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Milí
priatelia,
letné horúčavy už dorazili aj do našich zemepisných šírok a prví dovolenkári sa hlásia v letných destináciách. Biznis sa na chvíľu spomalí, aby sme mali
možnosť si troška oddýchnuť. Výsledky za uplynulý
polrok sú zatiaľ mimoriadne priaznivé a značke Mercedes-Benz sa aj v tomto roku darí držať dvojciferný
rast predaja. Slovensko je na tom rovnako dobre, a to
nás mimoriadne teší. To, čo je však obzvlášť potešiteľné, je príchod omladenej Triedy S, ktorý
je načasovaný práve na dovolenkové obdobie. Tí, ktorí máte záujem, budete mať aspoň lepšiu
možnosť prísť na predvádzaciu jazdu. Trieda S je tak ako vždy výkladnou skriňou technologického pokroku v automobilovom svete a teraz znovu posúva latku najmä v oblasti elektronických asistentov a poloautonómnej jazdy na novú úroveň.
Samozrejme, nie je to jediná novinka našej značky. V posledných rokoch je u nás dobrým zvykom prinášať novinky ako na bežiacom páse, a nie je to inak ani v tomto roku. Významne sa
posilnila divízia AMG a po nadupanej Triede E 63 4M+ sedan aj kombi prichádza aj GLC 63
4M+ a GLC 63 4M+ kupé, rozbiehame reálne predaje elektromobilov a tak ďalej. O všetkom
novom i tom, čo nás v najbližších mesiacoch čaká, sa dočítate v čísle Hviezd ciest, ktoré práve
držíte v rukách.
Nemôžem zabudnúť na našu už viac ako 50 rokov letnú stálicu, ktorou je jedno z najvýznamnejších medzinárodných jazdeckých podujatí na Slovensku. 52. ročník Mercedes-Benz Grand Prix
Bratislava CSI3*WorldCup sa uskutoční 4. - 6. augusta tradične v areáli TJ Slávia STU. Prirodzene, všetkých milovníkov koní, či tých pravých štvornohých, ale i tých pod kapotou ideálne
s hviezdou navrchu srdečne pozývam.
Keďže sa leto práve rozbieha, želám všetkým príjemný oddych a pohodu, nádherné počasie
a dobré čítanie i na stránkach nových Hviezd ciest.
Váš

Foto: Bohumil Šálek

Andrej Glatz
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Na rozdiel od väčšiny turistov nesmerujeme do hotelového rezortu s výhľadom na jednu z najznámejších pláží
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Facelift Mercedesu-Benz Triedy S posúva luxusnú,
najnovšími technológiami a funkciou ochrany svojej
posádky vybavenú limuzínu bližšie k autonómnej jazde.

Mercedes-AMG prichádza na trh s výnimočnou dvojicou vysokovýkonných SUV vozidiel – s novým GLC
63 4MATIC+ a novým GLC 63 4MATIC+ kupé.

Klientom, ktorí chcú skombinovať individuálnu mobilitu s vyjadrením zodpovedného postoja k životnému
prostrediu, je určený Mercedes-Benz GLC 350 e.

Smart Fortwo ed a Forfour ed sú jedny z mála elektromobilov, ktoré skutočne dokazujú, že elektrický
pohon má v mestskej mobilite svoju opodstatnenosť.

AUTOKARY URČUJÚCE TREND
Pohodlie, bezpečnosť, komfort a služby sú faktory, ktoré
determinujú záujem o kráľovské modely vozidiel ComfortClass značky Setra a to S 515 HDS 516 HD.

AUTOBUS „UŠITÝ“ NA MIERU
Jednotka medzi autobusmi so zvýšenou podlahou
Mercedes-Benz Tourismo pripravuje veľkolepý príchod svojej najnovšej generácie - Tourismo RHD...

ATLÉT ZO STUTTGARTU
V prvej polovici osemdesiatych rokov rodinný šatník
značkových oblekov obohatil dlho očakávaný prvý
športový dres - Mercedes-Benz model 190.

BEST OF...
Filozoﬁa modelov AMG sa počas 50. rokov prakticky
nezmenila. Pointou boli aj budú maximálny výkon a vynikajúce jazdné výkony a štipka oktánového šialenstva.
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Konateľ a spolumajiteľ Motor-Car Poprad, s. r. o.,
Ing. Pavel Jančík, PhD., predstavuje aktuálne a aj
pripravované premeny podtatranského zastúpenia striebornej hviezdy.

Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Prešov, s. r. o. Mgr. Ondrej Šintal, MBA, o zmenách a nových
procesoch, nastavených v prešovskom zastúpení
značky Mercedes-Benz.

LOKÁLPATRIOT VERNÝ AUTODOPRAVE
Majiteľ spoločnosti HUDOS, a zároveň aj
I. viceprezident ČESMAD Slovakia a hrdý Bardejovčan - Ing. Pavol Hudák o autodoprave na Slovensku.
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Príbeh technologických noviniek,
bezkonkurenčnej bezpečnosti
a potentných motorov pokračuje
ďalej. Facelift Mercedesu-Benz
Triedy S posúva luxusnú limuzínu
bližšie k bránam autonómnej jazdy.
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P

ri pohľade na novú Triedu S máte pokušenie vyčítať dizajnérom Mercedesu príliš málo zmien. Jemne
zmenené tvary nárazníkov, nové predné svetlomety či výraznejšia zadná časť veľmi intímne odhalia nový model, na druhej strane sa hlásia k aktuálnemu modelu. Najluxusnejšia trieda nikdy nebola vyzývavá,
so svojimi fanúšikmi komunikuje na inej úrovni. Aj napriek
tomu, že na seba neupozorňuje, už niekoľko desaťročí je synonymom luxusu. Jej zákazníci odhalia detaily, ktoré si bežní užívatelia nevšímajú, o technologickej dokonalosti nikdy nebolo
pochýb. Napokon Trieda S obslúžila luxusom, technológiami
aj funkciou ochrany svojej posádky už množstvo najdôležitejších ľudí sveta. Pri vyslovení luxusná limuzína si mnohí predstavujú práve Triedu S.

Generácia 4.5
Práve toto slangovo-kódové označenie dostala aktuálne predstavená Trieda S. Predchádzajúca Trieda S, ktorá predstavila
množstvo asistenčných systémov aj niektoré prvky autonómnej
jazdy, využívala elektronickú platformu tretej generácie, štvrtú
predstavila Trieda E a pomyselný kúsok navyše prichádza spolu s aktuálnym faceliftom Triedy S. Pokrok v oblasti elektroniky
je taký rýchly, že premiéru niektorých prvkov prenechala práve
spomínanej Triede S. Možno práve preto získala Trieda E prá-
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vo podobať sa na svoj vzor. Facelift Triedy S však nanovo posúva niektoré hranice. Hranica autonómneho brzdenia sa posunula až na limit diaľničného tempa vo väčšine európskych krajín,
hoci plné brzdenie a vyhnutie sa garantuje výrobca až do rýchlosti 100 km/h. Autonómne brzdenie je kalibrované s ohľadom
na reakcie vodiča. Prakticky v ktorejkoľvek situácii môže vodič prevziať riadenie a namiesto brzdenia zvoliť radšej vyhýbací
manéver. V prípade, ak nezasiahne, systém automaticky zabrzdí vozidlo. Naopak, pri manévrovaní podporuje auto vodiča na
volante. Asistenčné systémy majú viaceré úrovne asistencie, od
upozornenia až po vykonanie brzdenia. Systém rozpoznáva idúce, stojace autá, chodcov a v prípade križujúcej premávky dokáže vyrátať, či treba, alebo netreba brzdiť, a to aj v prípade, ak si
vodič myslí, že kolízia je neodvratná. Samozrejme, počas brzdenia kontroluje systém priebeh situácie a v prípade potreby zvýši
účinnosť brzdenia.

Komfort automatizácie
Uvedenie autonómnej jazdy momentálne neumožňuje legislatíva a tento čas využívajú technici Mercedesu-Benz na zdokonalenie funkcií i na zber dát. Plne autonómny mód je zatiaľ aktivovaný iba v dopravnej zápche do rýchlosti 40 km/h,
a do 30 sekúnd státia sa Trieda S bude schopná automaticky
rozbehnúť. V ostatných situáciách musí mať vodič ruky na vo-

lante. Kroky k plnej automatizácii naoko vyzerajú pomaly, no
v tomto smere nenechávajú inžinieri Mercedesu-Benz nič na
náhodu. Samozrejme, potrebná technika na to už je, prispôsobiť sa musí legislatíva. Dovtedy si budú „autá a vodiči“ na
seba zvykať. Vodiči musia začať postupne týmto systémom dôverovať, radikálny prechod na túto techniku nehrozí. Novinkou v rámci asistenčných systémov je aktívny tempomat, ktorý
rýchlosť aktívne upravuje nielen podľa vzdialenosti od predchádzajúcich vozidiel, ale aj podľa aktuálneho rýchlostného limitu. Aktívny tempomat DISTRONIC uberie rýchlosť aj pred
vjazdom na kruhový objazd. Využíva na to mapové podklady
a v spolupráci s GPS tak reaguje vopred.

