jej nádherné modely šiat predvádzali hviezdy šoubiznisu a modelingu, pričom najväčšou
hviezdou prehliadky sa stala modelka
Andrea Verešová. Ó

4

Golf ako relax a zábava
Stalo sa príjemnou tradíciou, že značka Mercedes-Benz sa okrem výraznej podpory vlastnej golfovej
série objavuje aj na podujatiach s charitatívnym či
zábavným rozmerom. Text: Ivan Mičko / Foto: archív

T

ak je to aj v prípade turnaja MB
FUN GOLF, ktorý sa tento rok
konal v júli na ihrisku GC Welten v Báči. Je len prirodzené, že
pozvánku zahrať si dostali nielen hráči – priaznivci trojcípej hviezdy –, ale aj
ich rodinní príslušníci. Dôvod je každý rok rovnaký. Keďže herný systém texas scramble štvoríc dáva hre vo všeobecnosti voľnejšie tempo,
aktéri majú viac príležitostí na ničím nerušenú
konverzáciu, prípadne na lepšie vzájomné spoznávanie. A kým sa hráči približne päť hodín
pokúšali pokoriť nástrahy ihriska, ich nehrajúce
polovičky s deťmi a účastníci turnaja MB FUN
GOLF 2014 našli krásne slnečné podmienky na
celodenné pohybové aktivity na čerstvom vzduchu. Záverečné výsledky v tomto prípade nie sú
najdôležitejšie. Oveľa častejšie sa spomína na
príjemné okamihy a priateľské stretnutia, ktoré
sme v Báči zažili aj tento rok.
Viac infornmácií na: www.mercedes-benz.sk.Ó
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Cyrus nie je mýtus
Tak ako Biblia predpovedala dobytie Babylonu Kýrom Veľkým, tak my
predpovedáme dobytie vášho zápästia avantgardnými hodinkami CYRUS
KLEPCYS. Inšpirované históriou, postavené na bratstve, nekompromisne
odrovnajú každého, kto sa rád pohybuje v nekonvenčných vodách
tikajúcich mašiniek. Text a foto: A Briliant

P

red stovkami rokov disponovalo mesto Babylon členstvom
v elite najmocnejších a najslávnejších hlavných miest na svete. Pompézna metropola Blízkeho východu kreovala centrum vedecky
a intelektuálne najprogresívnejšej spoločnosti tých čias. Napriek viere v jeho ne-

94

dobytnosť sa perzskému kráľovi Kýrovi
Veľkému podarilo toto sídlo hojnosti podmaniť. V rozpore s vtedajším dobyvateľským folklórom sa však Kýros rozhodol
„Bránu božiu“ ušetriť od zničenia. Sila
a rozvoj boli synonymá jeho raﬁnovanej
vládnucej stratégie. Dnes sú strategickými
piliermi raﬁnovanej značky CYRUS.

VZKRIESENIE
KÝRA VEĽKÉHO

Nonkonformný štýl švajčiarskej manufaktúry CYRUS je inštinktívne spätý
s osobnosťami jeho zakladateľov, bratrancov Juliena a Laurenta Lecampovcov, ktorých dráždilo odhodlanie ocitnúť sa v polohe svetového hodinárskeho machra.
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Laurentove zbrane obchodného a marketingového kalibru v symbióze s Julienovým majstrovským estetickým vkladom,
namiešali exkluzívny koktejl spoločnosti
s dvoma kľúčovými rozmermi. Na jednej
strane moderný dizajn hodiniek reﬂektujúci súčasnosť, kým na druhej strane historické posolstvo, ktoré značke umožňuje
slúžiť ako most medzi starobylým Babylonom a ešte nezhmotnenou mystériou budúcnosti.

TOP SECRET 
CYRUS KLEPCYS

Vlajková loď značky CYRUS, kolekcia KLEPCYS, je odrazom viac ako 3-ročného vývoja prebiehajúceho v režime najprísnejšieho utajenia. Majestátne modely
zámerne provokujú ľudskú myseľ a evokujú tak grandióznosť bájneho Babylonu. Soﬁstikované prepracovanie v pohybe
a najvyššia kvalita aplikovaných materiálov suverénne spĺňajú kritériá technickej dokonalosti a vzbudzujú v majiteľovi hmatateľné emócie. Tikajúce klenoty
KLEPCYS vo svojej nadčasovej podobe
predstavujú zdravú revoltu budúcnosti,
vzrušujúcu históriu zmutovanú na nové
geniálne prístupy. K dispozícii sú v limitovanej edícii 33 kusov. Boutique Briliant
ukrýva elitný model KLEPCYS v ružovom zlate s exkluzívnym výrobným číslom 1, ktoré symbolizuje začiatok vášho
vzťahu s prestížnym hráčom CYRUS.

