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UNLOCK AND CONQUER
ROMVLVS Steel
The casually elegant timepiece to release the charismatic

Pohľad zo sedla si môžete vychutnať
aj z vášho domova
Dočítate sa o novinkách z golfu.

individual within. A Corum first from 1966, the Romvlvs
features the legendary engraved roman numerals on a
polished circular bezel. The “wave” profile of the bezel

Fascinujú vás kone a jazdecký šport?

creates the impression of a curving elliptical shape. The
boldly contemporary design of the satin-brushed steel
case is rimmed with a fine brilliant-polished bevel. The

Poznáte novinky z autmobilového sveta?

CO-373 self-winding movement features an innovative
rotating disc power reserve indicator.
Visit www.corum.ch

Predstavíme vám exotické destinácie sveta.

informácie o exkluzívnom lifestylovom mesačníku najdete na
Klenotníctvo Briliant, OZC MAX Prešov
Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku: A Briliant, a.s, Dunajská 5, Bratislava
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M ilí čitatelia!
Už

dávnejšie sa jeden predajca
na Autosalóne v Košiciach
pri prezentácii expozície vozidiel Mercedes-Benz obrátil na prítomných
s výzvou: „Kupce sebe Mercedes, bo to fasa
auto“. Napriek tomu, že odvtedy sú i tu
spôsoby ponuky áut s trojcípou hviezdou
oveľa sofistikovanejšie, obsah a zmysel
tejto výzvy sa nemení, je stále aktuálna,
platná a prináša svoje ovocie. Podrobnejšie
sa o tom dočítate v rozhovore, ktorý našej
redakcii poskytol šéf košického MotorCaru Karol Šimko. Nielen na východe,
ale na celom Slovensku pritom motivuje
nadobudnutie týchto vozidiel vašich snov
tiež dobrý kurz slovenskej koruny k euru,
ktorý u nás určuje ich predajnú cenu.
V druhom tohtoročnom čísle vašich Hviezd
ciest sa vraciame nielen k sedemnástym
Raňajkám s hviezdou, tatranskému offroadu, ale i k 18. ročníku autosalónu konanému v areáli Incheba EXPO Bratislava.
Získal prívlastky ako prekvapujúci, atraktívny, či doposiaľ najkvalitnejší. Isto aj
vďaka expozícii spoločnosti MercedesBenz Slovakia, ocenenej za kreativitu,

s dvanástimi premiérovými vozidlami značiek smart, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep
a Dodge, obklopenými misskami a finalistkami ich slovenských súťaží.
Z celej našej širokej palety tried a modelov vozidiel vám v tomto čísle podrobnejšie okrem iných približujeme - vo svojej kategórii úplne nový Mercedes-Benz
GLK. Tiež v novej podobe, s ešte lepšími
úžitkovými vlastnosťami, facelift obľúbeného vozidla Mercedes-Benz triedy B
aj s inovatívnym prvkom. Je ním aktívny
parkovací asistent, s ktorým si vozidlo
vyhľadá dostatočný priestor a samo natáča volant, kým zaparkuje. Nájdete tu aj
novinky z MB Collections, navštívite sushi
bar v MB Café a môžete si doplniť svoje
poznatky o golfových paliciach a ich použití. Pokračujeme v zaujímavom seriáli
o nových divoch sveta, nechýba ani hitech rubrika, alebo ďalšie pútavé informácie o vínach.
Kvalitu vozidiel či ich úžitkovú hodnotu v pomere k predajnej a odpredajnej
cene vedia najlepšie posúdiť praofesionáli.
Tiež z tohto zorného uhla pohľadu prináša

v rozhovore zaujímavé poznatky Peter
Damajka, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti
Limousine Service, ktorej názov a logo
chráni od roku 2003 doma i v zahraničí
patentový úrad a ktorá sa radí medzi
poskytovateľov špičkovej letiskovej, hotelovej, firemnej, či privátnej prepravy osôb.
A keď hovorím o kvalite, potešilo nás
a zároveň je pre nás záväzkom ocenenie
Hviezd ciest ako svojho druhu najlepšieho firemného časopisu za uplynulý
rok spomedzi tisícov médií na Slovensku.
Nemohli by sme to docieliť bez aktívnej
spätnej väzby s vami - našimi čitateľmi.
Čakáme od vás preto ďalšie reakcie a podnety, ako robiť Hviezdy ešte lepšie.
Želám vám do nadchádzajúceho obdobia letných dovoleniek veľa pohodových
kilometrov prejdených hviezdami a s
Hviezdami ciest. A aspoň pár chvíľ spríjemnených čítaním tohto nášho magazínu.
S úctou váš

Andrej Glatz
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Grandiózny štvorvalec

Najmladší a najmenší člen elitnej rodiny SUV – Mercedes-Benz

K stopäťdesiatinám vynálezcu vznetového motora Rudolfa

GLK si ako jeden z prvých vypožičal črty terénnej legendy – trie-

Diesela sa predstavuje nová generácia dieselových štvorvalcov

dy G. Kategóriu kompaktných vozidiel so všestranným využitím

Mercedes-Benz so zdvihovým objemom 2,143 litra, ktorá vo

tak prvýkrát navštívila elegancia, prestíž a špičková bezpečnosť.

svojom segmente prekonáva najlepšie hodnoty výkonu a krú-

Mercedes GLK vstupuje priamo na vrchol svojej triedy.

tiaceho momentu, úspornosti a emisných vlastností.
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Nové črty ikony

Keď je cestovanie zábava

Definícia úspechu má v prípade divízie SUV jednoduchý názov

Chrysler Grand Voyager je dokonalý cestovateľ. Jeho nová

– Mercedes-Benz ML. Po troch rokoch a tristotisíc predaných

generácia ponúka cestovateľský komfort porovnateľný temer

kusoch sa druhá generácia predstavila vo faceliftovanej, roz-

s biznis triedou v lietadle. Jedine letušky vás nebudú ofukovať.

hodne agresívnejšej podobe.
68 Predstavujeme
18 Predstavujeme

Kde sa robia diamanty

Viac komfortu a viac ekológie

Úžitkové a nákladné vozidlá s troma diamantmi v znaku

Mercedes-Benz triedy B sa ocitol na operačnom stole plastic-

pozná svet už viac ako 75 rokov. V Európe si získali množstvo

kých chirurgov. Jemné faceliftové zmeny a nová úroveň výbavy

priaznivcov hlavne pre svoju robustnú stavbu, spoľahlivosť,

podčiarkujú kvalitu tohto všestranného praktického auta.

nenáročnosť na obsluhu, ekonomickú prevádzku a skvelý
pomer celkovej a úžitkovej hmotnosti.
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Exkluzívna osobná preprava s patentom

SUSHI [suši, zuši]

Spoločnosť Limousine Service patrí medzi vychytených posky-

Sushi - väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstaví surové rybie

tovateľov špičkovej letiskovej, hotelovej, firemnej, či privátnej

mäso s ryžou, avšak nie je to úplne tak. Nakoniec, najlepšie

prepravy osôb. Viac sa dozviete v rozhovore s jej zakladateľom

sa o tom môžete presvedčiť v SUSHIBARE Mercedes Café &

Petrom Damajkom.

Restaurant na Rigeleho ulici 1 v Bratislave.
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Odkaz pre Riša

Starostlivosť o víno II.

Narodil sa v znamení Barana ako slávni hudobníci Herbert von

Chladničky, mrazničky, či klimatizované boxy sa do pivničných

Karajan, Joseph Haydn, či sir John Elton alebo Franz Lehár.

priestorov neodporúčajú umiestňovať, pretože sú zdrojom tep-

Skladateľ, textár a spevák súčasne - Marián Čekovský.

la a vibrácií. Víno sa v týchto priestoroch uskladňuje v sudoch
alebo regáloch.

38 Rozhovor

Úspech závisí od osobnej zodpovednosti

58 Zo sveta

V práci pre „striebornú hviezdu“ považuje za najdôležitejší

Nových sedem divov sveta III.

prístup k zákazníkom a maximálna zodpovednosť každého,

Zoznámte sa s ďalšími dvoma novodobými divmi sveta – indic-

kto pracuje pre spoločnosť, ktorej šéfuje. Riaditeľ MOTOR-CAR

kým mauzóleom TÁDŽ MAHÁL a najznámejším chrámovým

Košice, spol. s r.o. – Karol Šimko.

mestom na mexickom Yucatáne - CHICHÉN ITZÁ.
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Gény legendy
Najmladší a najmenší člen elitnej rodiny SUV si ako jeden z prvých
vypožičal črty nekompromisnej terénnej legendy – triedy G.
Kategóriu kompaktných vozidiel so všestranným využitím
tak prvýkrát navštívila elegancia, prestíž a špičková
bezpečnosť. Mercedes GLK vstupuje priamo na
vrchol svojej triedy.
Text: Majo Bóna Foto: archív

M

iesto prvého aplauzu pre celkom nový model bola tohtoročná
automobilová show v Detroite.
Vtedy sa ešte predstavila iba predsériová
štúdia GLK Freeside, no už bolo jasné, že
provokuje takmer definitívnymi tvarmi.
So svojím prvým verejným vystúpením
čakala trieda GLK pomerne dlho. Sériová
inkarnácia sa predstavila na autosalóne
v Číne. Netradičné mesto a aj isté čakanie
na príchod vytvorili u fanúšikov logické
otázky. Zrejme nová trieda GLK iba udelila súperom potrebný náskok, ktorý sa
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chystá čoskoro prekonať. To je však iba
sekundárna úloha. Tou hlavou je vytýčenie smeru, ktorým sa bude zrejme uberať
celá kategória. Pomerne silné marketingové vyjadrenie čelných predstaviteľov sa
opiera o historické poslanie automobilky.
Nie raz určila smer a zrejme to nebude
inak ani v prípade triedy GLK. Automobilový benjamín sa tak stáva nositeľom
dizajnérskych, technických i imidžových
kritérií budúcnosti. Ale to je samozrejmou
súčasťou každého modelu s hviezdou na
kapote či maske chladiča.

Z posledných budú prví
Biblické pravidlo funguje nemilosrdne
aj v automobilovom svete. Charizma nového modelu triedy je silná. Koniec koncov
preberá to najlepšie z terénnej a zároveň
dizajnérskej ikony triedy G. Pomerne
ostré črty karosérie symbolizujú mužský
charakter. Nekompromisný, no pritom
prispôsobivý. Požiadavkám, posádke aj
najprísnejším bezpečnostným predpisom.
Počas vývoja si GLK adoptovala často protichodné vlastnosti. Schopnosť jazdiť mimo
spevnených povrchov totiž ideálne kombi-
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D Silueta s jednoznačným odkazom.
Mercedes-Benz GLK opätovne deﬁnuje
triedu SUV.

nuje s výbornou prehľadnosťou v mestskej
premávke. Robustná technika si vonkoncom nepýta svoju daň na čerpacej stanici.
Navyše aj na cestách bude nová trieda GLK
pôsobiť suverénne. Puristicky elegantná
lingvistika exteriéru účelne skrýva porciu
luxusu určenú pre pasažierov.
Dizajn budí rešpekt
Vo svojej kategórii kraľuje. O tom niet
pochýb. Cítiť to zvonka, naznačujú to aj
detaily. Áno, detaily, i keď v danom prípade je masívna hviezda na maske chladiča

skutočne neprehliadnuteľná, rovnako ako
plocha predných svetlometov. Práve ona
ukrýva technický pokrok v podobe najmodernejšej osvetľovacej techniky.
Úctyhodné dimenzie predných nárazníkov tlmočia priority robustnej karosérie. Prácu dizajnérov však chváli aj ďalší
fakt. Aj napriek ostrým črtám pôsobí GLK
mimoriadne dynamicky, v prípade atraktívneho športpaketu je tento fakt ešte
markantnejší. Profil je jednoznačný, GLK
patrí do rodiny off-roadov, či ak chcete tak
SUV. Nechce a ani sa nepodobá na žiadne-

ho zo súperov, jednoducho ide vlastnou cestou. A je takmer isté, že ostatní
ho budú nasledovať.
Vierovyznanie funkcie pred zbytočnými okrasami jasne naznačuje aj zadná časť. Zvislé piate dvere zabezpečujú
nielen dostatočný vstup do batožinového
priestoru, ale zároveň sa podieľajú na
chlapskej estetike karosérie. Zrejme má
trieda GLK na muške tentoraz aj mužskú
populáciu, navyše sympatie bude iste vyžarovať aj smerom k mladším potenciálnym zákazníkom.
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T So športovým paketom si v Mercedes-Benz GLK užijete aj dynamiku v zákrutách.

Symbióza luxusu s nekompromisným charakterom.

Dimenzie na každý deň
Jednou z vyčítaných oblastí automobilov kategórie SUV sú práve ich rozmery a
z toho vyplývajúce obtiažne parkovanie.
Mercedes GLK sa chystá zotrieť aj tento
neduh. Kompaktný kabát slúži na vytvorenie pohodlného parkovania bez nutnosti
obmedzovania sa, či zdĺhavého hľadania
vhodného miesta. Celkové rozmery totiž iba zľahka presahujú 4,5 metra, šírka
1,84 a výška 1,63 metra sú stále ešte prijateľnými parametrami. Popri týchto hodnotách sa parkovanie s SUV posúva do roviny bezproblémových manévrov.
Kompaktné rozmery však neodčerpávajú ani z objemu batožinového priestoru.
Krivka objemovej kombinatoriky začína
na hranici základného 450-litrového batožinového priestoru a končí na hranici
tisícpäťsto litrov v prípade sklopených sedadiel. Rázvor osí kolies 2,75 metra delí
spokojnosť na všetkých pasažierov, s ma-
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ximálnym komfortom môže rátať dvojica
cestujúcich na predných sedadlách. Ich
starosťou bude iba konečný imidž automobilu. Off-road? Alebo športové poslanie?
Vyjadriť to môžete súborom atraktívnych
prvkov. Športpaket stavia na 19-palcové
disky kolies z ľahkých zliatin, ak sa chystáte do terénu, výrobca vás vybaví súpravou 17-palcových diskov.
Drsný luxus
Symbiózu luxusu s nekompromisným
charakterom automobilu preukázala už aj
trieda ML či GL, no aj čistokrvný off-road,
trieda G, nešetrí prvkami luxusných limuzín. Otázka luxusu je v prípade Mercedesu-Benz doménou s jednoznačnou odpoveďou: Samozrejme.
Obloženie z ušľachtilého dreva cebrano, či leštené hliníkové lišty, kožené čalúnenie. To všetko je integrované do samotného znaku a už ani jeden zo zákazníkov

neuvažuje nad rýdzim luxusom automobilov Mercedes-Benz. Množstvo i počet
prvkov maximálneho vybavenia si určuje
každý zákazník sám a ani trieda GLK sa
nechystá na zrušenie tradície. Filozofiu
pevných paketov vybavenia teda najstaršia automobilka pokojne prenecháva
ostatným kontinentom. Zákazníci tak opäť
vtlačia konečnú podobu každému modelu
osobitne. Tak sa to jednoducho patrí.
Ekológia nebráni emóciám
Technické know-how je nespochybniteľné. Kým konkurencia koketuje so základným výkonom na úrovni stotridsiatich koní, Mercedes-Benz automaticky
volí silnejšie alternatívy. Slabšie ako stosedemdesiatkoňové GLK mať určite nebudete, ak si prajete maximálny výkon, musíte rátať s hodnotou takmer troch stoviek
koní. Základný naftový agregát GLK 220
CDI pracuje s technológiou BLUETEC, kto-
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TT Systém kontrolovaného zjazdu kopcom uľahčuje manévrovanie
s automobilom.

TT Tvar palubnej dosky má neomylnú logiku rozmiestnenia ovládačov.

T Značkový automobil si vyžaduje aj značkový náklad. Batožinový
priestor je pripravený aj na dovolenkové balenie.

T Perfektne tvarované sedadlá poskytujú telu maximálny komfort.

T Nádherné prírodné zátišie môžete ideálne
doplniť najnovším modelom rodiny SUV.
Mercedesom-Benz GLK.
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Zrodila sa nová trieda GLK.
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rá udržiava emisie motora na absolútnom
minime. Maximálny výkon pritom činí rovných 170 koní. Šesťvalcová naftová verzia
GLK 320 CDI dnes už reprezentuje prestíž
vyjadrenú maximálnym výkonom 224 koní
a maximálnym krútiacim momentom 540 Nm.
A to je dosť aj na ťahanie dvojtonových prívesov. Benzínové verzie sú väčšinou určené
za hranicu nášho kontinentu, ich výkonové
parametre však tiež nenechávajú ani milimeter priestoru na kritiku. GLK 280 ponúkne 231 koní, maximalistická verzia GLK
350 disponuje výkonom 272 koní. Všetky
verzie zvládajú akceleráciu na 100 km/h
pod hranicou desiatich sekúnd a priemerná
spotreba sa hýbe v rozmedzí siedmich až
desiatich litrov na sto kilometrov.
Technologická smotana
Ako inak nazvať aktívny pohon všetkých
štyroch kolies 4Matic so sedemstupňovou
automatickou prevodovkou so špeciálnym
riadiacim softvérom pre podmienky jazdy
na nespevnených vozovkách. Plejádu terénnych zbraní dopĺňa aj systém kontroly zjazdu kopca, či elektronikou simulovaný redukovaný pohon a uzávierky diferenciálu.
Bezpečnosť ako postoj
Tu sa nedá polemizovať, MercedesBenz poskytuje zásadne najvyššiu hladinu ochrany posádky. Je to nielen tradícia,
ale aj zodpovednosť, ktorú ostatní chápu
ako nutné plnenie kritérií. Postoj k bezvýhradnej ochrane posádky dokumentuje aj
sériovo montované ESP, sedem airbagov,
či systém aktívneho osvetlenia zákrut. So
všetkým rátal už vývojový proces, konečná
úroveň tradične posúva latku možností danej triedy vyššie.

D Trieda GLK reprezentuje ideálny
formát SUV do mestskej premávky
bez nutnosti akýchkoľvek obmedzení.

Sex in the City
Protagonisti tohto seriálu už okúsili kvality novej triedy GLK. Európski zákazníci
sa môžu tešiť na opätovný príchod hrán a
definíciu triedy SUV so zotretím všetkým
ústupkov na jeseň tohto roka, pričom objednávky prijíma fabrika už v priebehu
leta. Mimochodom, páči sa vám lak automobilu? Je vyrobený prostredníctvom nanotechnológie a doškriabať ho je prakticky
nemožné. Jednoducho maximálna kvalita
sa ukrýva aj na miestach, ktoré si bežný
motorista neuvedomuje. Mercedes-Benz
však na to myslí. Zrodila sa nová trieda
GLK. Od Mercedesu-Benz.
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T Technológie kombinuje GLK s luxusnými technológiami.
Mohutné strešné okno je toho príkladom.

S výhľadom na vrchol
Maximum vo všetkých oblastiach. To je filozofia, ktorú môže reprezentovať
iba jediná automobilka – Mercedes-Benz. Dokazuje to aj použitá technika
práve predstavenej triedy GLK.
Text: Majo Bóna Foto: archív

K

ompromisy dokážu v reálnom i
automobilovom svete zmeniť, či
dokonca úplne naštrbiť pôvodný
zámer. Neduhom kompromisov trpí aj
väčšina automobilov SUV. Prinášajú síce
vizáž terénneho auta, schopnosťami však
v teréne často končia skôr ako ktorýkoľvek starší terénny automobil. Na kompromisy za volantom novej triedy môžete
pokojne zabudnúť.

Off-road alebo SUV?
Takmer terénna technika ukrytá pod
hranatou karosériou dáva jasnú odpoveď
na neisté otázky ohľadom jazdy mimo
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spevnených vozoviek. V prvom rade je
to práve permanentný pohon všetkých
štyroch kolies 4MATIC, ktorý je prvým
tromfom v porovnaní s konkurenciou.
Medzinápravový diferenciál dopĺňa v danom prípade viaclamelová elektronická
spojka. V základnom prevedení odosiela
55 percent výkonu na zadnú nápravu,
zvyšok dostáva predná. Vytvára sa tým
jazdná agilita automobilu s pohonom
zadných kolies.
Na nespevnený podklad reaguje elektronika rozdelením krútiaceho momentu
na tú nápravu, ktorá má najvyššiu trakciu. Pomerne ťažké uzávierky diferen-

ciálov taktiež supluje elektronika. Funkcia ESP dokáže v prípade prešmykujúcich sa kolies odoslať maximálny výkon
nielen na konkrétnu nápravu, ale aj na
konkrétne koleso. Ľudovo povedané zo
šlamastiky vás dostane jediné koleso zo
štyroch. Konštruktéri totiž použili sofistikovaný systém prenosu a súčasného zvýšenia krútiaceho momentu na konkrétnom kolese. 50 Nm tak dokáže prevodové
ústrojenstvo zvýšiť až na 400 Nm.
Nájazdové uhly vo výške 22 stupňov
vpredu, respektíve 25 stupňov vzadu a
hĺbka brodenia 30 centimetrov spolu so
svetlou výškou 20 centimetrov vyjadrujú
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Mercedes-Benz Vision GLK Hybrid
Ani otázka ekológie neostáva bokom.
Na ženevskom autosalóne prezentovala automobilka aj hybridnú alternatívu,
ktorú reprezentuje Vision GLK Hybrid.
Pod kapotou má známy naftový štvorvalec 220 CDI, ktorý však dopĺňa aj
elektromotor. Ten je umiestnený medzi
motor a prevodovku. Motor dokáže zásobovať prídavným krútiacim momentom s hodnotou 160 Nm. Elektromotor
plní zároveň funkciu štartéra a alternátora. Prepojenie hybridnej techniky
so systémom Štart/Stop je samozrejmosťou. Ten v prípade zbytočného chodu motora jednoducho vypína motor.
V momente, keď vodič uvoľní brzdový
pedál, motor opätovne naskočí. Výhodou hybridnej techniky je aj vyšší maximálny výkon. Namiesto 170 koní je
k dispozícii až 224 koní a celkovo až
560 Nm krútiaceho momentu. Hybridná technika tak umožnila dosiahnuť výkonové parametre šesťvalcového motora 320 CDI a zároveň posunúť hranicu
priemernej spotreby na neuveriteľných
5,9 litra na 100 kilometrov. Aj ekológovia sa potešia emisiám CO2, ktoré ležia
na hranici 157 g/km. Popri tom sa pasažieri nemusia vzdať ani jednej z luxusných čŕt, akou je trojzónová klimatizácia či systém Command APS.