Rastúce napätie
Novinkou je nová elektronická platforma a takzvaný
štartér-generátor. Je napojený priamo na kľukový hriadeľ
a nahrádza štartér aj alternátor a funguje aj ako prídavný
elektromotor. S maximálnym krútiacim momentom dvestodvadsať newtonmetrov. A to je dosť. Palubnú elektroniku
zásobuje vyšším napätím. To znamená, že okrem klasickej
dvanásťvoltovej sústavy bude mať nová Trieda S aj štyridsaťosemvoltovú. Vďaka nej môžu konštruktéri využiť služby elektrického turbodúchadla. To sa na sedemdesiattisíc
otáčok dokáže roztočiť v priebehu tristo milisekúnd. Okrem
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toho je vyšším napätím poháňaná aj klimatizácia, vodná
pumpa a už spomínané turbo. Ďalšou výhodou štartér-generátora je aj možnosť rekuperácie energie pri brzdení. Jemné brzdenie tak nebude zaťažovať brzdy a získaná energia
sa ukladá do polkilowatthodinových batérií. A pri najbližšej
akcelerácii sa využije.

Mágia pohybov tela
Funkcie systému Pre Scan sú rozšírené. Automobil skenuje cestu až do rýchlosti 180 km/h a podľa dáta nastaví tlmiče
aj pruženie tak, aby bola cesta pre cestujúceho, pokiaľ možno
čo najkomfortnejšia. V prípade, ak je nová Trieda S vybavená aj podvozkom ACTIVE BODY CONTROL, systém si načíta dopredu aj zákruty, a dokáže karosériu auta nakloniť až
o 2,65°, čo priamo zvyšuje komfort jazdy. Zoznam magických
technických prvkov uzatvárajú svetlomety MULTIBEAM
LED. Najnovšia osvetľovacia technika využíva nie menej ako
84 individuálne kontrolovateľných LEDiek s funkciou extrémne výkonných diaľkových svetiel ULTRA RANGE, ktoré budú súčasťou modelu Mercedes-AMG S63.

Šesť a osem
Kým jazdné výkony a komfort vysoko prevyšujú štandardy triedy, priemerná spotreba ostáva na civilnej úrov-

10

new trieda s.indd 10

22. 6. 2017 20:48:58

Funkcie systému Pre Scan sú rozšírené. Automobil
skenuje cestu až do rýchlosti 180 km/h a podĝa dáta
nastaví tlmiĆe aj pruženie tak, aby bola cesta pre
cestujúceho, pokiaĝ možno Ćo najkomfortnejšia.

ni. Absolútnou novinkou je najsilnejší diesel v histórii automobilky S 400d 4MATIC. Je to radový šesťvalec, čo
zrejme potešilo pamätníkov. Kombinuje maximálny výkon 250 kW/340 koní a maximálny krútiaci moment
700 Nm s priemernou spotrebou na úrovni 5,6 l/100 km.
V prípade, ak siahnete po slabšej verzii S 350d 4MATIC, získate maximálny výkon 210 kW/286 koní a 600
Nm maximálneho krútiaceho momentu, ktorý spotrebuje presne o jeden deciliter nafty na sto kilometrov menej. Nezabúdajme, že nová generácia motorov dokázala výrazne podliezť oﬁciálne emisné limity Euro VI a to
v reálnej premávke! Mercedes-Benz S 560 4MATIC je
špičkovou benzínovou verziou. Štvorlitrový osemvalec
kombinuje maximálny výkon 349 kW/469 koní a maximálny krútiaci moment 700 Nm s priemernou spotrebou
na úrovni 8,5 litra/100 km.
Samostatnú identitu získali verzie AMG. Po novom nesú
označenie Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. Tento model dokáže kombinovať priemernú spotrebu 8,9 l/100 km s maximálnym výkonom neuveriteľných 450 kW/612 koní, čo bola
kedysi hodnota dvanásťvalcových verzií. Potešíme aj prívržencov dodržiavania tradícií, špičková verzia Mercedes-AMG S 65 4MATIC+ si ponechá tradičný dvanásťvalec.

Wellness
Písať o drevených intarziách či najdrahšom koženom čalúnení je v prípade Triedy S už nosením dreva do lesa. Namiesto toho vás upozorníme na funkciu ENERGIZING. Tá
slúži na revitalizáciu pasažierov či vodiča počas jazdy. Využíva funkcie klimatizácie, osviežovača vzduchu, vyhrievania či klimatizovania sedadiel. V noci k týmto funkciám pridáva aj náladové osvetlenie. Vy si už iba vyberiete program:
čerstvosť, teplo, vitalita, radosť, pohodlie alebo tréning. Ten
vám pomôže pri náročnom dni uvoľniť svaly a pripraviť sa
na večerný program. S najväčšou pravdepodobnosťou príjemný… ÓText: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Mercedes Trieda S 350 d 4MATIC
R6, 2 925 cm3, 210 kW / 286 k, 600 Nm/1 200 – 3 200 min.
9G-TRONIC
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

5,7 - 5,5 l/100 km
150 - 145 g/km

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do
10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 3
roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.
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VýnimoĆné dvojiĆky
Značka Mercedes-AMG prichádza na trh s výnimočnou
dvojicou vysokovýkonných SUV vozidiel - novým GLC 63 4MATIC+
a novým GLC 63 4MATIC+ kupé, garantujúcimi kombináciu
suverénneho priebehu výkonu a vysoko emotívneho,
nezameniteľného zvuku motora.
12
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Efektívnosť a variabilita
V oboch modeloch SUV je inštalovaná 9-stupňová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT, pomocou ktorej vodič nielen
emočne, ale najmä jazdecky proﬁtuje z extrémne krátkych časov preradenia a ohlasu. Nové GLC budú jazdiť pomocou inteligentného systému pohonu všetkých kolies AMG Performance
4MATIC+, ktorý spája variabilné rozdeľovanie momentu medzi prednú a zadnú nápravu, čím zaručuje optimálnu trakciu na
hranici fyzikálnych zákonov. Prepínanie z pohonu zadných kolies na pohon všetkých kolies a naopak sa uskutočňuje plynule,
elektromechanicky regulovaná spojka variabilne spája permanentne poháňanú zadnú nápravu s prednou nápravou, čím sa
vodičovi garantuje vysoká jazdná stabilita a bezpečnosť jazdy za
akýchkoľvek podmienok.

Jazdné programy
V rámci možnosti výberu charakteru jazdy sú k dispozícii štyri
jazdné programy AMG DYNAMIC SELECT Komfort, Šport,
Šport plus a Individuálny. Zároveň môže vodič - nezávisle od
jazdných programov - tlačidlom M prepnúť vozidlo priamo do
manuálneho režimu, v ktorom radí výlučne radiacimi páčkami

V

segmente sú ako jediné vybavené osemvalcovým motorom biturbo, čo im garantuje punc
výnimočného takmer športového výkonu, pre
ktorý sú prirodzené extrémne stabilné jazdné
vlastnosti a dynamický charakter. Nie náhodou
sa takýto motor používa už v mnohých vozidlách AMG Performance a s mazaním so suchou kľukovou skriňou je zabudovaný aj v športiaku AMG GT. Osvedčený 4,0-litrový motor V8
biturbo AMG garantuje výkon 350 kW (476 k) alebo 375 kW
(510 k), maximálny krútiaci moment predstavuje 650 alebo
700 Nm. Zrýchlenie z nuly na 100 km/h dosiahne GLC 63
S 4MATIC+ za iba 3,8 sekundy, GLC 63 4MATIC+ za 4,0 sekundy, pričom obe majú elektricky obmedzenú maximálnu
rýchlosť na 250 km/h. Mimochodom, v duchu ﬁlozoﬁe „jeden
muž - jeden motor“ je aj motor poskladaný jedným technikom.
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na volante. Rovnako možno separátne nastaviť aj stupne podvozku, ak je to potrebné. Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
má k dispozícii ešte aj jazdný program PRETEK, v rámci ktorého sú všetky parametre nastavené na maximálnu výkonnosť.
Adaptívne nastaviteľné tlmenie je klasicky trojstupňové - Komfort, Šport a Šport plus.