JEHO VÝSOSŤ V ČÍSLACH

Hodinky tohto radu sú komplikovaným dielkom s mechanickým strojčekom
s automatickým naťahovaním CYR598
(nazvaným po roku, v ktorom sa narodil
Kýros Veľký – 598 p. n. l.). Impozantné
„telo“ hodiniek s priemerom 48 mm (vrátane koruniek) oživuje 456 komponentov,
bez prísunu energie vydržia 40 hodín. Fenomenálny je aj detail zakomponovania
loga CYRUS do špeciálnych skrutiek na
puzdre hodiniek, ktoré stelesňujú kolosálne bašty Babylonu. Vizuálne a technologické hody pokračujú: remienok z čiernej
alebo hnedej krokodílej kože sa brilantne
integruje do vášho nedočkavého zápästia,
rovnako ako výrazná výnimočnosť do vašich myšlienok. Je čas na patent!

TALENT NA PATENT

Originálny mechanizmus modelu
KLEPCYS má tri dominantné funkcie,
ktoré ríša času v tomto spojení ešte nikdy
nevidela. Trojrozmerný, patentovaný sys-

tém lineárneho zobrazenia času s retrográdnou funkciou hodín, posúva hranice
hodinárskeho mikrosveta o stovky svetelných rokov vpred! Hodinová ručička si
plní svoju úlohu pozdĺž 180° osi a pri
retrográdnom pohybe mení farbu
v závislosti od vlády dňa či noci. Nekonvenčne rozložený ciferník hostí patentovaný retrográdny dátum
s rotujúcimi 3D číslicami a mágia
pokračuje pri inšpirácii „božskou
sférou“. „Babylonským“ vrcholom hodiniek je 6 mm sférický
zlatý model Mesiaca s realistickými vyobrazeniami
kráterov. Pohybom čierneho viečka, ktoré znázorňuje zemský tieň, sa postupne zakrýva povrch tohto
trojrozmerného nebeského telesa, čím sa inteligentnou formou indikujú
jednotlivé mesačné fázy. Na
vývine týchto troch jedinečných triumfov participoval aj
hodinársky guru Jean-François Mojon, ktorý má na svedomí vzácny titul „Hodinár roku
2010“.

NESMRTEĽNÝ
ODTLAČOK 
MINCA CYRUS

V jedinečnosti nepoľavíme, ani
keď zaostríme na to, čo je na prvý
pohľad skryté. Každý kus hodiniek
z kolekcie KLEPCYS nesie na „chrbte“ identický, 18-karátový zlatý odliatok viac ako 2 500 rokov starej mince
(„coin of Cyrus“), razenej počas panovania Kýra Veľkého. Emblém v minci zobrazuje leva bojujúceho s býkom, neodškriepiteľné symboly Kýrovej moci.
Originál mince oddychuje u „otcov“ spoločnosti CYRUS vo Švajčiarsku a nepochybne predstavuje historicky aj ﬁnančne
hodnotný „úlovok“ (ide o jednu z prvých
mien v dejinách ľudstva).

ZVÄZOK S KÝROM
JE ZÁVÄZOK

Luxusný produkt „predáva“ skutočné
city. Emocionálnu investíciu, ktorá pretrváva. O takto silné doživotné spojenectvo
medzi Kýrom Veľkým a vaším zápästím
sa invenčné duo Lecampovcov postaralo
aj vyrytím špeciálneho odkazu na zadnú
stranu hodiniek KLEPCYS: „Hrdo vyrobené pre náročných“. Ó
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pozvánky

1

2

1 UMELECKÉ STOPY ALEXA
MLYNARČÍKA

Od 11. 9. do 9. 11. sa v priestoroch Galérie Mesta Bratislavy – v Mirbachovom
paláci môžete zoznámiť s tvorbou Alexa
Mlynárčika, umelca, krorý žil striedavo
v Žiline a Paríži, je jeden z mála slovenských výtvarníkov, ktorým sa podarilo zasiahnuť aj do vývoja západoeurópskeho
výtvarného umenia. Umelcovi, ktorý sa
umelecky presadil najmä v zahraničí (výstavy v Európe i Zámorí) a jeho tvorbe sa
venovali mnohí významní európski teoretici. Výstava je o to zaujímavejšia a cennejšia, že na Slovensku ešte nebola prezentovaná. Posledná samostatná výstava
sa konala v roku 1964 a jeho pripravovanú výstavu v Slovenskej národnej galérii (Inde, 1994) na poslednú chvíľu zrušili.
Odborníci i ďalší diváci budú mať takto
možnosť po prvý raz vidieť rozsiahly výber z jeho najdôležitejších 96 diel a projektov.