T Každý diel karosérie má svoju funkciu
a v prípade nárazu odvádza energiu
presne určeným smerom.

síce limity danej triedy, ale môžete si byť
istí, že sa s novou triedou GLK dostanete
v teréne oveľa ďalej než všetci vaši priami konkurenti.
Suverén na ceste
Kód pre jazdné vlastnosti sa nazýva
AGILITY CONTROL. Mechaniku aj v tomto prípade dopĺňa elektronika. Aktívne tlmiče totiž prispôsobia charakteristiku tlmenia aktuálnym požiadavkám na ceste.
Športovú jazdu si môže vodič užiť vďaka tuhšiemu nastaveniu SPORT. Režim
COMFORT slúži naopak na jemné odfiltrovanie nerovností pri jazde mestom.

Trieda GLK tak dokáže plniť protichodné
želania vodiča s absolútnym prehľadom.
Bezpečnosť je filozofia
Technika automobilov s hviezdou na
kapote sa už dostala do fázy, keď je najslabším článkom práve samotný vodič a
jeho omylnosť. Mercedes-Benz GLK na
to reaguje aplikáciou systému aktívnej
bezpečnosti PRE SAFE. Riadiaca jednotka zbiera údaje zo snímačov ESP či bočného náklonu a na základe získaných
informácií dokáže rozpoznať blížiacu sa
kolíznu situáciu. Práve v danom momente blížiacej sa kolízie „pripraví“ posádku

R Atraktívny formát triedy SUV je zároveň nositeľom
špičkovej techniky i maximálnej bezpečnosti.
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T Robustná karoséria ukrýva
soﬁstikovanú techniku pohonu 4x4.

E Maximálny počet airbagov i systém
ich nastavenie zrkadlí technické know-how
najstaršej automobilky.

na náraz. Sedadlá sa automaticky nastavia do polohy pre účinnejší zásah airbagov, bezpečnostné pásy sa pritiahnu,
strešné okno sa zavrie. Dané úkony dokáže elektronika absolvovať v priebehu
niekoľkých zlomkov sekundy.
Ochrana posádky poskytuje v danej
kategórii absolútne maximum. Mercedes-Benz triedy GLK sa tak stáva prorokom v oblasti bezpečnosti kompaktných
SUV. Mieru aktívnej bezpečnosti posúva
opäť na absolútny vrchol aj systém adaptívneho osvetlenia. Dokáže vyťažiť maximum zo svetelného výkonu všetkých
reflektorov, navyše svetelný kužeľ nasmeruje presne tam, kde je to za daných
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podmienok žiaduce. Ponúka celkovo
až päť režimov osvetlenia. Na diaľnicu,
do mesta či v prípade hmly je svetelný
kužeľ usmernený presne tam, kde je to
žiaduce. Systém rozpoznáva odbočovanie v meste a nastaviť sa dokáže aj na
zákruty na cestách mimo miest.
Napríklad diaľničný režim svietenia
usmerňuje svetelný kužeľ až 120 metrov
pred automobil, na vidieckych cestách je
dôležité osvetlenie krajov. V niektorých
prípadoch je intenzita osvetlenia zvýšená až o päťdesiat percent a vodič dokáže
rozpoznať prekážku o 50 metrov skôr
ako v prípade konvenčného osvetlenia.
Podobne aj v prípade hmly nastavenie

svetlometov eliminuje spätné osvetlenie
vodiča od samotných svetlometov.
Multimediálna stránka
Otázka najmodernejších technológií
sa celkom logicky dotýka aj multimediálneho vybavenia. Opäť je k dispozícii
kladná odpoveď na akúkoľvek otázku
prepojenia triedy GLK s akýmkoľvek
zariadením. Systém Command APS
umožňuje interakciu audiosystému
s modernými hudobnými nosičmi ako
je iPod či MP3 prehrávač, nechýba ani
hudobný výstup AUX. Kombinácia so
špičkovými navigačnými prístrojmi je
samozrejmosťou.
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Nové črty ikony
Definícia úspechu má v prípade divízie SUV jednoduchý názov – MercedesBenz ML. Po troch rokoch a tristotisíc predaných kusoch sa druhá generácia
predstavila vo faceliftovanej, rozhodne agresívnejšej podobe.
Text: Majo Bóna Foto: archív

É

ru priateľských oblín pomaly, ale
isto nahrádza diktát hrán. Hrany
naznačujú mužnosť, ktorá v automobilovom svete symbolizuje dominanciu.
Do druhej polovice zápasu o zákazníka
nastupuje Mercedes-Benz ML s rozhodne
športovejším výzorom a karosériou, ktorá v danom prípade oslovuje aj vyslovene
športovo založených vodičov.

Prirodzená dominancia
Sebavedomý znak na kapote jasne naznačuje dominanciu v rámci triedy. Mercedes-Benz ML si totiž ako jeden z mála
automobilov triedy poradí aj so stredne
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ťažkým terénom. Dané vlastnosti však
kombinuje s jazdnou suverenitou limuzíny na cestách. Facelift novej generácii
výrazne pomáha. ML-ko dostalo nové nárazníky, pôvodné svetlomety vystriedali
nové, väčšie a podstatne narástla aj mriežka chladiča. Zadné svetlá získali efekt
dymového skla a za príplatok ich môžu
vystriedať svetelné diódy. Imidž terénneho automobilu vyžaruje z nového modelu
prirodzene. Tajomstvo „drsnosti“ je pomerne jednoduché. Mercedes-Benz nestavia na prehnaný útok chrómovaných líšt,
naopak, oslovuje citlivým použitím chrómovaných líšt na spodnej hrane okien,

na maske chladiča a na spodnej časti batožinového veka. Ak si to zákazník želá,
dostane viac, väčšina z nich sa však spoľahne na vkus štylistov najstaršej automobilky na svete.
Akcent na luxuse
Kvalitatívny posun cítiť aj v interiéri. Pasažieri sa môžu tešiť na hodnotnejšie materiály a nový multifunkčný volant s pádlami
na radenie jednotlivých rýchlostí pod volantom. Tie sú po novom súčasťou štandardného vybavenia. Komfort predných
sedadiel zdedilo sériovou súčasťou vybavenia, zadní pasažieri si môžu okrem kom-
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1. Koža, drevo, hliník a mimoriadne kvalitný plast.
Tradične silné stránky Mercedesu.

3. Zadné skupinové svetlá poskytnú na želanie
LED-diódovú technológiu.

2. Hrany pribudli na predných svetlometoch,
nárazníku a daný štýl si prisvojili aj disky kolies.

4. Hranaté sú aj koncovky výfukov, novinkou je
integrácia odrazových svetiel do zadného nárazníka.

fortu či nastaviteľnej klimatizácie dopriať
aj dvojicu osempalcových monitorov spolu
s bezdrôtovými slúchadlami a možnosťou
prehrávania DVD diskov. Špičková bezpečnosť je v prípade automobilov MercedesBenz samozrejmosťou, v rámci faceliftu
pribudli bezpečnostné systémy PRE-SAFE
a NECK-PRO do štandardného vybavenia.
Výkon pre každého
Nielen výkon, ale aj ekológia figuruje v
prípade agregátov na poprednom mieste.
Benzínové motory spĺňajú emisnú normu
Euro V, dieselové agregáty čoskoro poskytnú technológiu Bluetec. Výber motorov zahŕňa päť pohonných jednotiek, ktoré

pokrývajú výkonové spektrum od 140 do
285 kW (190 až 388 k). Ich spotreba sa
oproti súčasnému ML-ku pohybuje približne o pol litra na sto kilometrov nižšie.
Mercedes-Benz ML 63 AMG
Najväčšiu zmenu identity podstúpila verzia Mercedes-Benz ML 63 AMG. Privlastnila si brutálny vzhľad s apokalyptickým
dizajnom. Takmer každý detail karosérie
jasne naznačuje potrebu zrýchľovania.
Či je to nový nárazník, brutálna maska
chladiča, alebo extrémne dvadsaťpalcové
disky kolies. Za volantom Mercedesu ML
63 AMG totiž pokojne môžete súperiť hoci
aj s legendárnou „deväťstojedenástkou“.

Váš súboj skončí pri 250 km/h, na druhej
strane vy môžete pokojne odbočiť na lesnú
cestu. Pod kapotou najvýkonnejšej verzie
ML pracuje 6,2-litrový osemvalec s výkonom 375 kW (510 k) a maximálnym krútiacim momentom 630 Nm. Z nuly na 100
km/h zrýchli tento anabolický mastodont
v priebehu piatich sekúnd a elektronika
ho zastaví pri 250 km/h. Mercedes-Benz
ML reprezentuje absolútnu špičku v rámci triedy SUV. O tom niet pochýb, veď ani
jeden z jeho konkurentov neponúka vyše
päťstokoňovú verziu svojich reprezentatívnych modelov. Netvrďte, že v duchu už
nezovierate volant štvorkolesového diabla
s označením ML 63 AMG.
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Viac komfortu

a ekológie
Mercedes-Benz triedy B sa ocitol na operačnom stole plastických chirurgov.
Jemné faceliftové zmeny a nová úroveň výbavy podčiarkujú kvalitu tohto
všestranného praktického auta.

Text: Martin Kasarda Foto: archív

K

eď Mercedes-Benz predstavil triedu B, boli medzi reakciami publika
aj rozpaky. Praktický rodinný van
medzi luxusnými modelmi či luxusný
model medzi rodinnými vanmi? Temer
400-tisíc predaných vozidiel triedy B
však hovorí suchou rečou čísel o tom, že
Mercedes-Benz sa trafil do požiadaviek
trhu. Mercedes-Benz používa pre triedu B
označenie Sports Tourer, ktorá presne vystihuje vhodnú kombináciu medzi športovosťou a priestrannosťou ideálnou na využitie na voľný čas a cestovanie.

Nová maska
Vozidlá Mercedes-Benz neprechádzajú
pri faceliftoch dramatickými zmenami.
Ide skôr o evolúciu než revolúciu. Aj trie-

Hviezdy ciest 02.2008

da B dostala len nové črty, ktoré pôsobia
skôr ako vhodné kozmetické úpravy.
O čosi narástli proporcie prednej masky
chladiča, ktoré vďaka trom chrómovým
lištám opticky dodávajú autu mohutnosť.
Ďalšie línie prednej časti však smerujú
k dynamike a šípovitému tvaru, keby ste
si tieto linky predstavili v ich pokračovaní, stretli by sa v strede pár metrov pred
vozidlom. Aj ďalšie partie vozidla majú
výraznejšie línie, čo zodpovedá súčasnému rukopisu Mercedesu, ktorý preferuje
náročnejší a opticky zaujímavejší dizajn
s využitím kriviek. Oproti predchádzajúcej
generácii získali všetky úrovne výbavy lakovanie zrkadiel a kľučiek dverí vo farbe
karosérie. Zadná časť akoby zmäkla vďaka
dobrému novému riešeniu zadných sve-

tiel, ktoré lepšie splývajú s tvarom karosérie a zmien sa dočkal aj zadný nárazník.
Viac pohodlia pre cestujúcich
Facelift triedy B ponúka nové látkové
čalúnenia a v prípade záujmu o vyššiu
športovú výbavu je v ponuke aj ručne vyrábaná koža Artico. Opticky zaujímavými
prvkami sú nové hliníkové doplnky na
stredovej konzole a vo výplniach dverí.
Od základného modelu auto ponúka automatickú klimatizáciu a viacero možností
má aj informačno-zábavný systém, pričom
v najvyššej výbave Command APS získa
šofér okrem bohatého audiovybavenia a
Bluetooth konektivity aj navigáciu s harddiskom, slot na SD karty či hlasové ovládanie. Novinkou je príplatkový systém
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aktívneho vyhľadávania parkovacieho
miesta Parktronic. Pri rýchlostiach menších než 35 km/h ultrazvukové senzory
na stranách auta sondujú situáciu a upozornia vopred na dostatočne dlhý a široký
priestor na zaparkovanie. Následne vozidlo samo automaticky natočí volant, vodič
reguluje rýchlosť, čím dôjde k optimálnemu zaparkovaniu.
Pod kapotou
Pre triedu B sú na výber štyri benzínové B 150, B 170, B 200 a B 200 Turbo a

dva dieselové motory B 180 CDI a B 200
CDI. Na jeseň sa do ponuky dostanú aj
dva motory s BlueEfficiency technológiou,
ktorá výrazne pomáha znižovať nežiaduce
množstvo splodín CO2 a, samozrejme,
aj spotrebu.
Novinkou je aj B 170 NGT (Natural
Gas Technology), motor, ktorý dokáže
spaľovať benzín, ale aj plyn. V obidvoch
prípadoch má motor výkon 85 kW a pri
obidvoch plných nádržiach (plynovej aj
benzínovej), zvládne auto i vyše tisíc kilometrov. Palivo si vodič vyberá a vďaka
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tomu dokáže znížiť pri kombinovanej jazde spotrebu až o 17 % oproti štandardnej
verzii B 170.
Všestranná
Trieda B tak po facelifte ostáva ako výborná voľba pre tých, ktorí majú auto najmä ako všestranného pomocníka, žiadajú
od svojho vozidla komfort, vysokú kvalitu
a spoľahlivosť, veľkú variabilitu a pritom
žiadajú aj ekologickú zodpovednosť. Práve takáto všestrannosť je pre MercedesBenz triedy B typická.
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Exkluzívna osobná

P

reprava

Firma Limousine Service vznikla pred vyše pätnástimi rokmi a spočiatku sa ničím
nelíšila od bežných osobných taxislužieb. Predpokladom úspešného podnikania
býva zvyčajne dobrý nápad. A na ten prišiel jej zakladateľ ešte vtedy, keď poskytovaniu obdobných služieb taxikárov zo Slovenska v zahraničí začala brániť v
niektorých prípadoch miestna legislatíva. Zanedlho po vzniku Limousine Service
tak predmet jej podnikania preorientoval najmä na exkluzívnu nepravidelnú prepravu osôb. Dnes patrí spoločnosť Limousine Service, ktorej názov a logo chráni
od roku 2003 doma i v zahraničí patentový úrad, medzi vychytených poskytovateľov špičkovej letiskovej, hotelovej, firemnej, či privátnej prepravy osôb. Bližšie
nám o tom porozprával jej zakladateľ a riaditeľ Peter Damajka.
Text a foto: Peter Kresánek
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T Zakladateľ a riaditeľ Limousine Service
Peter Damajka. Ako pozornosť, najmä
pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz,
sprevádzkoval v Crowne Plaza špeciálnu
šetrnú umývaciu linku, pri ktorej nehrozí
zlé zaobchádzanie s vozidlom, či
nedajbože poškriabanie jeho laku.
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T V dispečingu bratislavskej pobočky Limousine Service (sprava): Peter Damajka, vodič Roman Barok, ktorý vo ﬁrme pôsobí od jej vzniku,
s klientmi komunikuje po nemecky i anglicky, a riaditeľ predaja Bc. Miroslav Majcin.

Vymknúť sa priemeru a vyniknúť z trvalo
prehustenej brandže taxikárov - to si žiada nielen poriadny kus odvahy, profesionality a podnikateľského fortieľa, ale tiež
nápaditosti, zanietenia a vytrvalosti. Ako
sa vám to podarilo?
- To, že raz budem mať v tejto oblasti
veľkú úspešnú firmu, mi predpovedal jeden môj priateľ, ktorý sledoval moje počínanie ešte ako osihoteného živnostníka.
Vtedy som tomu vôbec neveril. Zrejme mi
pomohlo aj to, že som začínal takpovediac
od piky a dodnes mi nerobí problém, ak je
to treba, napríklad zhodiť zo seba sako a
umyť auto. Za roky podnikania sa mi tiež
potvrdilo, že mozaika úspechu spočíva na
drobných kamienkoch zdanlivých maličkostí. Žiaden z nich nie je možné opomenúť. Beriem to pritom nielen v prenesenom, ale aj priamom význame. Skutočne
som od začiatku vždy dbal o to, aby sa na
podlahe nášho vozidla pristaveného klientovi nenašiel ani len drobný kamienok či
iná nečistota. Správnosť takéhoto prístupu mi potvrdili kladné reakcie viacerých
zákazníkov, ktorí sa mi zdôverili, že
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v takých čistých vozidlách ako od nás, sa
ešte neviezli. Medzi tieto iba zdanlivé maličkosti patrí tiež spôsobilosť našich zamestnancov vytvárať príjemnú atmosféru,
ich elegancia podporená spoločenským
oblečením, jazykové zdatnosti, organizačné a profesijné schopnosti. Rovnako ako
dodržiavanie osemhodinového pracovného času vodičov pri trojzmennej 24-hodinovej prevádzke, vďaka čomu sú svieži,
oddýchnutí, jazdia pohodovo a bezpečnejšie. A napríklad aj komplexné poistenie
prepravovaných klientov až do hodnoty
10 miliónov Sk. To síce o niečo zvyšuje
spoločnosti Limousine Service náklady,
avšak o to väčšia je spokojnosť klientov
s jej službami.
Oproti iným, ekonomicky silnejším krajinám - v SR ešte nie je taký vysoký podiel
taxíkov značky Mercedes-Benz. Ich počty však aj u nás rastú. Vaša spoločnosť,
rovnako ako ďalšie firmy i jednotlivci,
uprednostňuje vozidlá s trojcípou hviezdou. Prečo?
- Inak to ani nemôže byť, pretože stá-

lym spoločníkom Limousine Service je
najmä komfort, spoľahlivosť a bezpečnosť
jazdy. Naša spoločnosť vlastní celú flotilu
rôznych tried a modelov tejto nevšednej
značky, počnúc novými mercedesmi C.
Pre najnáročnejších ponúkame Mercedes-Benz najvyššej triedy S vo vyhotovení
long. Nechýbajú nám ani celoeurópsky
najobľúbenejšie a tiež pri našich službách
najžiadanejšie mercedesy triedy E. Pre
minibusovú prepravu i viacerých osôb poskytujeme Viano či Vito s najkomfortnejšou výbavou. Ak treba, zabezpečíme tiež
autobus Mercedes-Benz.
O kvalitách týchto vozidiel nemám pochybnosti. Sám som, pokiaľ viem, ako
prvý u nás začínal jazdiť s elegantnou
bielou - aj keď nie novou - ale spoľahlivou limuzínou Mercedes-Benz E 123 Piano. Dnes už v historických priestoroch
areálu Na Poliankach som sa pri tom aj
prvýkrát stretol s nadštandardnými službami poskytovanými pre túto značku. A
využívame ich dodnes. Pravidelnú údržbu
a všetky servisné služby, vrátane kontrol
vykonávaných každý týždeň, nám posky-
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T Nová posila spoločnosti Limousine Service (zľava): Ján Onger a Tomáš Valenta.

tujú v značkovom servise Motor-Car na
Panónskej ceste v Bratislave. Všetko pod
spoľahlivým dohľadom vedúceho popredajných služieb, ktorým je tu Juraj Ťahúň.
Spolupracujem s ním k našej úplnej spokojnosti už roky. Poskytované zvýhodnenia a ceny takýchto značkových služieb
mi bežní taxikári, keď som im o tom rozprával, ani nechceli veriť.