Ďalšie „vychytávky“
Typický zvuk osemvalcového motora zabezpečuje sériovo
použitá výfuková sústava s technológiou výfukových klapiek,
avšak na želanie možno získať aj výfukovú sústavu Performance, na ktorej možno zvuk motora modulovať stlačením
tlačidla. Novinkou je aj podvozok AMG s viackomorovým
vzduchovým pružením, zabezpečujúcim mimoriadne vysokú
mieru tuhosti odklonu kolies, dynamiky jazdy, presnosti riadenia, vysokej agilnosti a maximálny záber vozidla. Trakciu
a dynamiku jazdy má pri GLC 63 4MATIC+ pod „palcom“
mechanický zverný diferenciál zadnej nápravy, pri modeli
GLC 63 S 4MATIC+ elektronický zverný diferenciál zadnej
nápravy. 3-stupňový systém ESP® s funkciami ESP ON, režim SPORT handling a ESP OFF je dokonale prepojený so
zverným diferenciálom zadnej nápravy a optimálne nastavený na vysokú dynamiku.

Nápaditý dizajn
Expresívnym výrazom zaujme predná časť, ktorej dominuje mriežka chladiča Panamericana, a tá bola doposiaľ vyhradená rodine športových vozidiel AMG GT. Silu a najmä ambíciu sily nových modelov deﬁnuje viditeľne široký
spojler predného nárazníka so vzhľadom krídla prúdového
lietadla - s veľkým predným rozdeľovačom prúdenia. Svalnatej zadnej časti dominuje široký spojler zadného nárazníka a difúzor s čiernym reliéfnym povrchom. V interiéri
dominujú sériovo dodávané športové sedadlá vodiča a spo-

lujazdca, imitujúce kožu ARTICO, kombinované s mikrovláknom DINAMICA, ktoré spájajú vysokú bočnú oporu
s funkčnou, na jazdu zameranou ergonómiou. Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

MERCEDES-AMG GLC 63 4MATIC+
V8, 3 982 cm3, 350 kW / 476 k, 650 Nm / 1750-4500 min.
AMG SPEEDSHIFT MCT, 9-stupňová automatická
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

10,7-10,3 l/100 km
244-234 g/km

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do
10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 3
roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.
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GLC 350 e 4MATIC
Hybridné vozidlo dobíjateľné zo siete

Elektrizujúca ponuka
Pri kúpe vozidla Mercedes-Benz s elektrickým pohonom môžete u nás
okrem štátnej dotácie získať ďalšie zvýhodnenie v hodnote

už od
1
2

3 000 €

1,2

Vozidlo so zvýhodnením 5 000 €: Trieda B 250 e.
Vozidlá so zvýhodnením 3 000 €: C 350 e sedan, C 350 e kombi,
GLC 350 e 4MATIC, GLC 350 e MATIC kupé, E 350 e sedan, GLE 500 e 4MATIC.

Zistite viac u vášho zmluvného partnera Mercedes-Benz
alebo na www.mercedes-benz.sk/e-mobility
GLC 350 e 4MATIC Spotreba paliva kombinovaná: 2,5 l/100 km; Emisie CO2 kombinované: 59 g/km.
Spotreba energie kombinovaná: 13,9 kWh/100 km.
15
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Prémiová symbióza
Mercedes-Benz myslí aj na tých, čo chcú skombinovať
individuálnu mobilitu s vyjadrením zodpovedného postoja
k životnému prostrediu. Práve týmto klientom je určený
Mercedes-Benz GLC 350 e, ktorý je symbolom pre modely
s technológiou plug-in hybrid.

Z

technického hľadiska kombinuje plug-in hybrid elektromobil a klasické auto s elektromobilom. V tomto prípade kombinuje dvojlitrový
benzínový turbomotor s maximálnym výkonom 155 kW/211 koní s elektromotorom, ktorý
má výkon 85 kW/115 koní. Inými slovami auto sa môže pohybovať výlučne na elektrický pohon, v hybridnom režime,
prípadne výlučne so spaľovacím motorom. Elektrický dojazd zabezpečujú 8,7 kWh batérie. V čisto elektrickom režime dokáže automobil absolvovať maximálne 30 kilometrov,
o dojazd sa však vďaka prítomnosti benzínového spaľovacieho motora nemusíte obávať. A vodič nestratí ani z praktickej stránky, batérie sú umiestnené pod podlahou, zvonka,
ani zvnútra komplikovanú techniku nič nepripomína. Teda
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okrem klapky pre nabíjanie batérií, ktoré sa nachádzajú na
nárazníku, a mierne zvýšenej podlahy kufra.

Tichá jazda
Už po prvých metroch je jasné, že Mercedes-Benz nenúti nikoho ku kompromisom. Zachováva nielen estetiku, ale
aj dynamiku auta. Ak využijete kombinovaný pohon, teda
elektrický a spaľovací motor zároveň, na stovku vystrelíte za
5,9 sekundy. To však nemá byť pointa nášho testu, ale skôr
dôkaz toho, že ekologické poslanie sa dá vykonať aj bez zbytočných obetí. Ak sa nabažíte „elektro dopingu“, môžete si
zvoliť čisto elektrický E-MODE, ktorý vám umožní spomínaný dojazd 30 kilometrov. Samozrejme, je to maximálny dojazd, nám sa v reálnej premávke podarilo dosiahnuť 25, čo je
veľmi blízko k deklarovanému. A svedčí to aj o tom, že Mercedes-Benz tieto dáta „neupravuje“ podľa potreby. Najlepším
režimom je režim HYBRID, ktorý automaticky bez zásahu
vodiča zvolí optimálny pohon. Väčšinou sme jazdili v ňom.
V niektorých mestách je vjazd do centra povolený iba elektromobilom. Pre nich je určený režim E SAVE, to jest zachovanie stavu batérie. Po príjazde s obmedzeným vstupom, vodič jednoducho aktivuje elektrický mód a môže pokračovať.
A nabiť batérie možno aj za jazdy v režime CHARGE, keď
spaľovací motor nielen dobíja, ale aj poháňa motor. Vtedy je
spotreba síce vyššia, výrobca však ráta s tým, že vyššiu spotrebu a tak aj emisie vypustí vodič mimo mesta, počas príjazdu doň. Jazdné vlastnosti? Nuž, oceňujeme v prvom rade
ticho a prevádzku, ktorú bez preháňania označíme za mimoriadne dynamickú. A vďaka dobrému naladeniu nebudete v zákrutách cítiť ani pohotovostnú hmotnosť 2,1 tony. Samozrejme, konečná ekonomika aj ekológia premávky závisí
od intenzity nabíjania. Ak máte možnosť počas parkovania
pri ﬁrme či dome nabíjať auto, získate nielen priaznivé čísla

priemernej spotreby, ale aj príjemný pocit z príspevku k čistejšiemu vzduchu. Najmä v mestách.
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., sa pripojila k iniciatíve Ministerstva hospodárstva SR a pri
kúpe vozidla s čisto elektrickým pohonom, prípadne plug-in hybridu od 1. júna 2017 tak svojim klientom poskytuje podporu vo výške 3 000 eur s DPH
pre plug-in hybridy (PIH) a 5 000 eur s DPH pre vozidlo Mercedes-Benz Triedy B 250e ED. V prípade vozidiel smart ED podpora predstavuje sumu 3 000 eur
s DPH. V praxi to znamená, že o uvedenú sumu sa
znižuje obstarávacia cena motorového vozidla. Ó
Text a foto: Majo Bóna

GLC 350E 4MATIC
R4, 1 991 cm3, 155 kW / 211 k, 350 / 1 200 - 4 000 min.
7G-TRONIC PLUS
Spotreba - kombi.
Emisie CO2
Cena zákl. modelu
Podpora Mercedes-Benz Slovakia
Cena s odpočítanou podporou
Príklad finančného lízingu*:
Akontácia 30%
1.- 60. mesačná splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena

2,7–2,5 l/100 km
64–59 g/km
53 706,00 € s DPH
- 3 000 € s DPH **
50 706,00 € s DPH

15 211,80 € s DPH
724,74 € s DPH
608,47 € s DPH
36,00 € s DPH

* spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,81%; fixný úrok p. a.: 8,60%; celková výška
spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 50.706,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 60; celková suma
hradená spotrebiteľom: 59.340,67 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla.
Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN.
** Podpora Mercedes-Benz Slovakia platná od vozidlá s registráciou od 1.6.2017 do 31.12.2017.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov
bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka
mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky
až na 6 rokov, certifikát na vysokovoltový akumulátor až na 6 rokov alebo 100 000 km.
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Má to E
zmysel
Smart Fortwo ed a Forfour ed sú
jedny z mála elektromobilov, ktoré
skutočne majú zmysel.

lektrický pohon v smarte už dokázal svoju opodstatnenosť. To však bolo ešte v tele predošlej generácie, aj to iba v dvojdverovej verzii Fortwo.
Teraz sa štvrtá generácia elektrického pohonu
dostáva do aktuálnej – tretej – generácie smartu.
Navyše, prvýkrát aj do štvormiestnej verzie Forfour. To znamená, že výhody elektrického pohonu môžu odteraz využívať trebárs aj mamičky, ktoré potrebujú rozviezť svoje deti do
škôl alebo na krúžky. A môžete ho, samozrejme, využívať aj
v otvorenej verzii cabrio. Automobilka smart sa v budúcnosti stane jediným výrobcom vozidiel na svete, ktorý bude ponúkať svoju modelovú paletu so spaľovacími, ako aj s elektrickými motormi.