96

2 SVETOVÁ SUPERSTAR KATY
PERRY ROZVÁŠNI SLOVENSKO

Po tom, ako speváčka Katy Perry vydala v októbri svoj tretí štúdiový album
s názvom PRISM, ktorý debutoval na
prvom mieste rebríčka iTunes v 97 krajinách a nahrávka dosiahla rekord predajnosti v speváčkinej kariére, sa Katy
rozhodla znovu v roku 2015 vydať do Európy a predstaviť sa v 18 krajinách so svojím ohromujúcim programom Prismatic
World Tour. Je len potešiteľné, že 27. februára sa predstaví aj na Slovensku – v bratislavskej Slovnaft aréne.
Pilotný singel nového albumu Roar aj
skladba Dark Horse (feat. Juicy J) sa
stali celosvetovými hitmi a pridali sa
k ďalším siedmim singlom v kariére
Katy Perry, ktoré sa dostali na vrchol
amerického rebríčka Billboard Hot
100. V roku 2013 vymenovali Katy
Perry za globálnu veľvyslankyňu UNICEF-u a získala nominácie na dve ceny

Grammy (Skladba roka a Najlepší popový sólový výkon).

3 ANGELIKA  ZAUJÍMAVÁ
BALETNÁ PANTOMÍMA
EUGENA SUCHOŇA

Balet SND priniesol na prelome leta a jesene premiérovo – v rámci jubilejného
50. výročia založenia Bratislavských hudobných slávností a zároveň ako poctu zakladateľovi Slovenskej ﬁlharmónie – Eugenovi Suchoňovi (v uplynulom roku sme
si pripomenuli 105 rokov od jeho narodenia a 20 rokov od jeho úmrtia) baletné
predstavenie Angelika. Baletnú pantomímu Angelika napísal Suchoň ako sedemnásťročný žiak Hudobnej školy. Dielo sa
našlo v pozostalosti hudobného skladateľa spolu s ďalšími skladbami z tzv. predopusového obdobia. Autor súčasnej choreograﬁe a réžie prvého inscenovania
Suchoňovho diela Mauro di Candia predstavuje inscenačný koncept baletu Angeli-
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5

4

ka ako originálny, precízny a čistý baletný
tvar v rámci súčasnej choreograﬁckej reči,
snúbiacej sa s hudobnými prvkami Suchoňovej melodickej partitúry.

4 ZAZ, NOVODOBÁ EDITH PIAF

Slovensko zažije dokonalú hudobnú lahôdku! Už onedlho – 28. novembra 2014
vystúpi v AEGON aréne v Bratislave
francúzska speváčka Isabelle Geffroy, používajúca pseudonym Zaz. Mladá pesničkárka je jednou z najväčších európskych
hudobných senzácií posledných rokov,
precestovala celý svet, ktorý o nej hovorí ako o novodobej Edith Piaf. Zaz očarila
svet pesničkami, v ktorých sa snúbi tradícia cigánskeho džezu, francúzskeho šansónu, melodického popu, swingu, pouličného
„šramlu“ s príchuťou latinčiny a ﬂamenca. Zaz nie je rebelka, nevyšla z punku alebo rocku, má v sebe však zdravú dávku sociálneho cítenia z pohľadu niekoho, kto si
v Paríži zarábal na uliciach a súčasnú popularitu si na koncertoch tvrdo odpraco-

val. A čo sa skrýva pod prezývkou Zaz?
„Znie mi to ako Zorro. Prišlo mi to praktické a ľahšie zapamätateľné ako Isabele,“ vysvetlila svojho času sympatická Zaz. Spieva odmalička, študovala na hudobnej škole
a obdivuje Boba Marleyho, Ellu Fitzgerald
a Bobbyho McFerrina. Spievala vlastné
pesničky, ale aj to najlepšie od Edith Piaf,
Sergea Gainsbourga, Charlesa Aznavoura, latin jazz alebo americké blues. V roku
2006 sa vrátila do Paríža a tri roky nato vyhrala v natrieskanej Olympii spevácku súťaž mladých talentov a odvtedy sa Zaz stala miláčikom Francúzska.