Ako ste docielili, že sa dobré meno, skúsenosti a cit pre detail, ktorých osnovateľom ste sa stali v spoločnosti Limousine
Service vy osobne, čoraz viac snúbia i
s uplatňovaním najnovších postupov, ako
je napríklad monitorovanie marketingových trendov a ich následné využitie?
- Zásluhu na tom majú predovšetkým
Tomáš Valenta a Ján Onger, ktorí sú od

roku 2005 vo firme po jej transformácii
mojimi dvomi spoločníkmi. Tiež ich pričinením sa podarilo pre Limousine Service dobudovať dominantné postavenie na
slovenskom trhu v úrovni poskytovaných
služieb a orientácii na potreby zákazníkov. Počty i okruh klientely sa nám vďaka
tomu rozrastá. Dnes ju tvoria tiež zahraniční obchodníci, významné firmy, celebrity a zastupiteľské úrady... Máme ambíciu určovať trendy v kvalite ponúkaných
služieb nielen na Slovensku, ale aj na
čoraz nám bližšom európskom trhu. Naše
služby si už odskúšali králi, prezidenti,
politici, diplomati, svetoznámi futbalisti,
či hudobné hviezdy. V súvislosti s tým
ma potešili napríklad slová generálneho
riaditeľa hotela Crowne Plaza Bratislava,
ktorý mi po odskúšaní Limousine Service
povedal: „Klobúk dole, nečakal by som, že
je takáto služba na Slovensku“. Aj vďaka
tomu sa nám darí. Už na jeseň otvoríme
pobočku vo Vysokých Tatrách s naším
ďalším zmluvným partnerom, ktorým
bude päťhviezdičkový hotelový komplex
Kempinski na Štrbskom Plese.

budete
prekvapení
rýchlosťou
Mobilný Orange Internet Štart už od 399 Sk mesačne
Kedykoľvek potrebujete byť online, Orange má pre vás expresne rýchly a mobilný internet v sieti 3G.
Teraz s ponukou notebookov a dátových zariadení za skvelé ceny.

Zákaznícka linka 905:

0905 905 905
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Služba Mobilný Orange Internet funguje v pokrytí siete Orange 3G a s nižšou prenosovou rýchlosťou aj v pokrytí EDGE a GPRS.
Predplatený objem dát v programe Štart je 1 500 MB. Cena za 1 MB po vyčerpaní predplatených dát je 1,20 Sk s DPH. Ponuka
účastníckeho programu Mobilný Orange Internet Štart s mesačným poplatkom 399 Sk platí do 30. 6. 2008 pri podpise Dodatku
k Zmluve o pripojení na 24 alebo 36 mesiacov, pričom predmetom Dodatku musí byť kúpa dátového zariadenia alebo notebooku
na splátky. Kompletné informácie o ponuke získate na predajných miestach Orange Slovensko a na Zákazníckej linke 905.

TECHNIKA

Text: Peter Kresánek Foto: archív

Grandiózny

štvorvalec
K

stopäťdesiatinám vynálezcu vznetového motora Rudolfa Diesela sa
predstavuje nová generácia spočiatku troch dieselových štvorvalcov
Mercedes-Benz so zdvihovým objemom
2,143 litra, ktorá vo svojom segmente prekonáva najlepšie hodnoty výkonu a krútiaceho momentu, úspornosti
a emisných vlastností. Z nich najsilnejší
250CDI má výkon 150 kW/204 k (zvýšenie oproti predošlému o 20 %), krútiaci
moment 500 Nm (nárast o 25 %) pri spotrebe 5,4 l na 100 km (zníženie o pol litra). Ďalší variant tohto agregátu dosahu-

E Nový štvorvalec je svojimi parametrami
rovnocenný bežným trojlitrovým dieselovým
šesťvalcom, či veľkoobjemovým benzínovým
V8 motorom, pričom v predstihu spĺňa
náročnú emisnú normu EU5.
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je dokonca priemernú spotrebu iba 5,1 l.
Všetky tri štvorvalce pritom už v predstihu spĺňajú náročnú emisnú normu
EU5. Ako konštatuje člen predstavenstva spoločnosti Daimler Dr. Thomas
Weber - nový štvorvalec je tak svojimi
parametrami rovnocenný bežným trojlitrovým dieselovým šesťvalcom, či veľkoobjemovým benzínovým V8 motorom a
je možné ho kombinovať s náhonom na
všetky štyri kolesá – 4 MATIC. To umožňuje širokú škálu jeho využitia v osobných, ale aj úžitkových vozidlách. Tiež
vďaka jeho prispôsobeniu pre uloženie

vo vozidle pozdĺžne i naprieč. Za svoje
grandiózne parametre vďačí nový štvorvalec uplatneniu viacerých, pre tento
druh pohonu i úplne nových technológií. Ako sú okrem iných dvojstupňové
preplňovanie s vysokotlakovou (rotuje
až na 248-tisíc ot./min) a nízkotlakovou
turbínou (rotuje na 185-tisíc ot./min), čo
zabezpečuje nielen vysoký výkon, ale aj
optimálny priebeh krútiaceho momentu, ďalej Common Rail štvrtej generácie,
piezoelektrické injektory, čerpadlá oleja
a vody spúšťané podľa potreby, dvojitý
zotrvačník a ďalšie.
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Krútiaci moment
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Výkon

T Grandiózne parametre nového
štvorvalcového motora umocňujú
viaceré - pre tento druh pohonu
úplne nové technológie.

T Hodnoty výkonu a krútiaceho momentu
doterajších motorov boli prekonané o 20 – 25%.
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Keď je cestovanie
Chrysler Grand Voyager je dokonalý
cestovateľ. Jeho nová generácia ponúka
cestovateľský komfort porovnateľný
temer s biznis triedou v lietadle.
Jedine letušky vás nebudú ofukovať.

zábava

Text: Martin Kasarda Foto: archív

N

iektoré autá nestvorili preto, aby
vám žrali hektolitre benzínu, keď
sa s nimi predvádzate na semaforoch v meste, ale na omnoho praktickejšiu
a nepochybne bohumilejšiu vec – voziť rodinu na výlety. Chrysler Grand Voyager je
na túto úlohu doslova predurčený. Nielen
preto, že ponúka veľmi pohodlné cestovanie, ale najmä preto, že okrem top automobilovej triedy pre siedmich pasažierov sa
v jeho priestrannom vnútre uskutočnila
dokonalá multimediálna revolúcia.
MyGIG
Kto vie dobre po anglicky (či presnejšie
„americky“), ten si novotvar MyGIG isto
rýchlo preloží. Gig znamená vystúpenie,
koncert. Vo vnútri Chryslera sa však skrýva pod týmto názvom nový multimediálny
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informačno-zábavný
systém, ktorý pozostáva z viacerých prvkov.
Srdcom celého systému je jednotka MyGIG
s 20 GB pevným diskom a podporou pre
CD/DVD/MP3/WMA
formáty. Na pevný disk sa dajú uložiť navigačné mapy, hudobné súbory a fotografie. Jeho vysokou pridanou hodnotou je
duálny multimediálny DVD systém, ktorý
dokáže prehrávať tri rôzne médiá súčasne, a to na dvoch stropných výklopných
8“ obrazovkách, ako aj na obrazovke MyGIG (pokiaľ je auto v pokoji). Ovládanie
systému je veľmi jednoduché a intuitívne
cez 165 mm TFT dotykový displej, prípadne cez hlasové ovládanie. Zabudovaný

hands-free komunikačný systém Uconnect
s technológiou Bluetooth umožní pripojiť
až sedem rôznych mobilných telefónov
bez potreby dodatočných káblov alebo
inštalácie. Súčasťou je aj možnosť pripojenia ľubovoľných herných konzol, externých DVD prehrávačov alebo videokamery
priamo do systému cez zabudované RCA
audio/video vstupy. Nechýba ani slot na
pripojenie externých MP3 prehrávačov
a USB kľúčov na prenos hudby a ľahko
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dostupné zásuvky na 12 V napájanie. Do
„povinnej“ výbavy patrí aj podsvietený
diaľkový ovládač a dvojica bezdrôtových
stereoslúchadiel na nerušené počúvanie
hudby, filmu prípadne hrania hier.
Zvuk na jednotku
Súčasťou kvalitnej multimediálnej zábavy je nepochybne špičkový zvuk. O to
správne ozvučenie v novom modeli Chrysler Grand Voyager sa stará hi-endový
hudobný systém Infinity s deviatimi reproduktormi a subwooferom s celkovým
výkonom 506 W. Vďaka veľmi dobrému
zvukovému nastaveniu umožňuje premeniť auto na príjemnú koncertnú miestnosť
či nastaviť si zvuk tak, aby si ho viac užívali cestujúci a menej rušil vodiča. Voliteľná stropná konzola Grand Voyagera
pripomína vybavenie lietadla, pričom v

priestore nad hlavou ponúka priestor a
miesto až pre dva monitory určené na prehrávanie CD/DVD. Celá stredová konzola
je navyše po celej svojej dĺžke na strope
podsvietená príjemným zeleným diódovým svetlom. Okrem toho je interiér výni-

29

močne variabilný a umožňuje viaceré variácie na umiestnenie sedadiel, ich sklon či
dokonca sedenie proti smeru jazdy. Chrysler Grand Voyager je vďaka tomu dokonalou ukážkou toho, ako má vyzerať moderný rodinný cestovateľský automobil.

R Na ovládanie áut, ako je Voyager, potrebujete okrem vodičského preukazu aj dlhší čas
na zoznámenie sa so všetkými funkciami multimediálneho systému.

R Interiér sa môže premeniť na
zábavné multimediálne centrum.
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Trieda B F-CELL
Mercedes-Benz triedy B s pohonom na palivové články označený ako F-CELL
dostal zdokonalený elektromotor a obsahuje novinky ako elektrické turbodúchadlo na zásobovanie vzduchom i nový systém privádzania a odvádzania
vlhkosti. Vďaka tomu sa zvýšil jeho výkon na 100 kW/136 k a maximálny krútiaci moment na 320 Nm. To umožňuje tomuto vozidlu dosahovať dokonca
väčšiu jazdnú dynamiku ako pri pohone bežným dvojlitrovým benzínovým
agregátom. Na pohon F-CELL, ktorý je bez emisií, však pritom stačí podľa
prepočtov len ekvivalent spotreby 2,9 litra bežnej pohonnej látky na 100 km.
Text: Peter Kresánek Foto: archív

R Prierez vozidlom s pohonom na palivové články,
pričom časť technológie je umiestnená medzi
dvomi sendvičovými podlahami.
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T Zvonku sa dopĺňanie vodíka do palivových článkov ničím nelíši od bežného tankovania.

U

pravený Mercedes-Benz triedy B
F-CEL s pohonom na palivové
články má už za sebou tiež dlhodobé testy v severnom Švédsku. Podľa
vyhodnotení sa osvedčil aj pri celozimnej prevádzke a dokonca tiež v extrémnych podmienkach dvojciferných hodnôt
teplôt pod nulou. Napriek tomu, že jeho
nový elektromotor má iné prevádzkové
a regulačné správanie ako konvenčný spaľovací, tento pohon s nulovými emisiami
bez problémov zvládol dynamické jazdné
testy, štarty i pri studenom motore. Špeciálnym požiadavkám vyhovel napríklad
i elektronický stabilizačný program ESP.
Za ďalší krok prípravy na predpokladané začatie v roku 2010 sériovej výroby
vozidiel B F-CELL označil člen predstavenstva spoločnosti Daimler Dr. Thomas
Weber dobré výsledky testov. Zároveň
zdôraznil, že intenzívne testy na týchto
vozidlách ďalej pokračujú. Všetky vývojové vozidlá spoločnosti Daimler poháňané
na palivové články doposiaľ celkovo najazdili vyše 3,8 milióna km.

T Zero emission = nulové emisie sériovo od roku 2010.

Daimler ako priekopník technológie palivových článkov predstavil prvé vozidlo
s pohonom palivovými článkami už v roku
1994. V súčasnosti vlastní vyše 100 vozidiel poháňaných palivovými článkami –
najviac spomedzi všetkých automobiliek,
vďaka čomu sa môže pýšiť najväčšími

skúsenosťami získanými v praxi.
V rozpätí rokov 2012 až 2015 bude
Daimler pripravený uviesť na trh automobily poháňané palivovými článkami.
Minisériu osobných vozidiel B-triedy typu
F-Cell, ktoré naplno využijú novú technológiu, spustí už v roku 2010.
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Odkaz pre

R

iša

Narodil sa v znamení Barana ako slávni hudobníci Herbert von Karajan, Joseph
Haydn, či sir John Elton alebo Franz Lehár a Arturo Toscanini. Má vlastnosti
typické pre toto znamenie, medzi ktoré patrí rozhodnosť, bojovnosť, ale aj
idealizmus. V metropole východu nám poskytol svoj vzácny čas na rozhovor
skladateľ, textár a spevák súčasne - jeden z najznámejších predstaviteľov
populárnej hudby na Slovensku - Marián Čekovský.
Text a foto: Peter Kresánek
Známou osobnosťou sa ťažko dá stať
hneď, iba tak zo dňa na deň. Osobitne
v natoľko frekventovanej oblasti, ako je
práve populárna hudba. Ako sa to podarilo vám?
- Najprv som ukončil košické konzervatórium. Muzikantské ostrohy som získaval aj v hudobných divadlách. Spolu s
ostatnými kapelníkmi som tiež zakladal
No Name a stvárnili sme ich prvú platňu.
Dnes je to jedna z najobľúbenejších slovenských hudobných skupín so širokým
spektrom poslucháčov, fanúšičiek a fanúšikov. Nasledovalo tiež vlastné sólové
účinkovanie. Nadviazal a rozvinul som
postupne spoluprácu, pri ktorej treba spomenúť také mená ako gitarista Andrej
Šeban, skladateľ Henry Tóth, či virtuóz
na bicích Marcel Buntaj. Vznikla pri tom
skupina Free Faces. Neskôr som si zaspieval napríklad aj s Rišom Müllerom v pesničke Baroko. Ako úsmevné a pohodové
som naplňoval svoje účinkovanie v roli
skladateľa, moderátora a hudobníka v relácii pre najmenších Táraninky. Vysielala
ju na prvom kanáli Slovenská televízia.
Pod producentským vedením Jozefa Poláčka, ktorý sa skrýva za synonymom Jopo,
som zasa absolvoval dve turné so skupinou Kontrafakt a Darou Rolins. Nuž a
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okrem iného vás môžem potešiť napríklad
aj tým, že viem hrať i na klavíri.
Spomínali ste svoje účinkovanie so stále sa dá povedať jednotkou v slovenskej
populárnej hudbe Richardom Müllerom.
Chceli by ste mu ako hviezdnej stálici práve prostredníctvom našich Hviezd
ciest niečo odkázať?
- Richard Müller je pre mňa nielen
učiteľ, ale tiež žriedlo tvorivej invencie,
skúseností a umeleckej inšpirácie. Zďaleka si však nemyslím, že svoje posledné
slovo už povedal, respektíve odspieval. Aj
keď za to, čo už doteraz odviedol na poli
hudby, rovnako ako jeho otec v oblasti filmového a celkovo dramatického umenia,
sa už určite zapísal do dejín slovenskej
kultúry. Práve nadčasovosť, ako v prípade jeho tvorby, je podľa mňa jedno z meradiel hodnoty skutočného umenia. Sám
sa tiež o dosiahnutie tejto méty neustále
snažím. O to, aby sa skladba či pesnička
dala počúvať a vedela osloviť nielen v súčasnosti, ale i o niekoľko rokov. Preto mu
odkazujem: Rišo, drž sa, radi si ťa opäť
naživo vypočujeme!
Na stretnutie s nami ste si vybrali príjemné prostredie práve modernizovaného

areálu spoločnosti Motor-Car Košice a
priľahlej štýlovej domáckej reštaurácie,
ktorú majú jeho návštevníci tiež poruke.
Čo vás k tomu viedlo?
- Pochopiteľne to, čo aj ostatných návštevníkov - motoristov. Ako ste si možno
všimli, táto spoločnosť sídli v Košiciach na
Dopravnej ulici. A ja k úplnej spokojnosti,
nielen pre svoju dopravu, už roky využívam ich služby a vozidlá, ktoré som tu nadobudol. Tak ako pri hudbe, pri vozidlách
tiež preferujem kvalitu a trvácnosť.
A práve také vozidlá tu ponúkajú. Tisíce
kilometrov som už najazdil na Jeepe. Veľmi sa nám pre skupinovú prepravu osvedčili a osobitne za vhodné pokladám pre
kapely transportéry s trojcípou hviezdou
Viano a Vito. Najnovšie mám nový Mercedes C 200 Kompresor. Vraví sa, že niečo
sa podarí, niečo nie. Nové céčko sa však
skutočne vydarilo, je naozaj premyslené.
Už na pohľad pôsobí usmievavo a nechýba
mu automobilový sexepíl. Proste limuzína,
pri ktorej sa dá povedať, že je to vlastne
úžasné, nadčasové, dokonalé umelecké a
technické dielo. Pri mercedesoch podľa
mňa platí to, čo som hovoril o hudbe. Tieto
vozidlá nestrácajú ani v dlhodobom horizonte svoju hodnotu a sú krásne trebárs
i po niekoľkých desaťročiach.

32

R Na skupinovú prepravu sa Mariánovi Čekovskému
osvedčili, pričom osobitne za vhodné pre kapely pokladá
transportéry s trojcípou hviezdou Viano a Vito. Na snímke
s Vianom, ktoré používa najčastejšie.
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Vitajte vo svete

Jeepu!

Text a foto: Majo Bóna

„Pokojne zaradíte redukciu, zaradíte prvý prevodový stupeň a všetko ostatné
necháte na samotný automobil.“ Jeep Wrangler akurát stojí kolmo na strmý
kopec. Vodič krútiac hlavou poslúchne. Automobil sa pomaly začne pohýnať
dopredu a na voľnobehu sa šplhá do kopca. Počiatočnú nedôveru vystrieda
úsmev za volantom. Inštruktor pokojne dodáva: „Vitajte vo svete Jeepu!“

J

eep je legenda a je jediným pravým
terénnym automobilom. Ruku na
srdce, marketingovým heslám
v dnešnom svete už pomaly nik neverí.
Aj keď v niektorých prípadoch sa zakladajú na absolútnej pravde. O schopnostiach
Jeepu sa presvedčili návštevníci akcie
Jeep Offroad Tatry, ktorá sa konala priamo na motokrosovom areáli Kaleník pri
Vavrišove.
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Krásne počasie a tisíce návštevníkov
Toľko nečakali ani samotní organizátori. Akciu navštívilo viac ako tritisíc návštevníkov. Nečudo, veď na účastníkov akcie tentoraz čakali nie naleštené, ale práve
naopak, zablatené automobily. Práve ony
mali dokázať kompetencie automobilky
Jeep v teréne. Údiv a vzrušenie návštevníkov i samotných vodičov za volantmi sa
dali doslova merať. A to aj napriek tomu,

že terénne kapacity Jeepov siahajú oveľa,
oveľa ďalej, než je zdolávanie mimoriadne strmých a nespevnených kopcov či
blatistých úsekov. Dôkazom bola aj účasť
Jeepu Commander, ktorý prešiel naprieč
Afrikou. Okrem špeciálnych pneumatík a
zdvihnutého podvozka a navijaka nemal
prakticky žiadne úpravy. Práve za jeho volantom sa odohralo najväčšie dobrodružstvo Henricha Krejču a Matúša Sirotu, na
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T Jeep Wrangler bol miláčikom publika, strmé klesanie zvládal aj bez
pomoci vodiča.
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T Prejazd blatom. Show pre publikum, pre Jeep žiaden problém.

R Popis

T Takto má vyzerať Jeep! Inštruktori
prezentujú výsledný efekt, na ktorom
sa podieľali najmä návštevníci.
E Jeep Commander, ktorý absolvoval
trasu naprieč Afrikou, pózuje
pre fotografov.
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ktoré do smrti nezabudnú. A či ich nechal
v štichu? Nikdy! Ani voda, piesok, prach a
blato ho nedokázali zastaviť. Koniec koncov aj tento Commander bol k dispozícii
zákazníkom či záujemcom o zvezenie.
Kompletný arzenál
Jeep predstavil všetkých 7 svojich modelov. Po motokrosovom areáli sa premá-

vali všetky modely vrátane najmenšieho
Compassu a Patriota, či aktuálnej novinky
v podobe Jeepu Cherokee. Ani pre nich
nebol tento terén výraznejšou prekážkou.
Garanciou zvládnutia totiž boli skúsení inštruktori, ktorí pomáhali vodičom s nastavením jednotlivých režimov. Za volantom
sa striedali obe pohlavia a aj ženy neraz
dokázali, že ani terén im nie je vzdiale-

ný. Skôr naopak, niektoré preukázali neporovnateľne viacej citu pre narábanie
s plynom v teréne. Práve ten je v kritických chvíľach najdôležitejší.
Slnko, seno, offroad
Návštevníci sa skutočne nemohli sťažovať. A to bez rozdielu veku či pohlavia.
Deti, mladí rodičia, jednoducho všetci
ocenili priateľskú atmosféru, v ktorej sa
ocitli. Nechýbali súťaže, let v balóne, hodnotné ceny v celkovej výške dvestotisíc
korún. Bohatý sprievodný program doplnil aj koncert populárneho speváka Petra
Cmorika a hudobnej skupiny Gladiátor.
Atraktívne popoludnie potešilo jednoducho každého návštevníka s dobrodružnou
povahou. Nečakaný, no zaslúžený úspech
akcie dal jednoznačné predpoklady na zorganizovanie ďalšieho ročníka tejto atraktívnej akcie aj na budúci rok.