Viac energie
Čo sa týka samotného elektrického pohonu, tam sa veľa
toho nezmenilo. Ani nebolo treba. Konštruktéri sa sústredili na evolúciu. Pohon zabezpečuje trojfázový synchrónny elektromotor, ktorý je však o 20 kg ľahší ako doteraz. Zároveň vyvinie o 5 kW, resp. 30 Nm viac, teda 60 kW (81 k),
resp. 160 Nm. Ďalšou zmenou je, že plný výkon má vodič
k dispozícii kedykoľvek. Nemusí pretláčať plynový pedál
cez tzv. kick-down. To, že ide o „zelené“ auto, prezrádzajú
iba prvé centimetre, nanajvýš metre po rozbehu. Hneď potom zaberie elektromotor naplno a smartík trieli ako raketa. Prakticky naprieč celým rýchlostným pásmom – až do
130 km/h. Navyše, za jazdy je úplne jedno, z akej rýchlosti dupnete na plyn, elektrický smartík vás doslova zatlačí do
sedadla. Bez najmenšieho problému predbehnete kohokoľ-
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vek a vďaka rozmerom sa pred neho aj vsuniete. A v meste
oceníte aj extrémne malý priemer otáčania – 6,95 metra pre
Fortwo a 8,65 m pre Forfour. Ďalšou novinkou je automatické riadenie rekuperácie pri uvoľnení plynu v piatich stupňoch na základe radaru. To znamená, že ak sa približujete k autu pred vami, váš smart zintenzívni rekuperáciu, čím
zároveň ušetríte brzdy. Akumulátor je vylepšený, má kapacitu 17,6 kWh a z bežnej domácej siete s 220 V ho nabijete na 80 % za 6 hodín, z domáceho wallboxu za 3,5 hodiny.
Mimochodom, napriek vyššiemu výkonu motora sa v prípade fortwo dojazd na jedno nabitie v cykle NEDC zvýšil zo
142 na 160 km. Forfour prejde na jedno nabitie 155 km. Novinkou je aplikácia smart control, pomocou ktorej môžete
na diaľku skontrolovať stav svojho elektromobilu (kapacitu
akumulátora, dojazd pri aktuálnej kapacite, zostávajúci čas
po stopercentné nabitie, ale trebárs aj čas k nasledujúcej servisnej prehliadke, tlak vzduchu v pneumatikách…) a ovládať
niektoré funkcie (zapnúť alebo načasovať klimatizáciu…).

Viac bezpečnosti
Dôležitá informácia pre majiteľov je, že v porovnaní
s predošlou generáciou sa znova zvýšila bezpečnosť. Pasívna aj aktívna. Oceľová klietka karosérie tridion je pevnejšia, v prednej časti pribudol crash-box, ktorý je zodpovedný za tzv. nárazovú kompatibilitu aj s väčšími autami. To
znamená, že smart je teraz bezpečnejší aj pri čelnej kolízii s takými obrami ciest, ako je napríklad Mercedes-Benz
GLS. Samotný akumulátor je pod podlahou v špeciálnom
ochrannom obale, ktorý je odolný proti prerazeniu. Pri silnom bočnom náraze sa celý modul posunie do boku o 50 –
60 mm, aby nedošlo k prerazeniu blokov akumulátora.
V oblasti aktívnej bezpečnosti je novinkou asistent stability pri bočnom vetre, ktorý cieleným pribrzďovaním príslušných kolies eliminuje vybočenie vozidla z jazdného pruhu
pri silnom náraze vetra – napríklad pri výjazde z tunela alebo spoza domu.
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., sa
pripojila k iniciatíve Ministerstva hospodárstva
SR a pri kúpe vozidla s čisto elektrickým pohonom, prípadne plug-in hybridu od 1. júna 2017
tak svojim klientom poskytuje podporu vo výške 3 000 eur s DPH pre plug-in hybridy (PIH) a 5
000 eur s DPH pre vozidlo Mercedes-Benz Triedy

B 250e ED. V prípade vozidiel smart ED podpora
predstavuje sumu 3 000 eur s DPH. V praxi to znamená, že o uvedenú sumu sa znižuje obstarávacia
cena motorového vozidla. Ó
Text: Michal Varga; Foto: DaimlerAG

SMART fortwo kupé electric drive
trojfázový synchrónny elektromotor na striedavý prúd, 60 kW / 81 k,
160 Nm., 1-stupňová prevodovka
Spotreba - kombi.
Emisie CO2
Cena zákl. modelu
Podpora Mercedes-Benz Slovakia
Cena s odpočítanou podporou
Príklad finančného lízingu*:
Akontácia 30 %
1.- 60. mesačná splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena

13,1 – 12,9 kWh/100 km
0 g/km
22 139,00 € s DPH
- 3 000 € s DPH **
19 139,00 € s DPH

5 741,70 € s DPH
273,55 € s DPH
229,67 € s DPH
36,00 € s DPH

* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,86%; fixný úrok p. a.:
8,60%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 19.139,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch:
60; celková suma hradená spotrebiteľom: 22.420,37 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné
poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN.
** Podpora Mercedes-Benz Slovakia platná od vozidlá s registráciou od 1.6.2017 do 31.12.2017.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov
bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová
pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov, certifikát
na vysokovoltový akumulátor až na 8 rokov alebo 100 000 km.
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Autokary
urĆujúce trend
Pohodlie, bezpečnosť, prvotriedny komfort a služby - to sú
faktory, ktoré determinujú záujem dopravných spoločností
a cestujúcich o kráľovské modely vozidiel ComfortClass značky
Setra a to S 515 HD, S 516 HD.

V

čom spočíva úspech ôsmich modelov luxusných
autokarov ComfortClass značky Setra? Predovšetkým ide o jedinečný priestorový koncept, zabezpečujúci všetkým prepravovaným dostatok miesta. Vnútorná výška státia 2,10 m umožňuje nielen

zabudovanie rovných podláh, ale aj to, že ani vyšší pasažieri, sediaci pri stene, si nenarazia hlavu, pretože kontúra dizajnu vzduchového kanála sa otvára smerom k bočnému oknu. Konštruktéri autokarov tak získali aj viac svetla v interiéri vozidla a pre cestujúcich
sediacich pri uličke lepší výhľad na bočné okno.
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Efektívne usporiadanie
Päťhviezdičkové autobusy S 516 HD a S 515 HD sa využívajú
na exkluzívne zájazdy na koncerty, opery a festivaly, sú synonymom komfortu a služieb na doposiaľ nevídanej úrovni. Vozidlo
S 516 HD/2 s nastupovaním vzadu disponuje rovnou podlahou,
komfortne vybavenou kuchynkou v zadnej časti s teplovzdušnou
rúrou, kávovarom a so štyrmi chladničkami, ako aj s priestorovo
výhodným osadením sedadiel 2+1 s kapacitou 27 miest. V prípade modelu S 515 HD ide o 40 pohodlných kresiel. Usporiadaním zadnej časti vozidla sa podarilo konštruktérom získať dodatočný úložný priestor, ktorý je možné využívať ako oddychovú
zónu pre vodiča. Ďalší model - S 516 HD je vybavený 38 kreslami pre cestujúcich a „kráľovským“ odstupom sedadiel so vzdialenosťou 1 m, kde sa pohodlne natiahnu aj tí najvyšší pasažieri.
A nielen to. Uvedené rozdelenie a umiestnenie služieb v autobuse umožňuje obslužnému personálu vykonávať svoju prácu bez
rušenia cestujúcich. Presunutie druhých dverí za zadnú hnaciu
nápravu taktiež pomohlo k zabudovaniu väčších viek batožinového priestoru. Tašky a kufre je tak vždy možné bezpečne nakladať a vykladať zo strany odvrátenej od cestnej komunikácie.

Benefity komfortu
Vyše 83-centimetrový až metrový odstup pohodlných,
rovnocenne usporiadaných kresiel pre cestujúcich, s na-

staviteľnými opierkami hlavy, pohodlnými opierkami nôh
a 220-voltovými zásuvkami pre každý rad sedadiel, umocňuje harmonický a vzdušný interiér pre cestujúcich. Navyše
- veľkým pozitívom značky Setra je na mieru šité vyhotovenie, pri ktorom sú zohľadnené a realizované všetky individuálne špeciálne priania klienta. Pri modeloch S 516 HD
dodáva vozidlo punc výnimočnosti aj predvídavý tempomat
Predictive Powertrain Control, vďaka čomu automatická regulácia rýchlosti s integrovaným záberom prevodovky zabezpečuje vozidlu aj maximálnu hospodárnosť. Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

21

setra class.indd 21

22. 6. 2017 8:58:56

AUTOMOBILY A TECHNIKA

Autobus
„ušitý“ na mieru
Jednotka medzi autobusmi so zvýšenou podlahou
- Mercedes-Benz Tourismo, pripravuje na jeseň veľkolepý
príchod svojej najnovšej generácie - Tourismo RHD...
22
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ciu s výkonom 335 kW (456 k) zo známeho radového šesťvalcového motora OM 470 so zdvihovým objemom 10,7 l.
K tomu pribudnú aj dve odlišne voliteľné verzie kokpitu s
individuálnejším priestorom pre cestujúcich.