5 FENOMENÁLNE AMERICAN
DIVAS VYSTÚPIA V KOŠICIACH

Po svetovom tenoristovi Josém Carrerasovi, hviezdnej formácii The Tenors, privíta tesne pred Vianocami (21. 12. 2014) košická Steel Aréna fenomenálne hudobné
zoskupenie. AMERICAN DIVAS. Trojica temperamentných dív predvedie famózne spevácke výkony, skĺbené s vyni-

kajúcim zvukom kapely, symfonického
orchestra, vokalistov a detského zboru, so
svetelnými efektmi s tanečnými výkonmi, je zárukou skvelej šou. Bohyne s ohnivým hlasom predvedú hity ako I´m so Excited, We are Family, I will Survive, Boney
M medley, Kiling me Softly či Simply The
Best. Trio čokoládových krások tvorí Holanďanka s juhoamerickými koreňmi
Natascha Wright, rodáčka z amerického
Texaxu Dellenor Miles a Esther Stevens
pôvodom z Trinidadu v Karibiku. O tom,
že ide o špičkové speváčky, svečí aj fakt, že
v minulosti absolvovali koncertné turné
s takými svetovými hviezdami ako Whitney Houston, Michael Bolton, Luther
Vandros, Mariah Carey, Janet Jackson,
Stevie Wonder, Chris Rea, Ray Charles,
či dokonca s kráľom popu Michaelom
Jacksonom. Samotná Natascha Wright je
tiež členkou formácie La Bouche, preslávená disco piesňami Be My Lover či Sweet.
Text: SCG
Foto: Jakub Klimo, Playon, Sara Comte
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Nový modelový rad
terénneho Unimogu

V

júli v nemeckom Wörthe spustili
sériovú výrobu novej generácie terénneho Unimogu. Prvým ,,novicom“ sa stal model U 5023 vo vyhotovení
4 x 4, lakovaný v arktickej bielej farbe.
Novinka tejto renomovanej značky v sebe
spája nielen vytrvalosť, silu a húževnatosť –

teda atribúty, ktoré charakterizujú značku
Mercedes-Benz ako takú a najmä modelový rad Unimog –, ale aj vysokú hospodárnosť (predĺžené intervaly údržby), najmodernejšie technológie a vysokú výkonnosť.
Unimog spĺňa vo všetkých svojich motorizáciách normu Euro VI. Kým model

U 4023 má maximálnu celkovú prípustnú hmotnosť do 10,3 t, v modelovom rade
U 5023 je to až do 14,5 t. Pre vynovený terénny automobil sú charakterizujúcim faktorom novo vytvarovaná maska chladiča
s nárazníkmi, vybavenými modernými bihalogénovými svetlometmi, nové vykurovacie a klimatizačné zariadenie, prehľadná koncepcia obsluhy a aj čelná kamera.
A nielen to. Výnimočnosť nového Unimogu podčiarkuje aj jeho torzná ﬂexibilita až do 600 mm, kríženie náprav až do
30 stupňov, nájazdový uhol 44 stupňov
vpredu a 51 stupňov vzadu, prechodový
uhol 34 stupňov, mimoriadne vysoká stúpavosť 45 stupňov, bočný náklon 38 stupňov a prekonávanie vodných prekážok až
do hĺbky 1,20 m. Zdolanie akéhokoľvek
terénu majú na starosti: prídavné terénne prevody pokrývajúce rozsah rýchlosti
od 2,5 km/h do 35 km/h a regulácia tlaku v pneumatikách (tirecontrol plus), ktorá ponúka na výber nastavenia možnosti:
„Zlá cesta“, „Piesok“ a „Cesta“. Vynovený Unimog dosahuje maximálnu rýchlosť 90 km/h, ktorá mu po ,,vybláznení sa“
v neschodnom teréne umožňuje aj komfortné ,,prevetranie sa“ po diaľnici.
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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Vy poznáte svoju prácu.
A my tú našu.
Nové Vito. Od Mercedes-Benz, špecialistu na úžitkové vozidlá.

Značka Daimler AG

Nové Vito vás posunie vpred. Odvedie presvedčivý výkon s akýmkoľvek nákladom, a je jedno či s predným,
zadným alebo náhonom na všetky kolesá. Poteší aj mimoriadne nízkou spotrebou už od 5,7 l/100 km.
A aby ste dosiahli svoje ciele ešte istejšie, ponúka vám množstvo inovatívnych asistenčných a bezpečnostných
systémov vrátane asistenta prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST či asistenta stability pri bočnom
vetre už v sériovej výbave. Nové Vito. Prostriedok k úspechu. Viac na www.mercedes-benz.sk/vito

Kombinovaná spotreba: 6,8 – 5,7 l/100 km; Emisie CO2: 179 - 149 g/km.
Údaje o spotrebe a o emisiách sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
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