D Cherokee sa vrátil k tvarom, ktoré identiﬁkuje každý ako Jeep.

TT Jeep Wrangler absolvoval najčastejšie „túry” mimo vyznačenú trasu.

TT Jeep Wrangler, Vysoké Tatry a plný volant terénnej pohody

T Jeep Grand Cherokee má len málo konkurentov. Je skvelý na
asfalte, ale občas ho treba vyvenčiť.

T Miko Hladký a Gladiátor sa postarali o nemenej ostrý večer.
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BUBO – hviezda exotických ciest
BUBO Travel Agency je najdrahšou cestovnou kanceláriou na Slovensku. Zároveň ide o najrýchlejšie rastúcu CK na
našom trhu svyše 90% podielom v segmente aktívnej komfortnej dovolenky (Trend Top v cestovaní 3.5.2007).
„Našim cieľom je pripraviť pre našich klientov najlepšiu dovolenku v ich živote. Robíme vzrušujúce zájazdy kde pridávame štipku sexu,“ s úsmevom hovorí MUDr. Ľuboš Fellner, riaditeľ BUBO Travel Agency.

Za 16 rokov sa BUBO vypracovalo na najväčšieho predajcu zájazdov do množstva krajín napr: Kuba, Thajsko, Čína,
India, Peru, Bolívia, Argentína, krajiny Strednej Ameriky (Guatemala, Belize, Honduras, Salvador), Mexiko, Venezuela,
Namíbia, Botswana, JAR, Zimbabwe, Tanzánia, Maroko, Škandinávia, Škótsko, Blízky Východ (Sýria, Libanon), Irán,
Stredná Ázia (Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgizsko), Indonézia, Laos, Tibet, Nepál, Bhutan, Mongolsko,
Kórea, Nový Zéland, Polynézia, Japonsko.
Do všetkých týchto krajín BUBO vypravilo najviac Slovákov a má najväčšie praktické skúsenosti. Toto dokumentujú
certifikáty od roku 2000. Prvenstvo BUBO obhajuje každoročne.
Okrem náročných expedícií v malých skupinkách BUBO realizujeme komfortné poznávacie zájazdy pre každého.
Novinkou v rozsiahlej ponuke sú De LUXE pobyty na tých najkrajších plážach a v tých najlepších hoteloch sveta. Cena
každého pobytu zahŕňa navyše skúseného slovenského sprievodcu, intenzívne zážitky, dobrodružstvo a komplexné
cestovateľské poradenstvo. Vybavenie exotických víz, najvýhodnejšej letenky, informácie o očkovaní sú u BUBO
samozrejmosťou.
„Špecializujeme sa na pracovné cesty a konferencie pre firemné kolektívy. Poskytujeme individuálny servis už od 2
klientov, ale každoročne vypravíme aj skupiny nad 100 klientov. Naše skúsenosti a skvelých slovenských sprievodcov
využívame aj v tejto oblasti. Organizujeme pobyty do tradičných dovolenkových destinácií ako Varadero, Cancún, Bali
či Bora Bora. Pozývame Vás však zažiť atmosféru v executive clube na zápasoch anglickej futbalovej ligy, komfortnú
plavbu na Antarktídu, či rafting na Zambezi. Žite s BUBO intenzívnejší život!
Pred niekoľkými rokmi by sme si na spoluprácu so značkou Mercedes netrúfli. V roku 2008 sa však klienti Mercedesu
môžu vybrať s BUBO Travel Agency na exkluzívne dovolenky a Cesty okolo sveta. Budeme robiť všetko, aby ste boli
s našimi službami spokojní tak, ako ste spokojní s Vašim autom.“

Keď otvoríte náš katalóg otvárate zároveň naše srdcia. Prosím vstúpte a doprajte si čosi výnimočné.
www.bubo.sk, www.blackpearl.sk

BUBO Travel Agency, s.r.o., P.O.BOX 38, Dunajská ul. 62, 814 99 Bratislava
tel.: 02/5263 5254 - 55, fax: 02/5263 5256, e-mail:bubo@bubo.sk, www.bubo.sk

INTERVIEW

Úspech závisí
od
sobnej

O

zodpovednosti

V práci pre ,,striebornú hviezdu“ považuje za najdôležitejší prístup
k zákazníkom a maximálnu zodpovednosť každého, kto pracuje pre
spoločnosť, ktorej šéfuje. Ako sám o sebe hovorí, patrí medzi ľudí,
ktorí neustále niečo plánujú a stanovujú si po dosiahnutí starých
stále nové ciele. Riaditeľ MOTOR-CAR Košice, spol. s r.o. – Karol Šimko.
Text: Peter Škorňa Foto: Ján Penička

Čo bolo tým prvým momentom, ktorý
znamenal, resp. rozhodol, že budete pracovať práve so značkou mercedes?

Podarilo sa vám to?

So všetkým, čo k tomu patrí a čo sa od
nás očakáva.

- Priznávam, že najmä v prvých rokoch
to nešlo ľahko, pretože dôvera sa stráca
rýchlo a získava späť veľmi ťažko.
Postupne sa nám podarilo prebojovať sa
na špičku predajnosti automobilov, pričom
po Bratislave v predaji osobných automobilov nasledujú hneď naše Košice, čo je
však prirodzené, keďže sú po Bratislave
druhým najväčším slovenským mestom.

Tento rok je rokom v znamení C–éčky,
od predaja ktorej si pre jej nespochybniteľné vlastnosti a výhody sľubujeme veľmi
veľa. Stále dobre predajné je ML, S trieda
B, ale aj úžitkové modely Vito a Sprinter.

Od rozhodnutia býva niekedy dlhá cesta
k reálnej realizácii cieľov. Poradilo sa vám
vaše vízie a predsavzatia naplniť?

Zrejme len zmena služieb či lobbing
neboli to jediné, vďaka čomu sa vám
podarilo za pomerne krátky čas dostať
v predaji áut na špičku...

Zmenili ste systém predaja, zaviedli novú
filozofiu podnikania. Ako vidím, na rad
sa dostal aj „face-lifting“ vašich obchodných, servisných a predajných priestorov...

- V prvom rade som si dal za cieľ zmeniť systém práce v našom zastúpení.
Nakoniec, vychádzal som aj z osobnej
skúsenosti zákazníka značky MercedesBenz. Mal som o situácii slušný prehľad
a aj preto som predpokladal, s čím sa
budem v začiatkoch musieť vyrovnať.
V prvom rade som však chcel získať
dôveru našich zákazníkov, presvedčiť ich
aj v praxi, že po mojom príchode do firmy
nastal obrat v jej smerovaní, že sa zmenila filozofia prístupu k zákazníkovi,
k poskytovaným službám.

- Samozrejme. Faktorom, ktorý je pre
mňa osobne najdôležitejším, bol prístup
k zákazníkom a maximálna zodpovednosť každého, kto pre našu spoločnosť
pracuje. Pokiaľ sa totiž nedokážete vcítiť do potrieb a „kože“ zákazníka, nemôžete myslieť na nejaké zlepšenie. Tak ako
pre mňa to nie je len o manažérskych
schopnostiach, ale aj o „pasii“, osobnom
hobby a záujme, tak aj pre mojich kolegov to musí byť o ich zručnosti a osobnej
hrdosti patriť do „rodiny“ mercedesov.
Vtedy je to tá najideálnejšia kombinácia.

- Patrím medzi ľudí, ktorí neustále niečo
plánujú a stanovujú si po dosiahnutí starých stále nové ciele. V prvom rade sme
dali našej budove nový šarm – zväčšili
sme plochy predajní (skoro 2 000 m2), pre
jednotlivé značky sme zabezpečili klimatizovaný interiér i kaviareň pre zákazníkov. Vybudovali sme aj väčšie servisné
priestory. Do budúcna uvažujeme aj o
vybudovaní ďalšej predajne KIA. Na to
všetko však musí dozrieť čas a len ten najlepšie ukáže, či naša filozofia bola správna,
alebo nie. Ja osobne verím, že áno.

- K autám som mal blízko už od detstva. No a keď som už ako chlap mal možnosť prísť do kontaktu – aj pracovného
– s mercedesom, vedel som, že to je to, čo
ma láka. Je to nielen práca, ale aj „pasia“
zároveň. Aj preto, keď sa naskytla možnosť pracovať s mercedesmi, som ani na
chvíľku nezaváhal.
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Ako ste na tom s predajom niektorých
modelov?
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AKADÉMIA

Akadémia

majstrovského
jazdenia
Druhý ročník medzinárodnej akadémie
majstrovského jazdenia - AMG Driving
Academy 2007/2008 prijíma nových
účastníkov, opäť tiež zo Slovenska.
Text: Peter Kresánek Foto: archív

A

kadémia, ktorú založil MercedesAMG, pozostáva z rôzne zameraných a jazdne náročných programov: Emotion, Basic, Advanced, Pro a
Master. Ich súčasťou sú aj podujatia vo
vybraných miestach pri ubytovaní vyššej
kategórie orientované na životný štýl a
kulinárske špeciality. Pod odborným vedením pripravujú postupne jazdcov až na
špičkovú úroveň hraničnej oblasti jazdenia. Účastníci môžu šoférovať svoje, alebo
zapožičané vozidlá AMG. K dispozícii sú
napríklad nový C 63 AMG, CLS 63 AMG
s balíkom Performance-Package alebo
SLK 55 AMG Black Series.

Hviezdy ciest 02.2008

Akadémia jazdenia využíva uzavreté
testovacie a pretekové trate. Pre najnáročnejších a najvyspelejších tiež intenzívne
tréningy charakteru pretekov. Konajú sa
aj na legendárnych okruhoch, ako je severná slučka v Nürburgu (NürburgringNordschleife) alebo trať Grand Prix v
belgickom Spa-Francorchamps. Špecialitou je podujatie AMG Winter Sporting vo
švédskom Arjeplogu neďaleko polárneho
kruhu. S poskytnutými vysokovýkonnými
automobilmi AMG sa pri ňom jazdí výlučne po ľadovej ploche.
Stupeň obtiažnosti i odporučený výber
jednotlivých programov akadémie jazde-

nia sa vždy prispôsobuje individuálnym
požiadavkám a možnostiam každého
účastníka. Pomocou záznamu zariadením
Data-Recording odskúšaného v pretekárskom športe sa zistia nielen časy jednotlivých sektorov a kôl, ale aj hodnoty
pozdĺžneho a priečneho zrýchlenia. To
umožňuje rýchle a presné analyzovanie
individuálneho pokroku každého jazdca.
Zámerom akadémie je najmä poskytnúť ambicióznym vyznávačom športových
automobilov možnosti zlepšiť svoje individuálne spôsobilosti pri ovládaní vozidla
a ďalej tak zvýšiť úroveň aktívnej bezpečnosti pri jazde.
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D V medzinárodnej akadémii
majstrovského jazdenia - AMG Driving
Academy - si záujemcovia, či už na
svojich alebo zapožičaných vozidlách
AMG, zdokonaľujú svoju techniku jazdy
pod odborným vedením na uzavretých
testovacích a pretekárskych tratiach.

AMG Driving Academy
miesto

V pripade zájmu o účasť na tréningu, kontaktujte:
Andrea Pontikis
Tel: +421 2 4929 4418
Mobil: +421 918 500 114
e-mail: a.pontikis@motor-car.sk
www.treningovejazdy.sk

termín

VALENCIA
NÜRBURGRING

13. – 15. 7. 2008
25. – 27. 7. 2008

CHIEMGAU

26. – 28. 9. 2008

ZANDVOORT
HOCKENHEIMRING
ARJEPLOG - LAPONSKO

7. – 9. 10. 2008
27. – 29. 10. 2008
16. – 19. 1. 2009
23. – 26. 1. 2009
6. – 9. 2. 2009
13. – 16. 2. 2009

cena (Euro)
2.590,- osoba
1.090,- osoba v jednolôžkovej izbe
1.190,- osoba v dvojlôžkovej izbe
1.390,- osoba v jednolôžkovej izbe
1.490,- osoba v dvojlôžkovej izbe
2.440,- osoba
2.440,- osoba
3.440,- osoba (slovenská skupina)
3.440,- osoba

Mercedes-Benz Driving Program
PACHFURTH

ŠVÉDSKO

11. 10. 2008
18. 10. 2008
26. 10. 2008
09. 11. 2008
22. 11. 2008
29. 11. 2008
13. 12. 2008
II. - III. 2009

150,- osoba
150,- osoba
150,- osoba
150,- osoba
150,- osoba
150,- osoba
150,- osoba
3.100,- osoba
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MERCEDES COLLECTION

Bicykle

pre individuality

Dve kolesá a jedna hviezda: to je všetko, čo potrebujete pre senzačný
pôžitok z bicyklovania. Napokon, značka Mercedes-Benz nie je
len synonymom inovačnej technológie, nekompromisnej kvality a
výnimočného komfortu, ale aj neprekonateľnej štýlovosti a elegancie.

Kotúčové brzdy značky Avid Juicy Five.
Systém radenia značky SRAM.
Celoodpružený rám.
Odpružená vidlica Rock Shox Recon 335.

Kľúčové komponenty: dokonalosť, srdce a vášeň
Celoodpružený horský bicykel ponúka perfektnú jazdu: hliníkový rám vyvinutý exkluzívne pre Mercedes-Benz
zabezpečuje vzrušujúco štýlovému bicyklu charakteristický neklamný vzhľad. Jeho citlivo reagujúci tlmič značky
Rock Shox a neutrálne zadné odpruženie so štyrmi ramenami zabezpečujú vynikajúce jazdné pohodlie a dobrý ťah
na ťažkom teréne, pričom predná nastaviteľná odpružená vidlica Rock Shox spoľahlivo plní svoju funkciu. Hydraulické kotúčové brzdy, prvky radenia odskúšané a otestované spoločnosťou SRAM, vysokokvalitné kolesá od DT
Swiss a mnohé ďalšie vynikajúce vlastnosti zabezpečujú, že každý meter vášho stúpania a každý svah bude pre vás
príjemným zážitkom a poskytne vám kopu radosti. Cena od 94 832 Sk s DPH
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Cyklistická prilba.
Cena 4 724 Sk s DPH
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Pre Mercedes nie ste nikdy príliš mladý
Štýl nie je niečím, čo závisí od veku – hlavne nie vtedy, ak ponúka tak veľa zábavy ako
elegantný detský bicykel Mercedes-Benz. Tento inteligentne skonštruovaný bicykel
nielenže získava body vtedy, keď ide o elegantný vzhľad a celý rozsah vysokokvalitného vybavenia, ale sa vyznačuje aj vysokou prispôsobivosťou: odstráňte spodný
držiak a reťaz a skoro okamžite sa premení na cvičný bicykel, ktorý umožní vašim
najmenším naučiť sa udržať rovnováhu na dvoch kolesách. Detský bicykel je vhodný pre deti vo veku približne od 2 a pol roka do 6 rokov (minimálna výška rozkroku 50 cm) a má 16-palcové kolesá. Všetky detské bicykle sa dodávajú so
stojanmi. Cena od 9 857 Sk s DPH
Odpružená vidlica Topeak MAB M1.
Kotúčové brzdy.
Systém Jango.

Perfektný rámec pre váš fitnesový režim
Univerzálnosť kolekcie bicyklov Mercedes-Benz spočíva nielen v
tom, že udržiavajú vo forme vás, ale aj samotné bicykle sa vyznačujú šviháckou líniou. Konkávna krivka hliníkového rámu
nápadne pripomína prvky dizajnu automobilov Mercedes-Benz.
Bicykle, ktoré sú k dispozícii vo verziách Sport a Comfort, ponúkajú nielen perfektné ergonomické vlastnosti, ale aj inovačné vybavenie špičkovej triedy. Celosvetovou inováciou je
napríklad systém Topeak Jango umožňujúci osadenie širokého
rozsahu doplnkov bez použitia nástrojov. Cena od 37 049 Sk s DPH

Perfektný cieľ pre váš nasledujúci výlet:
relaxovať a vychutnávať komfort
Či ste sa vybrali na náročnú trasu, alebo len na krátky výlet do blízkeho
okolia, môžete si byť istí, že na trekingovom bicykli Mercedes-Benz sa
vrátite relaxovaní. Čiastočne je to vďaka tomu, že funkcia nastavenia
60-stupňového uhla na vysokokvalitnom hliníkovom predstavci
umožňuje jeho prispôsobenie tak, aby optimálne zodpovedal polohe sedenia, ktorá vám najviac vyhovuje. Tento bicykel, ktorý
je k dispozícii vo verziách Sport a Comfort, je tiež vybavený
pôsobivým súborom funkcií, ktoré sú ideálne pre výlety na veľké vzdialenosti a pritom všetky sú orientované na splnenie najvyšších požiadaviek. Cena od 43 847 Sk s DPH
Hliníková fľaša na vodu s košíkom.
Cena 1 016 Sk s DPH
Košík.
Cena 1 696 Sk s DPH

Cyklistické okuliare.
Cena 2 967 Sk s DPH
Hydratačný plecniak.
Cena 2 716 Sk s DPH

Uvedené vybrané doplnky sú určené na to, aby bicyklovanie bolo ešte príjemnejším a bezpečnejším zážitkom.
O kompletnej ponuke doplnkov sa informujte u svojho partnera Mercedes-Benz.
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S USHI

[suši, zuši]

Sushi je jedno z najznámejších japonských jedál. Väčšina ľudí si pod týmto
pojmom predstaví surové rybie mäso s ryžou, avšak nie je to úplne tak.
Nakoniec, najlepšie sa o tom môžete presvedčiť v SUSHIBARE Mercedes
Café & Restaurant na Rigeleho ulici 1 v Bratislave – oproti hotelu Danube...
Text: SCG Foto: archív

O

riginálne sushi - to je predovšetkým jeho základ - uvarená
ryža nišiki, ešte za tepla zmiešaná so špeciálnou octovou omáčkou sišinoko. K nemu sa následne pridávajú a kombinujú ďalšie suroviny, ako napr. surové
ryby (tuniak, losos, makrela) a ikry, plody

mora (krevety, chobotnice, kalamare, ježovky, kraby), zelenina (uhorka, mrkva,
avokádo), vaječná omeleta, ale aj tofu
alebo huby (šiitake). Treťou základnou
surovinou, ktorá sa používa na prípravu
väčšiny druhov sushi, sú plátky morských
rias nori. Sushi Japonci rozdeľujú do nie-

koľkých skupín, avšak dve základné sú
nigiri a maki. Pri oboch je základom ryža,
odlišujú sa spôsobom prípravy.
[Nigiri] znamená vo voľnom preklade
uchopiť do ruky a rovnakým spôsobom sa
pri jeho príprave tvaruje ryža. V zásade sa

R Minimalistický Sushibar už na prvý pohľad prezrádza svoj nezameniteľný a neopakovateľný charakter.
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Mercedes Café & Restaurant – to je aj neprehliadnuteľný
minimalistický Sushibar.
z ryžovej masy oboma rukami vyformuje
šúľok, na ktorý sa položí kúsok ryby. Takéto sushi sa pri konzumácii celé zoberie
do prstov, zo strany, kde je ryba, sa zľahka
namočí do sójovej omáčky a takto sa položí
na jazyk. Zásadou je konzumovať najprv
nigiri zo svetlejších rýb, ktoré sú ľahšie
stráviteľné ako tmavšie a červené ryby.
[Maki] znamená baliť, rolovať. Sushi sa
pri tomto spôsobe balí do morských rias

pomocou bambusovej rohožky a následne
sa rovnomerne pokrája na šúľky. Podáva
sa buď ako hlavné jedlo alebo ako predposledné jedlo japonského menu. V poslednom čase je populárne používať do sushi
suroviny z iných kuchýň, napríklad thajskej alebo kórejskej.
Každá správna kaviareň by mala už
na prvý pohľad prezrádzať, čím „dýcha“
vo svojom vnútri, akých ľudí a s akým

myslením v nej stretnete. Mala by mať
svoj nezameniteľný a neopakovateľný
charakter. Štýlová kaviareň a reštaurácia
Mercedes Café & Restaurant – to je aj neprehliadnuteľný minimalistický Sushibar.
Práve tu sa miešajú vône, farby a atmosféra ďalekého, pre našinca exotického Japonska s gurmánskymi špecialitami krajiny
vychádzajúceho slnka, ktoré uspokoja aj
toho najnáročnejšieho kulinára.
Sushibar v Mercedes Café & Restaurant
– to je jedinečná zmes exotiky vzdialeného kontinentu a neopísateľná atmosféra
vychutnávania pokrmov, pripomínajúcich
malé umelecké dielo, pri ktorého výrobe
sa kladie maximálny dôraz na estetický
vzhľad, vysokú kvalitu, striktné dodržiavanie receptúr a tepelnej úpravy.