Prvoradá hospodárnosť
Vďaka aerodynamike, optimalizovanej do posledného detailu, klesol súčiniteľ odporu vzduchu na neprekonanú výbornú hodnotu Cw = 0,33. Získala sa tým obdivuhodná
hospodárnosť autobusu - vďaka výrazne zníženej spotrebe
paliva s primerane nízkymi emisiami. Trend úspory spotreby zvýrazňuje aj - na želanie dodávaný - predvídavý tempomat Predictive Powertrain Control (PPC), ktorý je do
Tourismo RHD ponúkaný po prvý raz a spolu s dlhými intervalmi údržby a komplexným servisom sa oprávnene stáva novým hospodárskym zázrakom medzi autokarmi.

Maximálna bezpečnosť
Dôraz na maximálnu aktívnu bezpečnosť sa v novinke okrem komplexnej sériovej výbavy prejavuje aj v tom,
že na želanie je prvý raz systém núdzového brzdenia - aktívny asistent brzdenia 3, ktorý okrem prekážok idúcich
vpredu, rozpozná aj stojace prekážky a aktivuje brzdenie
naplno. Tourismo RHD tak už v predstihu spĺňa budúce zákonom predpísané požiadavky. Ak by napriek tomu malo
dôjsť k nehode, patentovaný bezpečnostný systém Ochrana pri čelnom náraze (FCG) slúži ako účinná ochrana vodiča a spolujazdca v prípade čelného nárazu. Svoj účel splní
v prípade potreby aj zvýšená pevnosť nadstavby.

Interiérový komfort
Čo najväčší komfort zabezpečujú pohodlné nástupné
priestory a presvetlený a príťažlivo riešený interiér. Vrcholom pohodlia sú nové sedadlá Softline, dvojzónová regulácia s plnoautomatickou reguláciou a vždy s dvoma oddelenými obehmi na kúrenie a klimatizovanie.

Coach MediaRouter

N

ielen zvýšený komfort, jednoduchá obslužnosť, ale predovšetkým maximálna hospodárnosť a bezpečnosť sú atribúty, ktoré ho
posúvajú na piedestál výnimočnosti. Jediná
zmena sa neudiala v rozmerovej koncepcii
- štyrmi modelmi v troch dĺžkach približne 12 až 14 m pokrýva podstatné veľkosti komerčného segmentu v kyvadlovej doprave, cez výletné a diaľkové linkové autobusy až po
komfortný diaľkový turistický autobus.

Rozšírená motorizácia
Nový Tourismo RHD bude mať z pohľadu výkonu - od
kompaktného a ľahkého radového šesťvalca Mercedes-Benz
OM 936 so zdvihovým objemom 7,7 l a s výkonom 260 kW
(354 k), až po mimoriadne silnú novú špičkovú motorizá-

Mercedes-Benz Tourismo RHD môže byť na želanie vybavený smerovačom WLAN a anténou priamo z výrobného závodu. Coach MediaRouter - vybavený dvoma slotmi
na karty SIM na báze LTE, ako aj dvoma prípojkami USB zabezpečí, že počas jazdy okrem používania internetu svojimi koncovými zariadeniami možno spúšťať aj médiá z lokálnej databanky.

Efektívny FleetBoard
O maximálnu transparentnosť sa stará telematický systém FleetBoard s modulárnou štruktúrou, vyvinutou špeciálne pre manažment autobusového parku, ktorá je k dispozícii v celej Európe. Vďaka systému FleetBoard tak možno
identiﬁkovať a čerpať ešte väčší potenciál úspor autobusového parku. Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Atlét zo Stuttgartu

Zberateľsky najcennejšou je verzia 2.5-16 Evo II z roku 1990. Fabrika z nej pre zákazníkov vyrobila 500 kusov.

V prvej polovici osemdesiatych rokov sa Mercedes-Benz viezol
na vlne komfortu, bezbrehého luxusu a nepriestrelnej kvality.
Hviezdu zo Stuttgartu skrátka spájali s vyššou spoločnosťou,
nóbl večierkami a s prúdmi prvotriedneho šampanského.
V pozadí konzervatívneho prístupu sa však potichu a nenápadne
schyľovalo k revolúcii. Rodinný šatník značkových o
oblekov mal
totiž čoskoro obohatiť prvý športový dres
dres.

K

eď sa v predajniach automobilky
autom
Mercedes-Benz
objavil model 190, tradiční
tradičn klienti značky zalapalii po dychu. Do stojatých vvôd konzervatívnej movánok a ukázal, že
delovej ponuky vniesol čerstvý
čer
trochu rebelom. Na dnešné
aj Mercedes vie byť tak tro
žiadnu výstrednosť,
pomery našľapoval opatrne a nepredstavoval
nepredstav
v roku 1984 však svojím novým prístup
prístupom a pokrokovou konštrukciou ukázal cestu, ako ďalej.
ďa A čo viac, fabrickým
poskytol výborný manévrovakonštruktérom poskyt
cí priestor pri vvymýšľaní jeho nových
verzií.

Čo tak trochu pohybu?

Verziu 190 2.3-16
ste okamžite spoznali podľa
dodatočných spojlerov
a decentného zadného krídla.

Jednoduché tvary, výborná aeJedno
rodynamika (koeﬁcient aerodyrodynam
namického odporu 0,33) a komnamickéh
tvary „stodeväťdesiatky“
paktné tvar
konštruktérom spávať už ponedali konštru
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Jeden z troch exemplárov 190 2.3-16
počas rekordnej jazdy na okruhu Nardó.

Zlatá metalíza bola jedným
z poznávacích znakov
týchto verzií.

čas jej vývoja. Bol to prelomový model, novinka, ktorá mala posadiť zvyšok automobilového sveta na zadok, a ukázať, že značka
Mercedes-Benz je kráľom. Nielen na poli luxusu a prestíže, ale aj
výkonov a obratnosti. A práve chystaný model 190 bol výbornou
platformou na demonštráciu schopností a náskoku značky. Vo vývojových dielňach sa tak zrodila diabolská myšlienka na športovú
verziu „Baby Benzu“.

Čarovanie s ventilmi
Recept znel jednoducho – postaviť auto, ktoré ohromí nielen
svojimi výkonmi v priamke, ale aj obratnosťou v zákrutách. Mal
to byť skrátka ten najatletickejší sériový Mercedes, aký dokáže fabrika vyrobiť. Niečo, čo donúti k zamysleniu aj klientov konkurenčného BMW a poriadne prevetrá rady tradičných zákazníkov stuttgartskej značky. A nemalo ostať len pri civilnej verzii, vo fabrike
totiž čoraz častejšie pokukávali po tratiach svetových automobilových súťaží.
K problematike naháňania výkonu sa konštruktéri postavili čelom a namiesto prepĺňania, ktoré by zničilo lineárnosť záťahu,
a zvyšovalo hmotnosť celého auta, obrátili svoju pozornosť na atmosférické nasávanie a šestnásťventilovú techniku. Dnes to znie
smiešne, ale v polovici osemdesiatych rokov šlo o technológiu
z pretekárskych motorov. Vo fabrike preto pri ladení liatinového

benzínového štvorvalca M 102 spojili sily s renomovanou spoločnosťou Cosworth Engineering, ktorá bola v problematike viacventilových konštrukcií ako doma. Masívny liatinový blok motora
dával výborné predpoklady na dostatočnú životnosť, výsledkom
hodinárskej práce tak bol mimoriadne odolný agregát s obchodným označením 2.3-16 a s výkonom až 136 kW pri 6000 ot./min.
Pri kompresnom pomere 10,5:1 zo seba vydoloval 240 Nm, čo
bolo dokonca viac, ako dával šesťvalec vtedajšej základnej verzie
Triedy S. V roku 1984 urobil tento motor z verzie 190 2.3-16 najdynamickejší sériový Mercedes v ponuke. Dnes to znie nanajvýš
priemerne, bola to však bomba!