E Sushi set

Sushi je v celom svete považované za
najzdravšie ľahko stráviteľné jedlo s najnižšou kalorickou hodnotou. V kombinácii
so šalátmi s exotickými prísadami, špeciálnymi polievkami, či dezertmi, môžete aj
v Bratislave zažiť rozmanitosť chutí pravej japonskej kuchyne. Stačí len odhodiť
zažité gurmánske konvencie a aspoň na
chvíľu v spoločnosti priateľov, rodiny, či
detí sa stať ozajstným gurmetom...
Viac informácií na www.mercedescafe.sk

E Neoddeliteľnou súčasťou japonskej
kuchyne sú aj gourmentské dezerty,
ako napr. pečené jablko so škoricou
a rozmarínovo-karamelovou omáčkou.

Mercedes Café
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MercedesCard

MercedesCard

patrí ku každému
Mercedesu...

... pretože ponúka výhody, ktoré oslovujú už niekoľko rokov
práve majiteľov vozidiel s trojcípou hviezdou.

Kreditné karty sa stali bežnou súčasťou nášho
života a siahame po nich čoraz častejšie.
MercedesCard – i keď je jednou z mnohých
kreditných kariet na trhu, je pre jej držiteľov jedinečná. O tom sme presvedčení. Rovnaký pocit a hrdosť, s akou sa mnohí rozhodli osedlať spomedzi nespočetného množstva automobilových značiek práve vozidlá
Mercedes-Benz, zažijete na každom kroku
aj s MercedesCard. Po celý rok vám poskytne finančnú nezávislosť za atraktívnych
podmienok a navyše veľa ďalších bonusov.
MercedesCard a MERCEDES-BENZ
Možnosť zvýšenia úverového limitu
v prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz
v zahraničí
Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované na Slovensku
7 % zľava na darčekové predmety Mercedes-Benz
10 % zľava na krátkodobé zapožičanie

vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava
MercedesCard a RELAX
Mercedes-Benz Cafe v Bratislave – pri
platbe kartou ušetríte až 30 %
GOLF pripoistenie - poistenie golfových
rizík, ako sú poistenie golfového náradia,
poistenie storna turnajových poplatkov,
poistenie zlomenia golfovej palice, poistenie „Hole in One“ – jamka jedným úderom
(spoluhráčov sa patrí pohostiť – pokrytie
nákladov), poistenie nákladov na zapožičanie náradia v prípade nedodania batožiny
leteckým prepravcom, zničenia alebo krádeže náradia
MercedesCard a DOVOLENKA
Bubo Travel Agency – 11 % zľava z ceny
zájazdov (do 31. 12. 2008)
Aquapark TATRALANDIA – Liptovský
Mikuláš - 20 % zvýhodnenie z cien vstupe-

niek (typ Relax Paket a Aqua Gold Paket)
TULIP TOURS – 8 % zľava na ubytovanie
v hoteloch a na prenájom áut v sieti TULIP
Tours
AVIS - 20 % zľava z VIP cenníkov na zapožičanie áut v sieti AVIS na Slovensku
MercedesCard a FINANČNÁ NEZÁVISLOSŤ
v prvom roku MercedesCard úplne zdarma a vďaka vernostnému programu možnosť bezplatného využívania i naďalej
úverový limit 50 000 bez dokladovania
príjmu
až 40-dňové bezúročné čerpanie finančných prostriedkov, a to aj pri výbere
prostriedkov v hotovosti
jedinečná úroková sadzba 11,9 % p.a.
z nesplatenej sumy pri využití postupných
splátok
možnosť vyčerpať úverový rámec i jednorazovo v plnej výške
bezplatné elektronické služby

Viac informácií a žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard nájdete na adrese:
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. čísle 02 / 4929 4418
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Text: Jozef Barčík Foto: archív

Máte veterána?
Alebo si chcete historického krásavca zadovážiť? Ak sa rozhodnete pre
značku Mercedes-Benz, máte o jednu starosť menej alebo lepšie povedané
o jednu radosť viac.
Prečo?
Vyrobca má dokonale spracovaný
archív všetkých vyrobených vozidiel
prakticky od vzniku značky. Svedčí to
nielen o precíznosti a láske k značke,
ale aj o ďalšej veľmi zaujímavej službe
pre majiteľov historických vozidiel.
Prax je taká, že informácií o starých
vozidlách je vždy veľmi málo.
Ak máte šťastie a objavíte niekde v
stodole zaprášený, ťažko rozpoznateľný
vrak starého vozidla a len kontúry
plechu napovedia, o aký typ môže ísť,
od majiteľa sa dozviete akurát to, že je
z dedkovej pozostalosti, získaný nevedno ako... Pekný, resp. cenený veterán,
však môže ešte stále brázdiť okolité cesty alebo stáť kdesi v kúte autobazára. Aj
keď ho nadšenec udržuje v pojazdnom
stave, o jeho minulosti nemusí toho vedieť veľa, ak samozrejme nie je pôvodný
majiteľ. Verím, že mnohým príde preto
vhod informácia, že značka MercedesBenz, presnejšie jej Archívne centrum,
vám ponúka možnosť získať „Certifikát
Mercedes-Benz Klasika“. Tento osvedčuje pravosť vozidla pre jeho individuálneho vlastníka s možnosťou vyhotoviť foto-

grafiu vozidla, ako vyzeralo v čase pred
expedíciou. Zároveň potvrdzuje nielen
identitu vozidla, ale aj emocionálne prepojenie medzi autom a jeho vlastníkom.
Archív disponuje základnými informáciami o výrobe konkrétneho vozidla
od údajov v objednávkových knihách
až po samotné odovzdanie vozidla. Stačí
uviesť výrobné číslo (WIN) a z obdržaného (vyžiadaného) dokumentu sa dozviete, kedy bol váš „klasik“ vyrobený,
s akým motorom, v akom laku a v akej
výbave, vrátane farby a kvality čalúnenia a kedy opúšťal výrobnú linku.

Certifikát sa dá získať za poplatok
100 eur plus poštovné a balné na
tejto adrese:
DaimlerChrysler AG
Corporate Archives
G 328
70546 Stuttgart
Fax: +49(0)711 – 1752177
konzerarchiv@daimler.com
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VÍNO

Starostlivosť
o íno II. časť

V

Chladničky, mrazničky, či klimatizované boxy sa do pivničných priestorov
neodporúčajú umiestňovať, pretože sú zdrojom tepla a vibrácií. Víno sa
v týchto priestoroch uskladňuje v sudoch alebo regáloch. V nepivničných
priestoroch sú na to určené vínne klimatizované boxy...
Zdroj: J. Bujan, J. Artajona Text: SCG Foto: archív

používať regály vyrobené z ocele, lebo sa
na nich môžu poškodiť nielen etikety, ale
aj sklenené fľaše uskladneného vína.
Vínne chladničky
Klimatizované boxy (chladničky) v súčasnosti dokážu vierohodne reprodukovať prostredie vínnej pivnice a účinne ho
regulujú. Umožňujú to jedna alebo dve
sekcie konštantnej, nezávislej teploty s
dvoma až trinástimi izotermickými oblasťami s rozdielom jedného stupňa. Okrem
kontroly teploty dokážu zabezpečiť aj nastavenie a kontrolu optimálnej vlhkosti,
kontrolu cirkulácie čerstvého a filtrovaného vzduchu a kontrolu vibrácií interného
prostredia konštrukcie a políc.

T Kvalitný sud by mal byť vyhotovený z duba alebo gaštana.

R

egály, na ktorých ležia fľaše, by
mali byť navrhnuté tak, aby sa fľaše dali identifikovať bez toho, aby
sa nimi hýbalo. Vertikálny policový systém s dostatočným odstupom jednotlivých
políc zaručuje optimálne využitie miesta
a ľahký prehľad nad množstvom skladovaných fliaš. Police by mali byť hladké, prípadne jemne vrúbkované, aby sa
predišlo kotúľaniu fliaš, nie príliš robust-
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né a s dobrou cirkuláciou vzduchu. Kostra
regálu, na ktorej spočívajú police, by mala
byť odolná voči otrasom, čomu najviac
vyhovuje spevnená konštrukcia z opracovaného dreva alebo muriva z lámaného
kameňa. Odporúča sa aj piesočný resp.
gumový podklad pod konštrukciu regálu,
čím sa dosiahne stlmenie akýchkoľvek
možných nežiaducich vibrácií. V žiadnom
prípade by sa na uskladnenie vína nemali

Sudy na víno
Pokiaľ sa rozhodneme skladovať víno v
pivnici v sude, musíme ho mať naplnený
mladým a extraktívnym červeným vínom
s dostatkom trieslovín, ktoré je perspektívne trvanlivé a schopné dozrievania.
Po zaplnení je potrebné sud čo najlepšie
utesniť bez použitia textilných zátok, ktoré nezabránia kontaminácii mikroorganizmami. Kvalitný sud by mal byť vyhotovený z duba alebo gaštana, pričom platí, že
čím je sud menší, tým je pre víno lepšie.
Pred naplnením sudu vínom je dôležité,
aby bol vypláchnutý čistou studenou vodou, vydezinfikovaný disiričitanom a na
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Korok je prírodný materiál, získavaný
hlavne z kôry duba korkového.
24 hodín zapučaný vo vode. Pokiaľ nie je
sud nový, musí byť vypláchnutý teplou
vodou a po vysušení zasírený pomocou
sírnych knôtov. Po očistení sud naplníme
vínom až po okraj. Vzhľadom na vyparovanie musí byť sud pravidelne dolievaný
kvalitatívne rovnakým vínom.
Zátky
Vínne fľaše za zátkujú väčšinou korkovými zátkami. Zátky, ktoré sa používajú na
uzatvorenie fľaše vína, sa vyrábajú z korku. Korok je prírodný materiál, získavaný
hlavne z kôry duba korkového (Quercus
suber), ktorý rastie v pririečnych oblastiach Stredozemia. V súčasnosti sa dub
korkový ťaží v Španielsku, Portugalsku,
Francúzsku a Taliansku. Použitie korku
na výrobu zátky nie je náhodné.
Je dostatočne tvarovateľný, vďaka
čomu sa dobre prispôsobí hrdlu fľaše, je
elastický, priľnavý, nemá klzký povrch

a nemení polohu, je trvácny, ťažšie sa degraduje a hlavne – je vzduchotesný a izolujúci kvapaliny a plyny.
Zátky z korku môžu byť buď vyrezané
vcelku, následne očistené a naparafínované, pričom takéto nachádzajú uplatnenie
najmä pri tichých vínach, alebo vyrobené
z korkovej drviny. Tie sa vyrábajú miešaním granulovaného korku rôznej kvality a
následným zlepením pomocou napr. kazeínového lepidla do cylindrického tvaru. Po
brúsení sa na spodok, ktorý bude v kontakte s vínom, prilepia jedna, dve, alebo
tri plôšky prírodného korku.
Uvedený typ zátky sa používa na zátkovanie šumivých vín. Priemer zátky je
vždy o niečo väčší ako hrdlo fľaše, aby
radiálna kompresia vyvíjala dostatočne
silný tesniaci efekt a aby korok dokonale
priľnul k povrchu skla.
Dĺžka korkovej zátky závisí od dĺžky skladovania vína. Čím dlhšie sa víno

skladuje, tým by mala byť zátka dlhšia.
Obvyklé dĺžky sú 38,5, 44, 49 a 55 mm.
Zatiaľ čo si zátky pre tiché vína počas
uzatvorenia fľaše a vytiahnutí zachovávajú svoj cylindrický tvar, zátky šumivých
vín nadobúdajú charakteristický hríbový tvar vďaka tlaku, ktorý na ne pôsobil.
Tvar, ktorý nadobudnú po vytiahnutí, nás
informuje o prípadných chybách zátky, jej
výrobe a o stave uzatvoreného vína.
Pri šumivých vínach - aby sa zabránilo
samovoľnému uvoľneniu, zátka, ktorá je
vystavená tlaku, sa dodatočne mechanicky uchycuje pomocou drôtených košíkov
a agráf. Drôtený košík je vlastne súvislá
drôtená konštrukcia so štyrmi ramenami a dvoma prstencami, ktorá prichytáva
zátku medzi hrdlom fľaše a kovovým puzdrom na vrchole zátky. Agrafa má štvorcovú kovovú konštrukciu, ktorá je dvoma
svorkami prichytená o hrdlo fľaše a priečne prechádza cez vrchol zátky.

R Klimatizované boxy dokážu vierohodne reprodukovať prostredie vínnej pivnice a účinne ho regulujú.

Hviezdy ciest 02.2008

52

Fľaše
Fľaše na víno sa vyrábajú z rôznych materiálov (rôzne polyméry, kartón, hliník
atď.), avšak kvalitné víno, určené na
skladovanie, býva výlučne v sklenenej
fľaši. Tvar fľaše nie je regulovaný zákonom, ale výrobnej technológii a skladovaniu najviac vyhovuje cylindrický tvar fľaše. Používajú sa štyri základné typy fliaš:
bordeaux, burgundské, rýnske a cava.

53

Bordeaux fľaša
Hrdlo tejto fľaše ostro prechádza do cylindrického tela a vzhľadom na priemer
to nie je príliš štíhla fľaša. Ide o najpoužívanejšie fľaše na červené vína, najmä
vína reserva.
Burgundská fľaša
Jej hrdlo prechádza kužeľovito do cylindrického tela, pričom táto fľaša je štíhla
s dobrým pomerom výšky a priemeru.
Jej tvar je vhodný na červené, biele a ružové vína.
Rýnska fľaša
Jej cylindrické telo je spojené s hrdlom
dlhým kužeľom, ktorý je tvarovo dominantný. Ide o veľmi štíhlu fľašu, používanú hlavne na mladé biele a ružové
vína a šumivé vína.
Cava fľaša
Jej cylindrické telo sa k hrdlu pripája
stredne veľkým kužeľom. Je to štíhla
fľaša, ktorej charakteristickou črtou je
hrubšie sklo a dno preliačené do tvaru
lievika. Používa sa na šumivé vína.
Objemy vínnych fliaš
Najpoužívanejšími vínnymi fľašami sú
fľaše s objemom 750 ml. V reštauráciách
však možno vidieť i fľaše polovičného
objemu. Niektoré vína sa plnia do fliaš s
dvojnásobným objemom (tzv. magnum)
a v prípade cava a šampanských sa používa i súbor veľkých fliaš s biblickými
menami, ktoré sa však používajú výlučne na účely promočné a propagačné.
Tradičné názvy fliaš a objem v ml:
Magnum 1 500 ml, Jeroboam 3 000 ml,
Rehoboam 4 500 ml, Matuzalem 6 000 ml,
Salmanazar 9 000 ml, Baltazar 12 000 ml,
Nabuchonodozor 15 000 ml, Šalamún
18 000 ml...
(Pokračovanie nabudúce:
Farby a zloženie vína)
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Golfová

A beceda

V uplynulých číslach sme vám priblížili nielen golfové ihriská na Slovensku,
ale aj ľudí, ktorí im „vdýchli“ ich golfový život. Následne vám vo forme akejsi
„golfovej abecedy“ povieme o princípoch golfovej hry a upriamime pozornosť
na najdôležitejšie súčasti výstroja golfového hráča, bez ktorých si golfovú hru
môžeme ťažko predstaviť…
Text: Rudolf Ondreička Foto: archív

G

olfová hra patrí do skupiny športových aktivít hraných loptičkou
na cieľ, pričom sa táto dostáva
do pohybu po údere predpísaným nástrojom, prakticky predlžujúcim ruky
hráča. Oproti iným bežným hrám má
však golf aj veľa jedinečných špecifických rysov, z ktorých vari najhlavnejším je umiestnenie cieľa,
vo forme jamky, pod úrovňou
plochy ihriska. Tento škótsky prínos do veľmi
dlhej histórie vývoja

E Soﬁstikovaná konštrukcia
modernej golfovej palice – železa
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golfu sa totiž stal miestom nesmiernej radosti hráčov z úspechu, ale často aj príčinou nekonečného sklamania. Jamka ako
cieľ je navyše umiestnená v rozmanitom
teréne v rôznej vzdialenosti, často riadne ďaleko na hracej dráhe a zvyčajne je
chránená prírodnými či umelými prekážkami ihriska vo
forme stromov, kríkov, vodných či
pieskových
plôch.

Podstata
Vychádzať treba z toho, že princípom
hry je dostať golfovú loptičku jej postupným hraním od miesta prvého odpalu
na dráhe do cieľa, na čo možno najmenší počet úderov. Vždy však treba dodržať základný postulát stáročiami overených pravidiel hry, že loptička sa musí
v zásade hrať vždy z polohy, v akej
ostala v pokoji po predchádzajúcom
údere. Aj preto je
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D Finálna pozícia golfového švihu.

T Golfový vak Mercedes-Benz

E Balenie tuctu golfových
loptičiek.

každá herná situácia
iná, čo robí golf skutočne vzrušujúcim a očarujúcim, ale na uspokojenie z dosahovaných
výsledkov sa vyžadujú nemalé skúsenosti a dostatočné ovládanie techniky
golfových úderov na riešenie aj komplikovaných situácií. Golf skutočne nie je
ľahká hra, ale asi práve preto neobyčajne prítažlivá, nadchýnajúca milióny ľudí
po celom svete. Hrať golf môže v podstate každý, napriek tomu, že skutočné
majstrovstvo až na hranici svojského
druhu umenia podmieňuje splnenie určitých psychosomatických predpokladov. Vždy však do popredia vystupujú aj
iné pre hru dôležité veci zahrnuté pod
termínom golfový výstroj, kde zásadnú
dôležitosť majú golfové palice a golfové

T Pat - posledný úder do jamky.

loptičky. Podrobne sa možno o súčastiach výstroja hráča dozvedieť z odborných golfových časopisov na našom trhu
(napr. GOLF, revue o golfe a životnom
štýle), v našom seriáli uvádzame len základné informácie.

Golfové palice
Ako už bolo uvedené, na odpaľovanie
loptičiek smerom k cieľu sa používajú golfové palice. Na splnenie podmienky hrať loptičku za každej situácie tak,
ako leží, sa na hru používa sada palíc
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rôznych charakteristík a ich počet je
pravidlami obmedzený na 14. V golfovej sade sa palice rozdeľujú na železá
(irons), drevá (woods) a dopĺňa ich palica určená pre hru na jamkovisku, nazývaná pater (putter).

E Ukážka golfových
palíc: vľavo železá,
vpravo vedžka, vpravo
dole fervejové drevo.

Používané rozdelenie na drevá
a železá vychádza
z dlhej histórie golfovej hry a nesporného tradicionalizmus v golfe, a to
napriek realite, že dnešné palice majú materiálovo i konštrukčne
s klasickým železom a drevom veľmi
málo spoločného.
Každá golfová palica musí zodpovedať golfovými pravidlami stanovenému
predpisu a skladá sa z troch základných častí: hlavy palice (head), násady (shaft) a držadla (grip). Hlava palice
môže byť dnes celkom raritne vyrobená
z dreva, bežne je zhotovená z oceľových
zliatin a najrôznejších kompozitných či
syntetických materiálov. Podľa určenia
má hlava zvyčajne rôzny tvar, kľúčovými parametrami sú tu veľkosť (napríklad owersize), rozmiestnenie váhy
a samotný konštrukčný princíp, ktorý
zásadne ovplyvňuje jej hracie charakteristiky (napr. zväčšenie optimálneho
bodu odrazu - tzv. sweet spot, či odpúšťanie chýb pri údere).
Násada je oceľová alebo karbónová
rúrka, smerom k hlave sa kónicky zužu-
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júca, s priemerom v hornej časti približne 12 mm a celkovej dĺžky od 89 do 115
cm. Rozhodujúcim prvkom tu je pružnosť materiálu a jeho konštrukčná váha
a v priamej súvislosti s rýchlosťou golfového švihu hráča sa uplatňuje pri odlišných paliciach určených dospelým
mužom a ženám, deťom a seniorom. Držadlo palice, umožňujúce potrebný kontakt s rukami, je obvykle gumové,
dostatočne hrubé (zásadne širšie ako násada),
smerom hore sa rozširujúce a zdrsnené.
Železá
Základ golfovej sady
tvoria spomínané železá, ktoré sa podľa
použiteľnosti na rôznu
vzdialenosť delia na krátke, stredné a dlhé. Vyznačujú sa rôzne dlhou násadou
a rôznym sklonom odrazovej plochy hlavy a okrem štandardných
úderov v poli smerom na jamkovisko
sú často záchranou pri hre z nepríjemných situácií, ako je vysoká tráva, úder
pomedzi či ponad stromy. Štandardná
sada želiez obsahuje osem palíc - železá č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a PW (pitching
wedge). Základnú sadu môžu doplniť
ďalšie voliteľné palice s názvom wedge, čo sú železá s vyšším sklonom hlavy,
než aký má deviatka železo, t.j. so sklonom vyšším než 44 stupňov. Tieto palice sa používajú na rôzne krátke, vysoké
a predovšetkým presné rany smerom
na jamkovisko, na zahratie úderu
z pieskovej prekážky a pod. Podľa skutočného sklonu odrazovej
plochy hlavy a tvaru jej spodnej hrany sa zvyčajne používajú palice s označením wedge s
uhlom sklonu hlavy od 48 stupňov až do 64 stupňov a to: pitching wedge (PW), sand wedge
(SW), gap wedge (GW) a lob wedge (LW).
Drevá a hybridy
Podstatne inou kategóriou sú palice
známe ako drevá. Ide o palice
používané na dlhé rany na ferveji
smerom na jamkovisko, preto sa nazývajú aj fervejové drevá. Väčšinou majú
veľkú oblú baňatú hlavu a pomerne
dlhú násadu, ktorá dáva odpálenej golfo-

vej loptičke veľkú
rýchlosť a nízku
a dlhú trajektóriu. Väčšina golfistov má vo svojom bagu drevo č.
3 (sklon odrazovej
plochy medzi 13 až
16 stupňami) a drevo č. 5 (sklon medzi
18 až 22 stupňami). Len
dopĺňame, že čím vyššie
je označenie golfovej palice,
tým je väčší sklon úderovej plochy (loft) a zároveň golfová palica kratšia. Drevá s vyššími číslami (7, 9 a vyššie ) sú nazývané aj ako utility drevá a
pre ich charakteristiky sú cenené najmä
mnohými hráčkami.
Moderným vývojovým stupňom sú hybridné palice, ktoré, ako to už ich názov
napovedá, sú dobrou kombináciou pozitívnych želiez a driev. Slúžia na dlhé
rany pomocou ľahšieho švihu, než aký
potrebujeme pri klasických železách, čo
vedie k dobrým dĺžkam úderov a menším
chybám. Vyznačujú sa širokými pätkami
umožňujúcimi podstatne ľahší prechod
loptičkou, ťažšia hlava a nižšie položené
ťažisko ďalej napomáhajú eliminácii švihových chýb. Sú konštruované na dlhú
hru na ferveji, ale tiež na hranie úderov
z neľahkých polôh v rafe mimo fervejí.
Bez väčších problémov prejdú hustým
porastom trávy a určite sa stanú vašimi
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najobľúbenejšími
palicami v bagu. Číslo
hybridnej palice obvykle zodpovedá číslu štandardného železa.
Na vrchole
Palicou, ktorá si už vyžaduje dobré
zvládnutie úderovej techniky a je položená celkom na vrchole sady, je drajver,
inak označovaná aj ako drevo č. 1.
Má väčšinou veľkú hlavu, pravidlami obmedzenú na maximálnu hodnotu
460 ccm, najdlhšiu násadu a najnižší
sklon odrazovej plochy hlavy daný uhlom v rozmedzí 7 až 12 stupňov. Veľká
hlava konštrukčne umožňuje takzvaný
pružinový efekt (samozrejme pravidlami golfu vymedzený) a tak s najčastejšie používanými loftami 10 – 11 uvedené palice dokážu v kombinácii s novými
loptičkami zahrať veľmi dlhé a dostatočne presné rany, začínajúce hru z odpaliska jamky.
Na druhej strane dĺžkových hodnôt
palíc golfovej sady je pater (putter) –
špeciálna golfová palica používaná na
jamkovisku na dohratie golfovej loptičky do jamky. Máloktorá palica má
takú rozmanitosť tvarov hlavy a dĺžok
násady. Pravidlami sú síce obmedzené
niektoré veľkostné parametre a sklony,
široká ponuka však umožňuje hráčovi
riadiť sa pocitom z palice, a tak si obvykle dokáže dobre vybrať. Je to palica
na posledný úder, úder, ktorý často znamená u profesionálnych hráčov veľa peňazí, u amatérov uznanie, ale často nepredstaviteľné sklamanie. Golfová taška
(bag) obsahuje teda maximálne štrnásť
palíc a hráč ju nosí na ramenách či ťahá
na špeciálnom golfovom vozíku. Výhodou je, samozrejme, ak má k dispozícii
nosiča, alebo sa s palicami vezie na golfovom autíčku.
Golfová loptička
Aj loptička určená špeciálne na golfovú
hru prešla nemalým historickým vývojom. Dnešná aktuálna ponuka je nepred-

staviteľná, výber veľmi
úzko súvisí s hráčovým
švihom. Pravidlá jasne vymedzujú jej hmotnosť, priemer a loptička pri testovaní
nesmie prekročiť maximálne stanovenú počiatočnú rýchlosť. Nesmie
vážiť viac ako 45,93 g a jej priemer nemôže byť menší ako 42,67 mm.
Prvé golfové loptičky, asi drevené, boli
pomerne rýchlo nahradené oveľa pružnejšími loptičkami vyrábanými z kože a
naplnenými perím (heathery balls). Boli
drahé a dostatočne dobré len za sucha.
Hľadala sa vhodná materiálová náhrada,
a tak približne od roku 1860 sa začala
používať gutaperča. Išlo o druh prírodnej gumy podobnej kaučuku, ktorá bola
pevná a zároveň aj dostatočne pružná.
Smer v hľadaní vhodných materiálov
bol teda určený a pokračuje stále dopredu. Zásadným prelomom však urči-
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vy golfovej palice. Podľa toho dnes sú k
dispozícii na jednej strane golfové loptičky s maximálnou dráhou doletu (distance balls), ktoré sú pomerne málo citlivé
na rotačné pohyby loptičky počas letu a
kotúľania. Na opačnej strane sú golfové
loptičky s vysokou citlivosťou na rotačný
pohyb udeľovaný pri údere golfovou palicou (high-spin balls). Sú prevažne určené
pre vyspelých hráčov, schopných usmerňovať dráhu letiacej golfovej loptičky
technikou úderu. A medzi nimi sú, samozrejme, kompromisné golfové loptičky
(compromise balls) zabezpečujúce dostatočnú dĺžku úderov, odpúšťajúce zásadné
chyby pri golfovom švihu vedúce obvykle k výraznému „slajsu či húku“.
Konštrukčne je povrch golfovej loptičky tvarovaný rôznym počtom geometricky rozmiestnených priehlbín (dimples),
ktoré ovplyvnením rotácie majú význam
pre aerodynamiku letu golfovej loptič-

T Hra sa začína z odpaliska úderom do loptičky, ktorá je umiestnená na tíčku.
Všimnite si povrchovú úpravu loptičiek, tzv. dimple.
TT Pater – palica určená na hru na jamkovisku / gríne.

te bol vynález Coburna Haskella z roku
1898, ktorý si patentoval dvojvrstvovú
golfovú loptičku s gumovým jadrom ovinutým gumovým vláknom a ukončenú
povrchovou vrstvou z gutaperče. Tá v
rámci technického pokroku bola veľmi
skoro nahradená surlynom a balatou.
Bol započatý vývoj golfových loptičiek
čoraz lepších vlastností, ktorý sa asi
nikdy nezastaví. V podstate dôležitejšia
ako systém konštrukcie je jej schopnosť
reagovať na úder odrazovou plochou hla-

ky. Zásadnejšie ju však ovplyvňuje stlačiteľnosť materiálu loptičky - kompresia,
ktorá sa deklaruje hodnotami 80, 90 či
100. Čím nižšia hodnota, tým je loptička
mäkšia a vhodnejšia na pomalý švih či
slabý úder.
Záverom aj tejto časti treba teda len
konštatovať, že neexistuje žiadna zázračná palica či loptička a cesta k úspechu v golfovej hre je založená len na poctivom a primerane tvrdom tréningu.
(pokračovanie nabudúce)
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Približne 2 200 rokov po tom, čo helénsky filozof Filón Byzantský opísal
starovekých sedem divov sveta, bolo v portugalskom Lisabone 7. 7. 2007
vyhlásených nových sedem divov sveta. Medzi nimi aj ďalšie dva novodobé
divy sveta – symbol lásky muža a ženy a „pútnické miesto“ zaľúbených
– indické mauzóleum TÁDŽ MAHÁL a najznámejšie chrámové mesto
na mexickom Yucatáne, slúžiace ako politické a ekonomické centrum
civilizácie Mayov - CHICHÉN ITZÁ.
Text: SCG Foto: archív, Isifa Image Services
Tádž Mahál
Mauzóleum, považované za symbol oddanosti muža k žene (nazývané aj Taj Mahal, či Taaj Mähäl, korunný palác), vysoké
75 metrov, postavil v Ágre pri rieke Jamuny v indickom štáte Uttarpradéš, sotva
200 kilometrov od hlavného mesta Dillí,
mogul Šáhdžahán v roku 1648 na pamiatku milovanej manželky Mumtáz Mahál.
V roku 1629 pri pôrode štrnásteho dieťaťa zomrela po sedemnásťročnom manželstve 36-ročná manželka indického mogula Šáhdžahána. Jej manžel tak stratil
nielen milovanú ženu, ale aj múdru politickú radkyňu. Vraví sa, že za ňou trúchlil
celé dva roky. Zložil sľub, že postaví pomník, ktorý bude hoden jeho ženy, niečo
celkom mimoriadne. Nemožno poprieť,
že sa mu to aj podarilo. Arjumand Banu,
ktorá je tiež známa pod menom Mumtáz
Mahal (vyvolená paláca), dostala takto
neobyčajný náhrobok, ktorý sa označuje skratkou jej mena Tádž Mahal. Stavba
sa začala realizovať v roku 1631. Povrch
mauzólea je zdobený polodrahokamami
i drahokamami, kaligrafická výzdoba je
z čierneho mramoru. Farba mauzólea sa
mení podľa dopadajúceho svetla. Stavba
hrobky na mramorovom podstavci, ktorý
dovážali zo vzdialenosti 300 kilometrov,
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T Pri východe slnka býva indické pútnické miesto zaľúbených ponorené do ranného
romantického ružovkastého oparu.

trvala 22 rokov a pracovalo na nej 20 000
remeselníkov z celej južnej a strednej
Ázie. Zodpovedným architektom bol Usad
Ahmad z Lahore, starého hlavného mesta ríše Mogulov. Tádž Mahál pozostáva
z hlavnej budovy obklopenej štyrmi minaretmi, mešitami na západe (smerom
k Mekke) a domu pre hostí na východe.

Možno ho navštevovať opakovane, pričom
návštevník zistí, že je zakaždým prekvapený niečím novým. V rozličných hodinách dňa pri rozličnom osvetlení pôsobí
mauzóleum na diváka zakaždým inak.
Ráno býva ružovkasté, podvečer biele,
v noci za svitu mesiaca zase vyzerá, akoby bolo zo zlata. Súčasťou Tádž Mahálu
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T Neodmysliteľnou súčasťou Tádž Mahálu sú aj rozprávkové záhrady s jazierkami.

„Mauzóleum Tádž Mahál je považovaný za symbol
oddanosti muža k žene.“
sú aj rozprávkové záhrady s jazierkami.
Chýba mu chladná monumentalita, ktorá
by sa od mauzólea očakávala. Skôr sa zdá,
že sa vznáša medzi nebom a zemou – jeho
proporcie, symetrické členenie, okolité
záhrady a zrkadlenie vo vode sa spájajú
do dojmu, ktorý obrovskému počtu návštevníkov vyráža dych. Pôvodne mal Tádž
Mahál aj strieborné dvere a zlaté zábradlie vo vnútri hrobky, šál princeznej, pokrytý stovkami perál, avšak v súčasnosti
uvedené veci už nemožno vidieť, lebo boli
rozkradnuté. Plynúcim časom a nepriaznivým vplyvom okolia sa aj sivobiely mramor mení na žltý, čo je následok faktu, že
ako sa mesto rozrastalo, mauzóleum sa
ocitlo v blízkosti priemyselnej štvrte, čo
na ňom zanecháva ďalšie nepriaznivé stopy. Nechýbalo veľa a v minulosti mohol
Tádž Mahál zdobiť niektorú z množstva
britských záhrad. Túto aktivitu sa svojho
času rozhodol zrealizovať generálny gu-
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vernér Bengálska William Bentick, ktorý
navrhol stavbu zbaviť mramoru a presunúť na ostrovy. Našťastie sa mramor nepodarilo predať a dominanta Indie zostala
na pôvodnom mieste. V roku 1983 bol
Tádž Mahál zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO.
Chichén Itzá
Najznámejšie a najzachovalejšie chrámové mesto na mexickom Yucatáne,
vzdialené asi 120 kilometrov od mesta
Mérida, slúžilo ako politické a ekonomické centrum civilizácie Mayov. Má viac
ako 1000 rokov a bolo pomenované podľa
studne, ktorá obyvateľov zásobovala vodou, ale tiež sa do nej hádzali aj náboženské obety. V 9. storočí bolo opustené, ale
o storočie neskôr ho znovu osídlili Toltéci,
ktorí prišli z centrálneho Mexika a priviezli so sebou kult opereného hada Quet-

zalcoatla (v mayskom jazyku Kukulkán).
Práve vďaka nim vzniklo v Chichén Itzá
unikátne spojenie architektonických štýlov oblasti centrálneho Mexika a tzv. puuckej oblasti. Po tom, čo bolo v 14. storočí
prenesené hlavné mesto Mayov do mesta
Mayapán, Chichén Itzá pomaly upadalo,
až bolo postupne opustené. Po odchode
Mayov - niekedy v 16. storočí - Chichén
Itzá zahalil džungľový prales, a hoci ho
vydal svetu opäť v polovici 19. storočia,
tajomstvo Mayov stále ostáva veľkým
otáznikom. Existujú teórie, že Mayovia
prišli zo severu Ameriky, nevysvetliteľné opustenie ich miest po niekoľkých
storočiach niektorí historici pripisujú vyčerpaniu pôdy, iní cyklónom bičujúcim
územia, na ktorých žili, ďalší epidémiám
a zemetraseniam. Sú však aj zástancovia
mimozemských teórií.
Chichén Itzá bolo pravdepodobne hlavné mesto božského vladára Topilzina -
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Quetzacoatla, ktorý bol vyhnaný z Tuly a
Mayovia ho poznali pod menom Kukulkán. Miestu dominuje pyramídový chrám
El Castillo (zámok) alebo tiež Kukulkánova pyramída, ktorý mu je zasvätený.
Kukulkán bol operený had – totožný s
Quetzalcoatlom v Teotihuacane. Pyramídu
vysokú dvadsaťpäť metrov postavili niekedy pred rokom 800 n.l. a predstavuje
kamenný mayský kalendár. Mayovia boli
známi matematici a astronómovia. Používali numerický systém od jeden do dvadsať a vymysleli nulu. Práve toto sa odráža
aj na chráme. Rozloha jeho základne je
55 x 55 metrov. Má deväť úrovní, ktoré
sú schodišťom rozdelené na osemnásť oddelených terás, ktoré predstavujú osemnásť dvadsaťdňových mesiacov mayského roka. Každé zo štyroch schodísk má
deväťdesiatjeden schodov, s pripočítaním
hornej plošiny to dáva spolu číslo 365 –
čo je počet dní v roku. Na každej stene
pyramídy je päťdesiatdva kamenných
blokov, ktoré symbolizujú päťdesiatdva
rokov tzv. kalendárneho okruhu. Najzaujímavejšou je však iná udalosť – v deň
jarnej alebo jesennej rovnodennosti (21.
marec alebo 21. september) sa tu odohráva hra svetla a tieňa. Na schodisku sa zobrazuje had vchádzajúci po schodoch do

pyramídy. Toto predstavenie trvá tri hodiny a dvadsaťdva minút.
Nepochybne najznámejšou mayskou
astronomickou stavbou je observatórium Caracol. Meno, ktoré v preklade znamená
slimák, toto observatórium dostalo vďaka
tvaru schodišťa, ktoré vedie do miestnosti
so siedmimi oknami, odkiaľ hvezdári pozorovali oblohu a odvodzovali z nej rituálne veštby. Je známe, že Mayovia intenzívne pozorovali nielen Slnko a Venušu,
ale aj pohyby Marsu, Jupitera, Merkúra a
Saturnu. Ich presné lunárne výpočty a tabuľky zatmení ešte aj dnes udivujú odborníkov na celom svete. Táto dvojposchodová budova s guľatou kopulou je ojedinelou
stavbou mayskej kultúry. Palác tisícich
stĺpov tvoria dnes iba pozostatky veľkého
množstva presne zoradených cylindrických stĺpov so štvorcovými hlavicami,
ktoré kedysi podopierali strechu paláca
pomerne veľkých rozmerov.
V Chichén Itzá je mnoho vykopávok
poukazujúcich na ľudské obete. Okolo
veľkej loptovne s vyobrazeniami stínania
hláv na múroch sú tri plošiny: Venušina
plošina (Zornička sa spája s bohom Quetzalcoatlom) s náhrobkom, ďalej plošina
orla a jaguára. S najväčšou pravdepodobnosťou slúžili na vystavovanie lebiek.
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Prvé dve mali dôležitú úlohu pri obetných
rituáloch. Približne 250 metrov od Venušinej plošiny sa nachádza 23 metrov hlboká studňa, ktorá bola zdrojom čistej vody
a tiež pútnickým miestom. V obdobiach
sucha do studne hádzali živé obete, aby si
naklonili bohov dažďa. Zvykli tam hádzať
aj malé deti, ktoré pád do hlbokej studne
neprežili. Dospelých, ktorým sa podarilo
udržať nad vodou, prechovávali ostatní v
úcte, pretože si mysleli, že sa im podarilo
rozprávať sa s bohmi. Zo studne sa podarilo vytiahnuť aj obetné dary z drahých
kovov a cenné artefakty v podobe posvätných sošiek.
V areáli nového divu sveta sa nachádza
osem „ihrísk“. Najznámejšie a najzachovalejšie je Juego de Pelota, kde je veľa reliéfov „mayských športovcov“. Výsledky
zápasov, ktoré sa tu odohrávali, vraj slúžili na predpovedanie rôznych udalostí. Historici sa nevedia zhodnúť na tom, či bolo
po zápase obetované mužstvo, ktoré vyhralo, alebo to, čo prehralo. Predpokladajú
však, že pre starých Mayov bolo poctou,
aby boli po víťaznom zápase obetovaní.
Chichen Itzá – ako jedno z najväčších a
najslávnejších nálezísk na polostrove Yukatán, zaradilo UNESCO do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

R Dominantou najzachovalejšieho chrámového mesta na mexickom Yukatáne je Kukulkánová pyramída.

02.2008 Hviezdy ciest

ZO SVETA

R Chichén Itzá slúžilo ako politické
a ekonomické centrum civilizácie Mayov,
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T To, odkiaľ prišli Mayovia na polostrov Yucatán, ostáva dodnes záhadou.

„Existujú teórie, že Mayovia prišli zo severu Ameriky.“

T Na veľkých voľných priestranstvách
areálu – ihriskách – sa odohrávali viaceré
zápasy, ktoré slúžili aj ako predpovede
blížiacich sa udalostí. Pre víťazov bolo
poctou, keď boli po zápase obetovaní.

MAYOVIA - mezoamerickí Indiáni obývajúci v minulosti územie na celom polostrove Yucatán a protiľahlom území
až po Tichý oceán, teda presnejšie v celej dnešnej Guatemale, celom dnešnom
Belize, severozápadnom Hondurase, v
mexických štátoch Yucatán, Quintana
Reo, Campeche, Chiapas a na východe
mexického štátu Tabasco, boli nositeľmi
vyspelej mayskej civilizácie. Pojem Mayovia (podľa mesta Mayapán) sa pôvodne
zrejme vzťahoval asi po roku 1263 len na
„kmeň“ Itzov (Itzá). Pôvod Mayov je sporný. Niektorí výskumníci tvrdia, že sú potomkami Olmékov, podľa iných názorov
Mayovia pochádzajú z vysočín (pri tichomorskom pobreží), odkiaľ sa rozšírili aj do
nížin. Španielsky vpád a s ním súvisiace
európske choroby do začiatku 17. storočia
spôsobili vyhynutie asi 80 - 90 % mezoamerického obyvateľstva (pred príchodom

Španielov asi 20 miliónov ľudí). Dnes ešte
žije vo svojej bývalej mayskej domovine
asi 6 miliónov ľudí, ktorých materinským
jazykom je niektorý mayský jazyk.
TOLTÉKOVIA – ich civilizácia sa rozvinula v roku 950. Pohltili dedičstvo Mayov
z oblasti Teotihuacánu, resp. vychádzali
z neho. Rovnako vyznávali kult Kukulcana – hada s perím vtáka kvesala. Išlo
o veľmi výbojný národ, ktorý kolonizoval celý Yucatán. Pre túto civilizáciu je
charakteristický kult posvätného cenotu,
prírodnej studne v podobe jazierka, zasväteného bohu dažďa a plodnosti Tlalokovi.
Pre Tlaloka sa pravidelne obetovalo tak,
že vybrané osoby boli vo vode utopené.
Inou formou obetovania bolo vytrhávanie
srdca z ľudského tela.
(Pokračovanie nabudúce)
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DIZAJN

DIZAJN
súčasnosti

KRÁČAJ, NEBEŽ
Dizajnovými fajnšmekrami očakávaný výsledok spolupráce komixového génia Jaime Hayona a obuvníckej
ikony Camper je na svete a v týchto dňoch sa dostáva
do obchodov. Tvorba Hayona, či už ide o umývadlo,
kreslo alebo vázy, pripomína výjavy z rozprávok.
Produkty akoby pochádzali zo sveta vymyslených
kabaretov alebo cirkusu. Nový artefakt, ktorým
sú topánky, podporuje filozofiu značky Camper. Tá celosvetovo úspešne
šíri svoje poslanie. Zakladá si na
produktoch, ktoré sprostredkujú
hlbšiu a zmysluplnejšiu informáciu,
než len objekty bežného spotrebiteľského konzumu. www.hayonstudio.com,
www.camper.com

DOMÁCI MILÁČIK
Posledná verzia úspešného polokresla Sunset znamenala inováciu
- vtipný a mierne dekadentný norkový kožuch. Tento facelifting
je učený pre tých, ktorí bojujú proti nude a stereotypom, napríklad v interiéri. Veľmi sofistikovaná a trocha nákladná limitovaná edícia môže byť nestarnúcim kúskom, ktorý nepochybne
zahreje luxusnú, ale strohú modernú obývačku.
Dizajn: Cristophe Pillet, www.capellini.it
E

DVE TVÁRE
Holandský zázrak medzi dizajnérmi Marcel Wanders
je známy svojimi výstrednosťami na všetkých frontoch dizajnérskej tvorby. Jeho optimistické a okamžite žiadané kreácie neobišli ani pravidelne inovovanú
kolekciu vankúšov pre firmu B&B, jednu z mnohých,
ktoré s Wandersom úspešne spolupracujú. Vankúše
Couples sú kombináciou originálnych látok s potlačou (Ethnic, Minimal, Asian, Pop a Sixties) v tematickom duete s vlastnými dezénmi B&B.
www.bebitalia.it
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NOVÁ GENERÁCIA Sofa bola donedávna iba
synonymom sedenia, odpočinku pri televízii alebo pri rozhovore s priateľmi. Sedačka Low je sofa s niečím navyše, má v sebe
zabudovaný stolík – podnos - kontajner,
ktorý po otvorení poskytuje možnosť pripojenia elektrických zariadení – lampy,
mobilu alebo počítača.