Premožiteľ rekordov
V čase uvádzania modelu 190 na trh bol Mercedes-Benz bezpochyby majstrom marketingu. Jeho aktivity priťahujúce pozornosť
k novinke nemali obdoby. Dôkazom sú aj tri sériové verzie 190
2.3-16, ktoré v auguste 1983 postavila fabrika na taliansky vysokorýchlostný okruh Nardó. Tam ich nechala pod dohľadom 102
komisárov FIA odjazdiť celých 50 000 km, čo stihli za neuveriteľných 201 hodín a 39 minút, čím zlomili deväť rekordov v triede
a prekonali tri svetové rekordy. Auto sa tak verejnosti mohlo predstaviť už ako držiteľ niekoľkých svetových rekordov.
Ďalším výborným ťahom sa fabrika blysla 12. mája 1984. Na
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Počas svetovej premiéry
(Ženeva 1984) pôsobila
verzia 190 2.3-16 ako zjavenie.
Už vtedy držala tri nové
svetové rekordy.

Na vývoji motora
2.3-16 pracovala aj
spoločnosť Cosworth Engineering.

Nürburgring vzala 20 identických sériových 190
2.3-16 a za ich volanty posadila špičkových piloilotov formuly 1. Starších, aktuálnych aj nastupujúujúcu generáciu zdravo agresívnych mladíkov. Nakoniec z toho bolo divadlo, aké možno nečakalii ani
samotní organizátori. Na trati si to pred zrakmi
mi divákov rozdávali legendy ako Jack Brabham, Phil
Hill, Stirling Moss, John Surtees, Keke Rosberg,
erg, Niki
Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Klaus Ludwig,
dwig, John Watson či
Carlos Reutemann. Víťazom sa po tvrdých bojoch
ojo
och stal vtedy mladučký Ayrton Senna, ktorý na trati pokoril aj predpokladaného víťaza Nikiho Laudu. Lepšiu reklamu si modell 190 2.3-16 ani nemohol priať. Odvtedy bol snom každého chlapa s benzínom v krvi
krvi.

Obchodný úspech
Myslíte, že malý športový sedan bol len samoúčelnou ukážkou
schopností fabriky bez obchodného pozadia? Omyl! V skutočnosti potreboval Mercedes-Benz v dôsledku homologizácie predať ročne až 5 000 kusov tohto modelu, čo bol naozaj veľmi smelý
cieľ. Kombinácia elegancie, nenápadnosti a atletickej povahy však
už v prvom roku (1985) učarovala až 8 000 zákazníkom, do roku
1988 ich potom Mercedes-Benz predal 19 487 kusov (vrátane exportu do USA). Úspech, aký čakal len málokto.

S jedlom rastie chuť
Myslíte, že pri motore 2.3-16 sa to skončilo? Kdeže, Mercedes
posilnený úspechmi zašiel ešte ďalej a po troch rokoch ponúkol
hladným zákazníkom verziu 2.5-16 s výkonom (143 kW) a s úpravami motora aj podvozku. Novinkou bolo aj použitie ešte odolnejšej dvojradovej rozvodovej reťaze (Duplex) a rozšírenie ponuky
nuky farieb zo zlatej a čiernej (2.3-16) aj na vínovo červenú a striebornú.
ornú.
To, že ide o zberateľskú vzácnosť, dokazuje aj celkový počet
et vyrobených kusov – len 5 743 ks. Aby toho nebolo málo, v roku
u 1989
továreň predstavila 502-kusovú limitovanú edíciu 190 2.5-16
6 Evolution s upraveným motorom, s brzdami, pružením a s pneumaeumatikami 225/50 R 16. A keďže sa po nej len zaprášilo, nasledovala
dovala
ešte ultimatívnejšia verzia 190 2.5-16 Evolution II (500 ks) s výkonom 172 kW/7800 ot./min. a športovejším naladením. To, že dnes
ide o mimoriadny zberateľský artikel, hádam netreba ani zdôrazdôrazňovať.

Model 190 2.3-16 bol vrcholom

nejaponuky tohto modelového radu.
kú z nich
narazíte, už na nej
neprerobíte. Dostupnejšie
Dostu
upn
p ejšie sú klasické verzie 190 2.5-16, najmenej
starostí so zháňaním vám však dá verzia 190 2.3-16.
2 3 16 Pri oboch plapla
tí obozretnosť pri ich technickom stave. Rozvodové reťaze Duplex
verzií 2.5-16 vydržia viac, tak či tak treba nechať posúdenie ich stavu na odborníkov. Aj keď fabrika ich výmenu nespájala s predpísaným počtom najazdených km, roky tvrdej prevádzky a športového jazdného štýlu jej dávajú zabrať. Verzia 190 2.5-16 je celkovo
technicky zložitejšia (napr. v oblasti regulácií emisií, či nivoregulácie zadnej nápravy) a náročnejšia na renováciu do špičkového
stavu, dynamicky je však najmä v strednom otáčkovom pásme
výrazne živšia než 2.3-16. Pozor aj na elektrohydraulicky ovládanú uzávierku zadného diferenciálu ASD verzie 2.5-16, staršia verzia 2.3-16 používala jednoduchší samosvor na mechanickej báze
(s 32 % svornosťou).

Pozor na opravované kusy!
Protikorózna ochrana športových verzií bola rovnako vzorná ako pri zvyšku produkcie, pri kusoch opravovaných po nehodách (vzhľadom na zameranie auta ich veru nebolo málo) však
často nenápadne hlodá korózia aj na miestach, kde by ste to nečakali. Sústreďte sa aj na odlišné odtiene laku. Pôvodné zlaté a čierne laky dnes už nezoženiete, každá neskoršia dodatočná oprava
laku je tak odborným okom viditeľná. Nezabudnite skontrolovať
podlahu kufra, ak je vlhká, s veľkou pravdepodobnosťou to má na
svedomí zlé tesnenie zadného okna. Ó
Text: Václav Lipavský; Foto: Daimler AG

Berte, kým sú…
Ak vás športový „Baby Benz“ zaujal, musíte byť rýchli. Na trhu
jazdených áut je ich už relatívne málo, a tie v dobrom stavee sa stávajú veľkou vzácnosťou. Na rarity 190 2.5-16 Evolution (I ajj II)
rovno zabudnite, dávno sú v súkromných zbierkach. Ak však
ak na

Verzia 2.5-16 sa na trhu objavila v roku 1988.
Vo výrobe ostala nasledujúcich 5 rokov.
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Aj v štandardnej verzii je na zadných sedadlách miesta dosť, komu je stále málo,
môže zháňať verziu Long s rázvorom predĺženým o ďalších 12 cm.

Otvorenie otvorenej sezóny
V nádhernom prostredí zámockého parku v rakúskom
Laxenburgu otvorili členovia SL-klubu už 34. zraz. Začala
sa sezóna, počas ktorej ide „strecha dole“.

N

apriek trochu chladnejšiemu počasiu sa v malebnom parčíku postupne nazhromaždilo vyše
300 vozidiel. Nešlo pritom iba o modely Mercedes-Benz SL, ale aj o ich deriváty a všetky modely s otvorenou strechou. Od prvej generácie
radu SL sme teda mohli vidieť všetko vrátane „baby“ kabrioletov SLK, brutálnych superšportov SLS, či najnovší prírastok
do rodiny otvorených Mercedesov – Mercedes-AMG GT C.
Už len príchod jednotlivých áut bolo hotové divadlo. Mnohé
z nich mali pod kapotou bublajúce osemvalce či krásne pradúce radové šesťvalce. Zo stavu niektorých veteránov sa človeku
do očí tisli slzy dojatia. Koľko pozornosti, práce a námahy venovali niektorí majitelia svojim autám, aby vyzerali lepšie ako
nové, je ťažké si vôbec predstaviť. Najväčšou hviezdou priateľského stretnutia, v ktorom nešlo o súťaženie, ale o príjemnú atmosféru v spoločnosti desiatok unikátnych áut, bol legendárny Mercedes-Benz 300 SL, teda legendárny „Gullwing“. Z toho