DOBRÉ NÁVYKY
Kultúra stolovania má svoje pravidlá, no jeho štýlu
a inscenácii sa hranice nekladú. Návrhárka šperkov
Emma Silvestris sa pri tvorbe kolekcie doplnkov stolovania inšpirovala motívmi spod hladiny Stredozemného
mora. Najnovším prírastkom do série Mediterraneo
je držiak na servítky, ktorý má nepochybné atribúty
šperku nielen slávnostného prestierania. Je k dispozícii
v dvoch variantoch, koralovočervenej, alebo vo vysokom lesku nehrdzavejúcej ocele. www.alessi.it
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Nemecký dizajnér Werner Aisslinger poníma
priestor novým spôsobom a praktickej a funkčnej
sedačke pridáva o pár funkcií navyše. Multifunkčný nábytok uľahčuje život v prípade párty (pohár nepohodlne v ruke), či pri pohodlnom domácom prezeraní mailov. Dovnútra
kontajnera je možné uložiť nabíjačky, dévedečka, alebo časopisy. www.joquer.com

E

KRÁSA V JEDNODUCHOSTI
Variácia na tému stola a lavice Millenium Hope je efektná svojou prostotou
a nenútenosťou. Atraktívnosť prírodného dreva je nesmrteľná, pridanou
hodnotou v tomto prípade je jeho konkrétna voľba, céder alebo orech –
na výber austrálsky, africký, americký, alebo ázijský. Jeho minimalistický
dizajn pripomína japonskú estetiku, stále aktuálnu vo výsostne súčasných
európskych interiéroch. Dizajn: Claudio Silvestrin www.capellini.it
R
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TECHNICKÉ NOVINKY

Text: SCG.
Foto: www.jabra.com, www.sony.com, www.luxist.de
www.technogadgets.in, www. gundamstoreandmore.com,
www.samsung.sk

Inteligentný vysávač
Chcete upratovať domácnosť a súčasne sedieť s nohami vyloženými na
stole? Presne uvedenému typu mužov v domácnosti vyšla v ústrety spoločnosť Samsung, keď uviedla na trh vysávač s umelou inteligenciou
Hauzen VC - RE70V, ktorý dokáže povysávať miestnosť úplne automaticky, na základe zvoleného programu. Obsahuje 15 senzorov, ktoré mu
pomáhajú vyhýbať sa prekážkam, ako aj zabudované kamery na mapovanie priestoru. V prípade vybitia batérie je schopný sám nájsť dobíjaciu
kolísku a po doplnení „šťavy“ sa vrátiť na miesto, kde prerušil svoju
činnosť.
www.techgadgets.in

Strašidelné stúhanie ceruziek
Byť trendový znamená nielen dobre vyzerať, ale aj používať tie správne –
trendové pomôcky. Jednou z nich je aj Living Dead Dolls Sadie Pencil Sharpener – ultrastrašidelné strúhadlo na ceruzky, ktoré plní hneď niekoľko
funkcií: strúha ceruzky, straší ceruzky a straší aj strúhača ceruziek – nehovoriac o nič netušiacich príležitostných návštevníkoch vašej pracovne...
Strúhadlo sa odporúča ako pomôcka na vybitie si stresu, návalu zlosti, snahy po pomste nadriadenému a pre ľudí so sklonom k náhlemu neovládateľnému násiliu a agresivite. Zvlášť sa odporúča pre žiarlivých manželov,
ktorí si ako bonus môžu na čelo strúhadla napísať napríklad meno svojej
nevernej manželky...
www.gundamstoreandmore.com
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Jabra BT3
BT3030
3030 - nový headset
mobilnej hudby a komunikácie
Novinka na trhu mobilnej komunikácie – headset, vyhotovený v dizajne
identifikačného štítka, ponúka tlačidlá na prístup k hlasovým službám a prehrávaniu multimédií. Bluetooth modul podporuje na kvalitný prenos zvuku
štandardy 2.0+EDR, HSP, HFP, A2DP a AVRCP, takže na svoje si prídu i tí,
čo bez slúchadiel pumpujúcich MP3 do uší neprejdú na ulici ani krok. Najzaujímavejším prvkom headsetu je diaľkový ovládač – prívesok v podobe psej
známky ,,dog-tag“, ktorý je vyrobený z brúseného kovu, pričom hranice jednotlivých tlačidiel sú vypálené laserom. Dôležitým prvkom Jabra BT3030
sú aj signalizačné LED, informujúce o stave batérie a bezdrôtového spojenia
s mobilom. Slúchadlá ponúkajú čas hovoru vyše 8 hodín a čas počúvania hudby viac ako 7 hodín, pričom sa nabíjajú pomocou Mini USB a majú dosah až
do vzdialenosti desiatich metrov. Cena sa pohybuje okolo 90 USD.
www.jabra.com
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Unikátne mobilné
užívateľské rozhranie
Mobilný telefón
elefón Samsung F480 je vybavený novým unikátnym užívateľským
rozhraním
, ktoré obsahuje pomôcky a nástroje špeciálne
navrhnuté tak, aby bolo možné mobilný telefón jednoducho a pohodlne prispôsobiť potrebám jednotlivých užívateľov. A to všetko v štíhlej a nádherne elegantnej
forme. Rýchle a pohodlné ovládanie ‚drag and drop‘ poskytuje užívateľom okamžitý prístup k ich obľúbeným funkciám pomocou jednoduchého dotyku. Unikátne
menu najrozličnejších nástrojov a pomôcok zobrazuje funkcie ako hodiny, rádio,
prehrávač hudby a množstvo ďalších osobných funkcií vrátane fotografií a upomienok na najrozličnejšie udalosti, ktoré si môžu užívatelia pomocou funkcie ‚drag
and drop‘ umiestniť na ich tapety tak, aby všetky nastavenia vyhovovali ich špecifickým požiadavkám. Výnimočná technológia dotykového ovládania poskytuje
navyše užívateľovi v prípade aktivácie jednotlivých položiek príjemnú „hmatateľnú“ odozvu – jemné zavibrovanie. Ultratenký dizajn pripomínajúci platobnú kartu
a precízne opracovanie povrchu robí z mobilného telefónu F480 skutočne exkluzívne a štýlové zariadenie. Elegantný, kefovaný kovový povrch dodáva zariadeniu
vizuálnu vycibrenosť, ktorá je ešte zvýraznená elegantným koženým puzdrom.
Toto puzdro slúži zároveň aj ako ochrana displeja telefónu pred poškriabaním.
Aj napriek svojmu štíhlemu, iba 11,6 mm hrubému telu, obsahuje model F480
všetky multimediálne funkcie - 240 MB zabudovanej pamäte, podporu použitia
pamäťových kariet až do veľkosti 8 GB, integrovaný FM tuner, 5-megapixelový
fotoaparát s autofokusom a snímacím prvkom typu CMOS.
www.samsung.sk

Desaťmiliónové
Televízor ako obrazová galéria

plniace pero

Koncept TV série Sony BRAVIA E4000 je to, čo dodá vášmu interiéru úplne iný vzhľad. Na jednej strane tento televízny prijímač
funguje ako obrazová elektronická galéria, pričom zavesený na
stene úplne zapadne medzi obrazy - keď v špeciálnom móde (v
čase, keď je TV vypnutý), dokáže v modernom ráme zobraziť ľubovoľné umelecké diela v realistických „maliarskych“ farbách,
na druhej strane mu nechýbajú špičkové parametre ako FullHD
rozlíšenie, ale ani DVB-T a DVB-C tuner a dokonca ani HD tuner.
Revolučným sa pri Sony BRAVIA E4000 stal režim zobrazovania
obrazov a fotografií Picture Frame, ktorý umožňuje využiť televízor ako veľký rám na rôzne obrazy vtedy, keď sa televízor práve
nepoužíva. Televízor ich prehráva z USB kľúča a má tiež zabudovaný digitálny tuner DVB-T a DVB-C (umožňuje sledovať digitálne terestriálne aj káblové vysielanie) a integrovaným HDTV
a AVCHD tunerom (pre HD vysielanie v budúcnosti), pričom
podporuje režim 24p True Cinema™, čiže filmy v nezmenenej
dĺžke s pôvodným zvukom.
www.sony.com

Pokiaľ sa pripravujete podpísať kontrakt svojho
života, mali by ste byť na to aj patrične vybavení.
Ideálnym a aj dôstojným prostriedkom na takúto
aktivitu sa môže stať napríklad aj plniace pero od
švajčiarskej firmy Caran d´Ache s modelovým
označením La Modernista Diamant, ktoré má kryt
posiaty diamantmi. Pokiaľ by ste znervózneli
nad jeho cenou – 330 000 eur (vyše 10 miliónov
slovenských korún), vedzte, že za tradičnú švajčiarsku precíznosť, značku, kvalitu a hlavne výnimočnosť je jeho cena úplne primeraná.
www.luxist.de
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Kde sa robia
diamanty

Text a foto: MBSK

Úžitkové a nákladné vozidlá s troma diamantmi v znaku pozná svet už viac ako
75 rokov. V Európe sa udomácnili pred 34 rokmi a odvtedy si získali množstvo
priaznivcov hlavne pre svoju robustnú stavbu, spoľahlivosť, nenáročnosť na
obsluhu, ekonomickú prevádzku a skvelý pomer celkovej a úžitkovej hmotnosti.

V

našich končinách sa však tieto automobily objavili len nedávno a oficiálny predaj sa začal len pred 2,5
rokmi. Nie je to dlho, ale za ten krátky čas
sa vozidlá Mitsubishi Fuso Canter stali
lídrom vo svojom segmente a ich obľúbenosť neustále stúpa. Predaj prekročil všetky očakávania, preto keď sa mi naskytla
príležitosť pozrieť sa do ich rodiska, teda
do malej fabričky v Tramagale v Portugalsku neďaleko Lisabonu, veľmi som sa
potešil. Moja cesta bola súčasťou návštevy
slovenských pracovníkov predajných a
popredajných služieb montážneho závodu
Mitsubishi Fuso Truck Europe.
Musím povedať, že Canter je predobraz
samotnej fabriky, kde sa tieto autá montujú. Je malá, ale funkčne a logisticky dobre
vyriešená. Montuje sa tu ročne asi 12 000
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vozidiel, takže sa nedá počítať s nejakou
výraznou robotizáciou výrobného procesu. Naopak, vo výrobe je pomerne veľký
podiel ľudskej práce, no asi práve to je
aj prednosťou tohto vozidla. Montáž totiž
prebieha ustáleným tempom dobre zapracovanými pracovníkmi, premyslene,
s maximálnym dôrazom na kvalitu a v dokonalom poriadku. Tento fakt sa potom
stáva základom spoľahlivosti vozidiel MF
Canter, ktorú si zákazníci najviac cenia.
V úvode som spomínal, že ide o montáž
vozidiel. To znamená, že dielce pre kompletizáciu vozidla sa do Tramagalu dovážajú. Z Japonska pochádza 50 % dielcov,
zvyšok má pôvod v Portugalsku a v ostatnej Európe. 81 subdodávateľov pochádza
z Portugalska a Španielska, ale subdodávatelia sídlia napríklad aj u našich su-

sedov v Česku a v Nemecku. Mitsubishi
Fuso je pilierom koncernu Daimler AG,
divízie nákladných, úžitkových vozidiel
a autobusov v Ázii a produkuje celkovo až
190-tisíc nákladných vozidiel a autobusov
všetkých hmotnostných kategórií ročne.
V Európe však predáva len jeden zo svojich modelov, a to Canter, ktorý pokrýva
pomerne široké spektrum nosností ľahkých nákladných automobilov od 3,5 až
do 7,5 tony. Rovnako je veľmi široké spektrum možností nasadenia týchto vozidiel.
Uplatnenie našli v komunálnej sfére, u
hasičov, ale predovšetkým vo vnútroštátnej a mestskej rozvozovej doprave s množstvom rozmanitých nadstavieb. Vo výrobe
však pracujú už na novom modeli, ktorý
by mal tento rozsah ešte rozšíriť. Takže
zákazníci sa majú na čo tešiť.
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Chrono-Matic 49
V

roku 1969 zostrojil Breitling prvý
chronograf s automatickým naťahovaním. Vďaka tejto inovácii
bola vyvinutá široká paleta chronografov s názvom Chrono-Matic. Nový Chrono-Matic 49 vzdáva hold priekopníkom
dnešných extrémne veľkých hodinek.
Ako dôstojný člen radu Navitimer, pre
ktorý je typické kruhové logaritmické
meradlo, okúzli Chrono-Matic 49 svojím
dizajnom, zámerne udržovaným v štýle moderny šesťdesiatych rokov. Ducha
doby zachoval Breitling aj tým, že hodinky ozdobil novým pleteným náramkom
Aero Classic.
Ciferník je označený logom z 50. až 70.
rokov – nad menom Breitling sa skvie
zlaté písmeno B. Z rovnakej doby pochádzajú aj rovné ručičky a sčítače.

Okrem oceľovej verzie sa Chromo–Matic
49 vyrába aj v červenom zlate. Táto séria
je limitovaná na 500 kusov. Puzdro hodinek má priemer 49 mm a je vybavené
zafírovým sklom s obojstrannou antireflexnou úpravou. Chronograf meria
s presnosťou 1/4 sekundy.
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Loď s nápisom Mercedes-Benz
Štyri roky okolo sveta: môžete sa prihlásiť
R Známy cestovateľ Mike Horn

Štyri roky v plachetnici a okolo
100-tisíc
kilometrov
absolvuje
známy cestovateľ Mike Horn pri
svojej novej ceste okolo sveta. Trasa
plavby a zároveň súbežnej expedície
vybraných mladých prieskumníkov
nevynechá žiaden svetadiel, teda ani
Antarktídu a Arktídu.
Pred 250 miliónmi rokov boli ešte
všetky tieto svetadiely spojené do
jedného kontinentu, ktorý sa nazýva
Pangaea. Rovnaký názov dostala
plachetnica a expedícia M. Horna,
ktorá má symbolicky po celom svete
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zjednocovať, najmä mládež, pri ochrane
životného prostredia a zachovaní
prírodných zdrojov.
A nie náhodou nesie plachetnica
Pangaea tiež nápis Mercedes-Benz.
Výrobca
automobilov
uvedenej
značky je totiž známy programom
TrueBlueSolutions, cieľom ktorého
sú vozidlá s čo najnižšími, respektíve
žiadnymi vedľajšími škodlivými
splodinami. A vďaka podpore tohto
výrobcu sa i samotná expedícia
uskutoční.
Absolvovať niektorú etapu bádateľskej
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T Expedícia M. Horna má symbolicky po celom svete
zjednocovať, najmä mládež, pri ochrane životného
prostredia a zachovaní prírodných zdrojov.

D Bez podpory spoločnosti Mercedes-Benz a programu
TrueBlueSolutions by sa expedícia neuskutočnila.

cesty Pangaea okolo sveta môžu
i záujemcovia zo Slovenska vo veku
od 13 do 20 rokov. Prihlášky sú na
webovej stránke (www.mikehorn.com)
alebo (www.mercedes-benz.de/pangaea).
Potrebné je pritom tiež predstaviť
vlastný nápad, ako zvýšiť vo svojom
okolí povedomie o globálnych problémoch životného prostredia, dostať
sa následne do užšieho výberu a uspieť
v prípravnom tábore konanom vo
Švajčiarsku. Od októbra 2008 do septembra 2012 sa potom v dvanástich
tímoch bude plaviť spolu 144 vybraných mladých ľudí po desať až dvanásť
dní na expedičnej plachetnici Pangaea.
Výskumná plachetnica Pangaea
Výskumnú loď - plachetnicu Pangaea
- pokrstili v Monaku za prítomnosti
kniežaťa Alberta II. Má okrem iného
moderné komunikačné centrum na živé
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prenosy, určené na sprostredkovanie
poznatkov a posolstiev účastníkov
rovnomennej expedície.
Loď s ekologickým hliníkovým trupom
bez náterov je dlhá 35 a široká 9 m,
má dva sťažne a plachty s plochou 600
štvorcových metrov, pričom využíva aj
solárne články. Vyrobili ju v Brazílii.
Pangaea je spôsobilá na plavbu
v tropických, polárnych a aj plytkých
vodách. Poslúži ako základňa pre
striedajúce sa tímy mladých prieskumníkov počas trvania expedície. Tá
povedie z južného pólu cez Nový
Zéland, Indický oceán a Pacifik, púšť
Gobi, Arktické more a severoamerickú
deltu rieky Colorado až do tropického
dažďového pralesa Brazílie, ďalej tiež
do Južnej Afriky a Stredozemia. Bude
tak zahŕňať všetky oceány, kontinenty
a klimatické zóny zeme.
Text: Peter Kresánek Foto: archív

R Výskumná loď - plachetnica Pangaea bola „pokrstená“
v Monaku, za prítomnosti kniežaťa Alberta II.
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Najnižšia spotreba na svete v Guinnessovej knihe rekordov

Mercedes-Benz Actros - vízia zmenená na realitu
V situácii, keď ceny paliva každým dňom takmer
závratne stúpajú a uvedený trend sa očakáva aj
v priebehu budúceho roka, si každý majiteľ vozového parku a autodopravca reálne a bez emócií
zváži, do akého nákladného vozidla investuje svoje prostriedky tak, aby ich návratnosť a samotná
prevádzka vozidla bola čo najefektívnejšia. Znie to
možno neuveriteľne, ale moderný, sériovo vyrábaný Mercedes-Benz Actros dosahuje pri optimálnej
jazde lepšie hodnoty než doposiaľ nerealizované
„jednolitrové auto“, či momentálne na trh uvedené
hybridné osobné vozidlá. Táto skutočnosť neostala nepovšimnutá – výsledky testu Actrosu počas
meranej jazdy na 12 728,94 kilometra dlhej trase,
kontrolovanej Nemeckým kontrolným zväzom motorových vozidiel (DEKRA), boli zapísané do knihy
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„Guinnessove svetové rekordy“ ako svetový rekord
v kategórii „Najekonomickejší 40-tonový ťahač s
návesom“. Počas sedemdňovej nepretržitej jazdy
dokázal sériovo vyrábaný Mercedes-Benz Actros
dosiahnuť spotrebu 19,44 litra dieselu na 100 km
pri užitočnom zaťažení dobrými 25 tonami a priemernej rýchlosti 80 km/h, čo po prepočte vychádza
na menej ako 0,8 litra na sto tonokilometrov (tkm).
Pozoruhodné z hľadiska životného prostredia sú aj
emisie CO2 – iba 20,5 gramu na tonu úžitkovej nosnosti a kilometer (g/tkm), pričom napr. hybridné
osobné vozidlá dosahujúce hodnotu okolo 297 g/tkm
a ešte nerealizované „jednolitrové auto“ s hodnotou
53 g/tkm výrazne zaostávali za Actrosom aj pri jeho
prevádzke v bežnej cestnej premávke (30 až 37 g/
tkm). Namerané hodnoty nového Actrosa nie sú ná-

hodné. Podmieňuje ich efektivita modernej techniky
Mercedes-Benz, akou je nová „zelená“ technológia
naftových motorov BlueTec, používanie automatizovanej prevodovky Mercedes PowerShift, počítačom
ovládané riadenie stlačeného vzduchu, regulované
vodné čerpadlo, aerodynamická kapotáž A-stĺpika
(dodávaná výrobcom bez zvýšenia ceny a znižujúca spotrebu o jedno percento), uplatnenie širokých
pneumatík na zadnej náprave namiesto dvojmontáže, či aerodynamické prídavné prvky znižujúce spotrebu až o 10 %. Aj vďaka uvedeným vylepšeniam
znie odpoveď na otázku, ktoré sériovo vyrábané
nákladné vozidlo má najmenšiu spotrebu na svete
pri najmenších hodnotách emisií CO2, jednoducho a
jednoznačne: nový Mercedes-Benz Actros.
Text: SCG Foto: archív
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Kovboji a indiáni v Lamači
Deň, počas ktorého sa mohlo vyšantiť
takmer tisíc detí i dospelých, pripravili
v stredisku Motor-Car Bratislava Lamač
na Hodonínskej ulici. Súčasťou programu
bol hod lasom, plieskanie ozajstným bičom,
kovbojské kolky, hod kockami a šípkou, či
návšteva detského kasína, streľba z profesionálneho luku, výroba indiánskeho náhrdelníka, vozenie sa na poníkoch, či vnikanie do tajov indiánskych hier a spôsobu
maľovania tváre. A navyše možnosť absolvovať predvádzacie jazdy na mercedesoch,
smartoch, segwayoch a ďalších vozidlách.
Text a foto: Peter Kresánek

T Program nachystaný kovbojmi a indiánmi prilákal hojný počet účastníkov. Mnohým
sa odtiaľ ani nechcelo odísť domov.