auta sme mali zimomriavky, už keď sme ho zazreli. Následne
sme však počuli zvuk jeho radového šesťvalca s priamym vstrekovaním (na aute z roku 1954!) a podlomili sa nám kolená.
Taký lahodný zvuk mu môže závidieť nejedno súčasné auto.
Darmo, práve tento motor v spojení s ľahkou karosériou a s výbornou aerodynamikou z neho spravili najrýchlejšie auto svojej doby! Ďalšou hviezdou (ako inak) bol nezvyčajný model
Mercedes-Benz 450 SLC z osemdesiatych rokov, ktorého krásu ešte zvýraznil jeho majiteľ, a to zvolením vkusných zlatých
vypletaných kolies BBS a veľkých AMG bŕzd, ktoré sa pod ich
lúčmi skrývali. SLC má mimoriadne zaujímavú siluetu – je to
dlhšie štvorsedadlové SL s karosériou kupé. Výsledok je aj vďaka opatere majiteľa ešte dnes berúci dych. Len na pripomenutie, my sme na zraz prišli v krásnej tretej generácii Mercedesu-Benz SL – konkrétne 280 SL. Jeho pohodlný podvozok, silný
motor a absolútne pevná karoséria sú stelesnením kvality a luxusnej nátury modelov SL. ÓText a foto: Juraj Hrivnák
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Best of...
Filozofia modelov AMG sa počas päťdesiatich rokov prakticky
nezmenila. Pointou vždy boli aj budú maximálny výkon
a vynikajúce jazdné výkony. A ešte aj štipka oktánového
šialenstva. Toto sú najlepšie modely histórie AMG.
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1971 Mercedes-Benz 6.8
SEL „Červená sviňa“
Príbeh tohto auta poznáte z predchádzajúceho dielu. Áno, je to pretekársky špeciál, vývoj ktorého prebiehal v garáži. A práve zanietenie pánov Aufrechta
a Melchera znamenalo, že tento model sa objavil na
pretekoch. A v súboji s oveľa ľahšími Alfami, BMW sa
na vytrvalostných pretekoch 24 hodín v Spa preboxoval až na druhé miesto, čím prakticky obrátil vtedajší pretekársky svet naruby. Pod kapotou pracoval prevŕtaný 6,8 litrový osemvalec s maximálnym výkonom
315 kW/428 koní a s maximálnym krútiacim momentom 610 Nm. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h trvalo 4,2 sekundy a maximálna rýchlosť predstavovala 265 km/h.
Od tohto dátumu sa Mercedesy naplno vrátili na pretekárske trate.

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h trvalo
4,2 sekundy a maximálna rýchlosķ
predstavovala 265 km/h.
29
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1986 W124 „Kladivo“
V polovici osemdesiatych rokov
autá upravené ﬁrmou AMG už motoristi vnímali ako samostatné modely a AMG v tom čase už otváralo
druhú pobočku, aby dokázalo uspokojiť rastúci dopyt. A opäť konštruktéri AMG postavili motoristický svet
naruby, keď do inak konzervatívneho Mercedesu-Benz E natlačili osemvalec z modelu Mercedes 560 SEC.
Ten mal objem 5,6 litra. Samozrejme, neostalo iba pri výmene motora. Konštruktéri vymenili hlavy valcov za novšie s dvojitými vačkovými
hriadeľmi a prepracovali manažment
motora. Výsledkom bol posun maximálneho výkonu zo 177 na 355 koní/
261 kW. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h
za menej ako päť sekúnd a maximálna rýchlosť bola „vyše“ 306 km/h.
V tom čase to bolo viac, ako dosahovalo Ferrari Testarossa.
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1984 Mercedes-Benz 190E AMG
Začiatkom osemdesiatych rokov boli nemecké majstrovstvá cestných automobilov mimoriadne populárne. Samozrejme, aj Mercedes
sa chcel zúčastniť a aj vyhrať, čo sa mu podarilo, preto nasadil na preteky model 190E, no
s motorom od AMG, ale od britského úpravcu
Cosworth. Vznikol model 190 2.3-16 V, ktorý
slúžil ako homologačný model. Našťastie na pretekoch sa mohli zúčastňovať aj súkromné tímy,
samozrejme, aj AMG. V roku 1987 v AMG motor zväčšili na 2,5 litra a nadopovali ho výkonom. Tento upgrade dostal označenie AMG
Power Pack a ponúkal oproti sériovej „dva-trojke“ plus tridsať koní. No a vedľajším produktom
tohto súťaženia bol model s označením M3.

1974 Mercedes-Benz 300SL AMG
Tento počin pánov Auftrechta a Melchera by dnes mnohí označili za svätokrádež, no vtedy boli úpravy zákazníckych
áut bežnou záležitosťou. Napokon tak je to aj dnes, nie je nič
výnimočné vidieť upravené Ferrari či Lamborghini. Tento
projekt kopíruje niektoré dnešné úpravy. Radový šesťvalec
nahradili vidlicovým osemvalcom s objemom 4,5 litra. Maximálny výkon upravili. Zadná náprava bola širšia, čo si vyžiadalo úpravy karosérie. Výsledkom bol unikátny model, ktorý
sa objavil po mnohých rokoch. Ako inak, plne pojazdný.

(Pokračovanie nabudúce). Ó Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Fleet
Board
stále
na špici
inovácií
Množstvo rozmanitých údajov a stále novšie technológie
ponúkajú viac a viac príležitostí, aby sa uľahčila práca v doprave
a v logistike. Fleetboard je aj po 17 rokoch od svojho vzniku
v tejto oblasti na špici a ponúka inovatívne digitálne riešenia.

K

eď sa Fleetboard prvý raz predstavil odbornej verejnosti v roku 2000, dostupnosť údajov z vozidla a možnosti ich využitia cez ďalšie nástroje bola obmedzená. Štandardne sa
využívala dátová komunikácia z vozidla a do
vozidla cez esemesky v sieti GSM. Dnes Fleetboard čerpá
oveľa viac dát z vozidla, údajov o trase a pozícii a odosiela
ich, kde je to potrebné.

Nové technológie a postupy
Ako v máji predstavitelia Mercedes-Benz ukázali v Mníchove, Fleetboard smeruje ďalej za hranicu telematiky do
oblasti digitálnych riešení pre celý dopravno-logistický sektor. Je to najmä vďaka modernej vízii, ktorá sa nebojí používať nové technológie a nové pracovné postupy.
Aby Fleetboard zvládol enormný objem dát, pracuje napríklad s platformou HERE, ktorá umožňuje zrozumiteľne
zobrazovať rôzne údaje z vozidiel ﬂotily dopravcu v mapových podkladoch. Pri digitálnych riešeniach je tiež životne
dôležité, aby mal produkt možnosť neustálej aktualizácie.
V tejto súvislosti Fleetboard spolupracuje s Microsoftom
a v budúcnosti bude jeho infraštruktúra postavená na cloudovej platforme Azure.
Fleetboard bola od začiatku mladá a agilná spoločnosť, ktorá mala horizontálnu hierarchiu a pri vývoji softvéru používala tzv. Scrum metódu – prezentáciu a diskusiu riešení v rámci pracovného tímu. Od septembra 2016
Fleetboard opäť posilnil svoj vývojový potenciál. V Berlíne vytvoril Inovačné centrum, ktorého medzinárodný tím
pracuje ako startup. Aby dosiahol tento „hub“ maximálnu
kreativitu a nové myšlienky, nie je priamym podriadeným
pracoviskom koncernu zo Stuttgartu.
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Lievik na nápady
Jeden z najväčších problémov s digitálnymi riešeniami je rýchly vývoj produktu a jeho sprístupnenie zákazníkom. V berlínskom startupe Fleetboard sa praktizuje
metóda tzv. „inovačného lievika“. Princíp je nasledujúci - pracovníci centra, partneri alebo zákazníci môžu navrhnúť myšlienku digitálneho produktu. Majú potom
maximálne päť minút, aby predstavili nápad tímu Fleetboard-u, ktorý je skupinou odborníkov zo všetkých oblastí Fleetboard, divízie Mercedes-Benz Trucks, Daimler Financial Services a IT oddelenia. Počas ďalších desiatich
minút čelia otázkam a musia skupinu odborníkov presvedčiť o svojom nápade.
Z takéhoto „lievika“ vznikajú potom produkty pre dopravcov a logistov. Nejde iba o nové aplikácie pre smartfóny so systémom Android alebo iOS pre Fleetboard Store,
ale aj o webové platformy. V súčasnosti je napríklad v pilotnej fáze testovania nástroj Fleetboard Nxtload, ktorý vyhľadáva z ponuky voľných vozidiel a prepráv, alebo Fleetboard FuelHub, web, kde si zákazník vie nájsť najlepší
kontrakt na ceny paliva pre ﬁrmu. Z aplikácií pre smartfóny bude určite zaujímavá vyvíjaná funkcia Fleetboard Vehicle Lens, pomocou ktorej sa vodič dostane k informáciám o prevádzkovom stave vozidla a jeho parametroch, ak
si telefónom odfotí vozidlo a jeho EČV. Ó
Text: Peter Záhorský; Foto: Daimler AG
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AMG trip

v znamení stáda
hviezdnych koní
Plejáda nových športových modelov v portfóliu sa stala
výborným námetom na ďalší jedinečný výlet na východné
Slovensko, kde zástupcovia médií absolvovali jazdnú
prezentáciu s novinkami z divízie Mercedes-AMG.

V

náručí Vysokých Tatier

Prvé kilometre už tradične viedli po diaľnici smerom do Banskej Bystrice, odkiaľ sa
posádky vydali po o čosi kľukatejších cestách. Tie padli rozhodne vhod, najmä ak
výlet počítal so šesticou výkonných modelov - Mercedes-AMG GLA 45, C 43 kabriolet, GLC 43 kupé, E 63 S, GT
R, no a čerešničkou na torte bolo brutálne G 500 4x42. Posádky mali o zábavu a radosť z jazdy postarané, čo predznamenávali aj prítomné modely vozidiel. Potvrdila to aj

prvá veľká zastávka v Tatranskej Lomnici, kde si posádky
počas obeda v hoteli International vymenili prvé nezabudnuteľné zážitky z jazdy v 612-koňovom sedane či vyše 3-tonovom off-roade.