E Porota, ktorú viedol riaditeľ strediska Zoltán
Ácz, mala ťažkú úlohu vybrať víťazov spomedzi vyše tristo súťažných výtvarných prác pripravených najmenšími účastníkmi. Nakoniec získali
prvé miesto Matúš Školek, druhé Daniela Martišová a tretie Adrián a Miroslav Horváthovci.
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Keď sa povie raňajky
Keď sa povie Raňajky s hviezdou, väčšina hostí
vie, že ide o celodenné motoristicko-spoločensko-kultúrne podujatie, kde sa môžu stretnúť
v príjemnej atmosfére so svojimi blízkymi, pracovnými partnermi i známymi osobnosťami.
Sedemnáste celoslovenské hviezdne Raňajky
odštartované počas štyroch dní v bratislavských
obchodno-servisných strediskách spoločnosti
Motor-Car poskytli účastníkom na testovanie
bezmála päťdesiat vozidiel koncernu Daimler
značiek Mercedes-Benz, smart, Jeep, Chrysler, Dodge a Segway. Od prvých legendárnych
Raňajok na Poliankach v tohtoročnom - jednom
z najreprezentatívnejších zastúpení hostí - zažiarili významní podnikatelia, umelci, či politici.
Každý deň pre nich vyžrebovali náhrdelník s jagavou tahitskou perlou a ďalšie hodnotné ceny.
Posledný deň bratislavských Raňajok sa účastníkom predviedli i americké veterány ôsmej
Chrysler – American Classic Raylle Slovakia.
Text a foto: Peter Kresánek
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1. Raňajky tentoraz navyše spestrovali modely
Mercedes Collection, ktoré predvádzali Danka,
Aďka a Duška.
2. Z parlamentu prišiel
Záhumenský, ktorého
Ing. Vojtech Lampert.

poslanec Ing. Marián
sprevádzal podnikateľ

3. Už viem, prečo naši taxikári obľubujú mercedesy
- uviedol prezident Slovenskej asociácie malých
podnikov Ing. Vladimír Sirotka, PhD. potom, čo si
sám tátoša s trojcípou hviezdou odskúšal.
4. Rozhovormi v prostredí Mercedes centra čas trávil i
Boris Kollár, na snímke s výkonným riaditeľom
Motor-Car Group Ing. Júliusom Šabom.
5. O úžitkové vozidlá sa tu zaujímal a tiež na smarte si
zajazdil starosta Petržalky Milan Vtáčnik.
6. Pravidelní účastníci podujatí s hviezdou zľava:
Katka Hasprová, vydavateľ Ing. Karol Bustin, profesorka spevu Eva Benková a vedúci a koordinátor
predaja jazdených osobných vozidiel Róbert
Kessler.
7. Ako spokojný klient lamačského servisu pre vozidlá
s trojcípou hviezdou a ďalších značiek sa počas
Raňajok zastavil Milan Markovič.
8. Exkluzívne značkové švajčiarske hodinky Corum
zhruba od 100-tisíc do 30 miliónov Sk na Raňajkách
predstavila spoločnosť A Briliant, ktorá už má na
Slovensku klenotníctva v Bratislave, Prievidzi, Trenčíne, Žiline a Prešove.
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Najjagavejšia star
hviezdneho autosalónu
Odborníci i laická verejnosť pri - v poradí už 18. ročníku autosalónu, konanom opäť v areáli Incheba EXPO
Bratislava - nešetrili prívlastkami ako
prekvapujúci, atraktívny, či doposiaľ
najkvalitnejší. Na tomto autosalóne
s najdlhšou tradíciou na Slovensku
bola najjagavejšou star práve expozícia spoločnosti Mercedes-Benz Slova-
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kia (MBSK), ktorej porota tiež udelila
cenu za kreativitu. Na výstavnej ploche
1,8 - tisíca štvorcových metrov sa v nej
predstavili osobné a úžitkové vozidlá
koncernu Daimler. Medzi nimi dvanásť
slovenských výstavných premiér - nových vyhotovení automobilov: Mercedes-Benz tried SL, SLK, CLS, C 63 AMG,
E 300 Bluetec; roadster SLR; Maybach

57 S; Chrysler Grand Voyager a 300 C;
Jeep Cherokee a Grand Cherokee, ako
aj Dodge Caliber SRT 4. Nuž a expozícia
MBSK vynikala ešte jednou zvláštnosťou. Určite dosiahla, aj keď neoficiálny
rekord vo výskyte krásavíc na meter
štvorcový, keďže sa na nej sústredili
za SR finalistky Miss Universe i Miss
Slovensko. Text a foto: Peter Kresánek
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1. Pri premiérovom Jeepe sme zasa zastihli tohtoročné slovenské víťazky
Miss Universe.
2. Víťazka MISS SLOVENSKO 2008 Edita Krešáková skrášľovala horúcu novinku –
Mercedes-Benz triedy SL.
3. Pozorne si vystavované premiérové modely prehliadol a s novinkami sa oboznámil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorého sprevádzal
i minister dopravy Ľubomír Vážny a policajný prezident Ján Packa. S vystavenými novinkami ich oboznámili Andrej Glatz a Július Šabo.
4. Výstavné priestory spoločnosti MBSK nevynechal ani minister vnútra
Róbert Kaliňák.
5. Ďalšia novinka, ekologický, hospodárny a pritom v zámorskej verzii obľúbený
tiež v Spojených štátoch - Mercedes-Benz E 300 Bluetec sa dodáva aj
na Slovensko.
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Zaujímavé
internetové odkazy
zdroj užitočných informácií
V súčasnosti internet predstavuje najväčšie informačné
médium pre všetkých. Na tomto mieste vám prinášame
prehľad zaujímavých internetových odkazov.

www.mercedes-benz-mobile.com
Zažite mobilnú komunikáciu a zábavu vo vozidlách
značky Mercedes-Benz a dôverujte našim
riešeniam: pripojenie prostredníctvom Bluetooth,
komfortná telefónia a multimediálne rozhranie.
Informácie o kompatibilite mobilných telefónov
a multimediálnych zariadení s vozidlami MercedesBenz vám uľahčia výber.

www.mercedes-glk.com
Už sa neviete dočkať nového Mercedesu triedy GLK?
Prinášame vám zaujímavý webový špeciál, v ktorom
máte možnosť vidieť interaktívne hudobné video,
nakonfigurovať GLK podľa vlastných predstáv,
položiť otázku expertom z koncernu, dozvedieť sa
viac o vozidle, získať multimediálny obsah do mobilu,
zoznámiť sa s DESIGN:PROJECT. Ak ste si ešte stále
neotvorili svoj internetový prehliadač, tak to urobte
teraz a nebudete ľutovať.

www.mercedes-amg.com
Skratku AMG určite každý fanúšik Mercedesu dobre
pozná. Fascinujúci svet dvorného úpravcu Mercedesu
z nemeckého Affalterbachu produkujúceho upravené
verzie vozidiel značky s hviezdou na vás čaká.

www.mercedes-amg.com/DrivingAcademy
Športová jazda pod profesionálnym vedením a
nezabudnuteľné zážitky s rovnako zmýšľajúcimi - to
všetko vám poskytne škola jazdenia AMG Driving
Academy. Nový program na rok 2008/2009 ponúka
široký výber rôznych podujatí, pri ktorých majú
ambiciózni vyznávači športových automobilov
možnosť zlepšiť svoje individuálne schopnosti ovládať
vozidlo a ďalej zvýšiť aktívnu bezpečnosť pri jazde.

mcw.mercedes-benz.sk/drivencars
Na tejto stránke si prídu na svoje záujemcovia
o predvádzacie a jazdené vozidlá. Ponuka zahŕňa
Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Segway
a ďalšie značky, ktorých vozidlá sa u nás nachádzajú.
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No Name má najdlhší
Nový Mercedes-Benz Sprinter v imidžovej
čiernej karbónovej metalíze a najdlhšom
vyhotovení na prepravu osôb si práve
v deň svojich menín prevzal líder skupiny
No Name Igor Timko spolu so svojím bratom Ivanom a Viliamom Gutrayom. „Život
je fantastický, rovnako ako toto auto, ktoré nemôže byť už lepšie, predošlý Sprinter
nám odslúžil vyše 390-tisíc kilometrov,“
neskrýval radosť nad novým vozidlom obľúbený spevák a hudobník. Optimistický
pohľad na svet mu znásobuje radosť z dcérky Ivanky, ktorú mu po 20-mesačnom synčekovi Jakubkovi začiatkom apríla porodila
krásna manželka Silvia. Navyše tiež práve
pokrstené najnovšie, v poradí už šieste
cédečko jeho skupiny. Obsahuje jedenásť
hitov posledných rokov, medzi nimi Len
tak stáť a Duša a ja. Názov cédečka V rov-

Bestseller
Bestsellerom je nový román zo slovenských väzníc Ostnatý raj prokurátora a spisovateľa Ladislava
Hannikera. Na snímke si krstný
otec knihy, generálny prokurátor
Dobroslav Trnka, počas jej uvedenia prezerá symbolický ostnatý
drôt na krku autora.
Text a foto: Peter Kresánek

nováhe pritom podľa frontmana No Name
tiež odzrkadľuje pohodový stav, ktorý Igor
Timko spolu so svojou skupinou dlhodobo
prežíva. Skupina No Name už má zbierku
šiestich zlatých, štyroch platinových a štyroch doubleplatinových platní. Tiež vďaka úspechu, ktorému sa teší i v susednej
Českej republike.
Najnovší Sprinter, po investíciách 1,8 miliardy eur do jeho vývoja, vyrábajú závody
v nemeckom Düsseldorfe a Ludwigsfelde.
Ako najžiadanejší európsky transportér
spája atraktívny vzhľad, účelnosť a funkčnosť využitia i inovatívne a na prax zamerané technológie a technickú výbavu.
Sériová výbava všetkých modelov zahrnuje
tiež adaptívny elektronický stabilizačný
program ESP.
Text a foto: Peter Kresánek
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Slovensko na EXPO
Od svojho otvorenia dňa 14. júna je celé tri mesiace v Španielsku sprístupnené EXPO Zaragoza 2008. Expozícia SR na tejto svetovej výstave využíva účinnosť viaczmyslového vnímania a rozvíja tak tradície
v minulosti úspešných slovenských, respektíve československých
objavných spôsobov medzinárodných výstavných prezentácií, počnúc
vychýrenou Laternou Magikou, ktorú režíroval Slovák Ján Roháč.
Účasť Slovenska na EXPO Zaragoza vytvára predpoklady tiež pre ďalšie investície, rozvoj obchodu a v neposlednej miere cestovného ruchu a turistiky. Zhodli sa na tom minister hospodárstva SR Ľubomír
Jahnátek a veľvyslanec Španielska v Slovenskej republike J. E. Miguel
Aquirre de Cárcer pri stretnutí venovanom tomuto podujatiu (foto ). Už
pred sprístupnením samotnej slovenskej expozície jej 3D vizualizáciu
odborníkom a slovenským i španielskym médiám predstavil jeden z jej
autorov, akademický architekt Jozef Habodász.
Text a foto: Peter Kresánek
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Kalendár podujatí
MercedesTrophy
Pressburg Golf Club v spolupráci s Mercedes-Benz Slovakia pre vás
pripravuje Exkluzívnu medzinárodnú Golfovú túru pod názvom
MercedesTrophy. Hlavnou cenou je účasť na svetovom finále MercedesTrophy 2008, ktoré sa bude konať koncom septembra v Nemecku (Stuttgart). Viac informácií, ako aj prihlášku a propozície nájdete
na www.mercedes-benz.sk.
Turnaje:
24. máj 2008 (sobota)
- Tatranská Lomnica
7. jún 2008 (sobota)
- Jinačovice
19. júl 2008 (sobota)
- Alpinka Košice
9. august 2008 (sobota)
– BÜk
6. - 7. september 2008 (so/ne) – Dunakiliti

Bratislava inline
Milovníci inline korčuľovania sa majú na čo tešiť. Aj tento rok sa
uskutoční obľúbená akcia pre ľudí so športovým duchom každý
júlový a augustový piatok a začína sa už 27. júna.
Termín: 27. jún
4., 11., 18., 25. júl
1., 8., 15., 22., 29. august 2008
Miesto: Bratislava

Donau Masters

Časopis Hviezdy ciest najlepším
podnikovým médiom za rok 2007
Klub podnikových médií v spolupráci s fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a pod patronátom Ministerstva hospodárstva SR uverejnili začiatkom mája 2008 výsledky 5. ročníka súťaže Podnikové médium
roka, pričom v hlavnej kategórii - ako ,,Najlepší podnikový magazín – interná komunikácia za rok 2007“ získal prvé miesto magazín Hviezdy ciest.
Časopis spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a celý tím
jeho spolupracovníkov, vydávajúcich a pripravujúcich
Hviezdy ciest už ôsmy rok si
takto po ocenení Zlatá pečať
– pre najlepší časopis v roku
2003, udelený Slovenským
polygrafickým priemyslom
odnáša už druhé ocenenie,
ktoré len potvrdzuje jeho
vysokú kvalitatívnu úroveň
a prestíž v danom segmente.

Smerujú z Nemecka, cez Rakúsko a Slovensko a svoju cestu končia
v Maďarsku. Hovoríme o historických vozidlách, ktoré si svoju
zastávku spravia aj v Bratislave. Určite nebudete ľutovať, ak sa
prídete pozrieť.
Termín: 11. júl 2008
Miesto: Bratislava, Hviezdoslavovo námestie

Mercedes Aegon Grand Prix CSIO 4*-W
Medzinárodné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní. Možnosť
zakúpenia celodennej vstupenky do VIP stanu s výhľadom na parkúr s celodenným občerstvením.
Viac info na: www.csio.sk, www.sjf.sk
Termín: 24. - 27. júl 2008
Miesto: Bratislava, TJ Slávia STU

smart times 2008
Ak máte radi zrazy a ste majiteľom automobilu značky smart, tak
neváhajte a príďte. Krásna príroda rakúskych Álp sa stane pre vás
na tri dni prechodným domovom plným dobrej zábavy, zaujímavých
ľudí a hlavne vozidiel značky smart. Viac informácii nájdete na
www.smarttimes.at.
Termín: 22. - 24. august 2008
Miesto: Rakúsko, Zell am See
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Hudobná skupina
STATUS QUO E

1

2
T Jakub Bauernfreund, Rozhovor (1937 – 1938),
Zo zbierok GMB, olej, plátno, 49 x 60 cm

3

DD Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
už vyše štyri desaťročia priťahujú do prírodného
amfiteátra tisíce návštevníkov tak zo Slovenska,
ako aj zo zahraničia.
D Zachovanie ľudových tradícií má „v rukách“
najmladšia generácia.
Text: SCG Foto: archív

1 Pozvánka

STATUS QUO – NESTARNÚCI
ROCKERI NA SLOVENSKU
Po štrnástich rokoch sa na Slovensko vracajú nestarnúci
a pohodoví rockeri Status Quo, aby rozdali radosť a energiu aj
našim fanúšikom piesňami z posledného albumu In Search of
the Fourth Chord, ktorý vyšiel v roku 2007. Skupina združená
okolo speváka Francisa Rossiho vznikla na predmestí Južného
Londýna už v roku 1962, predala vo svojej histórii viac ako
100 miliónov nosičov. Status Quo zahrajú 1. júla v NTC
Sibamac Aréne v Bratislave a v ich repertoári určite nebudú
chýbať také skladby ako Roll Over Lay Down, Whatever You
Want, Rockin‘ All Over The World, či definitívny generačný
megahit In The Army Now. Foto: internet
2 Pozvánka

JAKUB BAUERNFREUND V MIRBACHOVOM PALÁCI
Maľba Jakuba Bauernfreunda (1904, Zborov – 1976, Londýn) sa
v dejinách slovenského výtvarného umenia spája s úsilím mladej generácie nastupujúcej v tridsiatych rokoch 20. storočia o
moderný výtvarný prejav. Bauernfreund, ktorého tvorbu si môžete pozrieť od 17. júna do 10. augusta v Mirbachovom paláci v
Bratislave, študoval od roku 1926 na súkromnej škole Gustáva
Mallého v Bratislave, kde sa zoznámil a spriatelil s Cypriánom

Majerníkom. O rok neskôr sa odsťahoval do Prahy, kde po
príprave študoval na AVU (1929 – 1933, prof. W. Nowak).
Hneď v prvom roku štúdia získal prvú cenu všetkých ročníkov.
V Prahe sa zoznámil aj s maliarom Endre Nemesom, s ktorým
sa stali doživotnými priateľmi. V roku 1936 spolu vystavovali
v pražskej Galérii Dr. Huga Feigla, následne boli pozvaní za
riadnych členov Umeleckej besedy. V roku 1939 museli opustiť
Československo. Nemes sa usadil vo Švédsku a Bauernfreund
v Londýne, kde v emigrácii žil a tvoril viac ako tri desaťročia
pod menom Jacob Bornfriend.
3 Pozvánka

ROZTANCOVANÉ PODPOĽANIE
Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny.
Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný charakter
a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky,
tradície, tance a nárečie. Tie prezentujú aj Folklórne slávnosti
pod Poľanou v Detve, ktorých 43. ročník sa uskutoční 11. – 13.
júla v priestoroch amfiteátra a kultúrno-spoločenských zariadeniach mesta Detva. O tom, že ich program je viac než zaujímavý,
svedčí nielen scénický program Vitajte v Detve, predstavenie
najúspešnejších predníkov - účastníkov súťaže o cenu Rinalda
Oláha a sólistov tanečníkov - účastníkov prehliadky Podpolianski
rozkazovači, či program detských folklórnych súborov Pri
potoku, ale aj viaceré sprievodné podujatia a výstavy.

Zmluvní partneri Mercedes-Benz
Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444
Fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes-benz.sk

Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.,
Hodonínska cesta 7,
841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399
Fax: 02 / 4929 4394
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111
Fax: 02 / 6829 4294
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car
Nitra, spol. s r.o.
Bratislavská cesta 1
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 6555 818,
Fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.sk

Motor-Car
Trenčín, spol. s r.o.
Brnianska 30
911 01 Trenčín – Zámostie
Tel.: 032 / 653 88 88
Fax: 032 / 653 88 02
info@mercedestn.sk

Motor-Car
Trnava, spol. s r.o.
Nitrianska cesta 28
917 00 Trnava
Tel.: 033 / 53 45 451
Fax: 033 / 53 45 551
mctt@motor-car.sk

Motor-Car
AC, a. s.
Francúzskych partizánov
036 08 Martin
Tel.: 043 / 42 45 554
Fax: 043 / 42 45 559
autocom@autocom.sk

PharmDr. Anna Dlhopolcová - ADIA, spol. s r.o.
Stráž 8006
960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 53 25 014
Fax: 045 / 53 23 117
adia@adia.sk

Motor-Car
Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447
058 01 Poprad
Tel.: 052 / 77 25 166
Fax: 052 / 77 22 074
motor-car-poprad@motor-car-poprad.sk

Motor-Car
Prešov, spol. s r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 32 833
Fax: 051 / 77 21 887
mb.autosalon@automo.sk

Motor-Car
Košice, spol. s r.o.
Dopravná 5
040 01 Košice
Tel.: 055 / 79 82 101
Fax: 055 / 63 36 230
motor-car@motor-car.sk

Motor-Car
Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 47 11 311
Fax: 048 / 47 11 334
p.kunkela@motor-car.sk
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Motor-Car
Nové Zámky, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 64 32 113
Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor-car.sk
BCI-S&T, spol. s r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Tel.: 041 / 56 24 473
Fax: 041 / 56 26 729
rapan.lubomir@bci-st.sk