Vinné a jeho úskalia
Po výbornom obede a následnej výmene vozidiel medzi
posádkami sa pokračovalo ďalej na východ. K pätici športových modelov AMG a k legendárnemu Géčku v špeciálnej verzii sa v poobedňajších hodinách pripojila posádka
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z Motor-Car Prešov na novej Triede E 43, ktorá zaviedla
stádo burácajúcich koní s trojcípou hviezdou v znaku naprieč Prešovom, Michalovcami - až do Vinného. Tu, v podvečerných hodinách, uchýlil Hotel Vinnay - na brehu Vinianskeho jazera, tak prítomných, ako aj miestnu senzáciu
budiaci často nevídaný vozový park. Večera a následná
ochutnávka miestnych vín sa stala dôstojnou bodkou po
celom náročnom dni.

Vyše 3 600 koní pokope
Nasledujúce ráno sa ku konvoju medzičasom pripojil ďalší počin s rukopisom z Affalterbachu - G 55 AMG.
Osem pôvabných modelov najrôznejšieho druhu sa svižným tempom vybralo smerom k vodnému dielu Starina,
ktoré je najväčšou nádržou pitnej vody nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Po obednej prestávke v oblasti Sninských rybníkov sa konvoj vydal ďalej na východ
- cez obce Runina, Uličské Krivé až do Novej Sedlice. Domáci najvýchodnejšej obce účastníkov AMG tripu ubytovali a pohostili v penzióne Kremenec, pričom chýbať nemohla ani degustácia tamojších tradičných a „rázovitých“
destilátov.

Naprieč celou krajinou
Tretí deň sa zvyčajne všetko dobré končí - a inak to nebolo ani v prípade nášho tripu. Čakal nás návrat do Bratislavy dôkladne naplánovanou trasou naprieč malebným
Slovenskom, ktorú spríjemnilo aj krásne slnečné počasie.
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Posádky mali o zábavu
a radosķ z jazdy postarané,
Ćo predznamenávali
aj prítomné modely vozidiel.
Na presun do prešovského hotela Plaza Beach, kde sa konal menší „Coffee Break“, perfektne poslúžili kľukaté cestičky medzi Sninou, Humenným a Vranovom nad Topľou.
Či už išlo o modely s pohonom 4Matic, alebo najšportovej-

šie AMG posledných rokov, 585-koňové GT R so zadným
pohonom, účastníci si rozhodne prišli na svoje. O plynulejšiu a komfortnejšiu jazdu v opojení tradičného luxusu áut
značky Mercedes-Benz sa postarala diaľnica pod Vysokými Tatrami. Po nej prišiel na rad nezabudnuteľný obed na
Salaši Krajinka pri Ružomberku a po dôkladnom doplnení energie tradičnou domácou kuchyňou sa testovala agilita a obratnosť noviniek v poslednej fáze tripu - naprieč Donovalmi. Paradoxne, ani tie najslabšie, 367-koňové modely
C 43 kabriolet a GLC 43 kupé zďaleka neťahali za kratší
koniec. Nehovoriac o jazde s nebom nad hlavou, ktorú si
priebežne pochvaľoval každý. Šťastný podvečerný príchod
do hlavného mesta zakončil ďalší hviezdny výlet, ktorý zanechal v účastníkoch množstvo ťažko opísateľných zážitkov. Nakoniec, v prítomnosti automobilov tohto druhu - to
ani nemohlo byť inak… Ó
Text a foto: Martin Mičuda
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-3,9/6,0-3,2/7,3-3,5 l/100km. Emisie CO2 kombinované: 171-89 g/km.

Máš na viac.
Urob ďalší krok.
Staň sa členom rodiny kompaktných vozidiel značky
Mercedes-Benz. Užívaj si nielen nadčasovú kvalitu, ale
aj inovatívny štýl a množstvo pokročilých technológií.
www.mercedes-benz.sk/masnaviac

od 299 € mesačne vrátane DPH
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Zvestovateĝ
novej generácie

Puristický dizajn, zvýraznené plochy s redukovanými líniami
a škárami, zmyselne podmaňujúce si tak srdce motoristického
nadšenca, ako aj jeho rozum. Presne týmito atribútmi disponuje
Mercedes-Benz Concept A Sedan.
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„Š

anghajská“ novinka naznačuje vzhľad a vývoj tvarov, ktorým sa budú uberať modely nižšej strednej
triedy v blízkej budúcnosti. S dĺžkou 4,57 m, šírkou
1,87 m a výškou 1,46 m má proporcie dynamického prémiového sedanu, pripomínajúceho kupé
a súčasne kompaktné vozidlo. Ide o predohru rozšírenia kompaktnej triedy aj o nový model plnohodnotného sedanu.

Sebavedomie
Concept A Sedan charakterizujú klasický trojboxový dizajn s krátkymi prevismi špeciálne na zadnej časti a smerom
dozadu posunutá, plochá kabína, či pomerne zvislo stojaci stĺpik C, veľké bočné okná, ako aj vysoká línia boku. O tom, že
ide o sebavedomý koncept s jasným posolstvom, svedčí výrazná predná časť vozidla s dominujúcou hlbokou, smerom
dopredu naklonenou maskou chladiča Panamericana - so
zvislými pochrómovanými vložkami a centrálnou hviezdou,
či veľký spodný otvor na prívod vzduchu s kosoštvorcovou
mriežkou a s výraznou ozdobnou lištou. Luxus a vysokú mieru súkromia poskytuje tmavé zasklenie zo všetkých strán vozidla a veľká panoramatická sklenená strecha.

Precíznosť
Na prvý pohľad zaujmú svojím precíznym prevedením aj
zapustené a lícujúce kľučky dverí, podobne ako aj moderne
riešené vonkajšie zrkadlá, umiestnené na držiakoch na línii
boku. Punc exkluzivity dodávajú aj atletické podbehy kolies
so zmenšenou vzdialenosťou medzi krytom a pneumatikou
a disk s priemerom 20“.

Svetelná symfónia
Výrazný dojem a predovšetkým vysoký efekt opätovného
rozpoznania zabezpečujú svetlomety s obrvou typickou pre
značku a s výraznou mriežkovou štruktúrou vnútri. Mriežková štruktúra v svietidlách má povrch pokrytý UV lakom
a je nasvietená ultraﬁalovým svetlom. Svetlomet tak v závislosti od svetelného média „žiari“ v odlišných farbách – napríklad v prípade denného osvetlenia bielou farbou.

Epilóg
Kým Ján Krstiteľ bol prvým zvestovateľom Kristovho
kráľovstva, o modeli Concept A Sedan môžeme pokojne
povedať, že ide o zvestovateľa novej generácie triedy kompaktných vozidiel. Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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ĪUDIA A ŠTÝL

Ambasádori
Tri vozidlá Mercedes-Benz sa na štvrť roka stali oddanými
štvorkolesovými partnermi troch tímov ambasádorov striebornej
hviezdy, ktorí sa delia na sociálnych sieťach so svojimi pocitmi
a s fotografiami z ich užívania.

„V

súvislosti s vozidlami New Generation Compact Cars (NGCC), alebo inak povedané s kompaktnými automobilmi novej generácie značky Mercedes-Benz, cielene vedieme
už dlhší čas našu marketingovú komunikáciu
tak na generáciu Y, ako aj generáciu Z. Jednoducho, aj keď
sme najstaršou svetovou automobilovou značkou, neznamená to, že „neomladzujeme“. Práve naopak - čo najlepšie dokazuje aj posledná rozbehnutá úroveň našej komunikácie
v podobe testovania kompaktných vozidiel našimi mladými ambasádormi - predstaviteľmi tak tzv. Miléniovej generácie, ako aj iGenerácie“ - poznamenala na margo spomínanej akcie vedúca marketingu a komunikácie Mercedes-Benz

Slovensko - Ingrid Janečková. Zaujímalo nás, v čom podľa
nej spočíva špeciﬁkum a jedinečnosť tejto konkrétnej aktivity. „V tom, že realizujeme tzv. inﬂuenčný marketing. V rámci neho sme za ambasádorov a inﬂuencerov vybrali mladých, ambicióznych, talentovaných a úspešných - a najmä
neopozeraných a verejnosti neznámych ľudí. Teda nie celebrity, ako to býva u nás často zvykom. Pomocou nich a pomocou širokej a rôznorodej komunity ľudí, s ktorými prichádzajú dennodenne do kontaktu, vytvárame nenútené,
prirodzené povedomie a záujem o naše vozidlá. V tejto súvislosti je pre nás najdôležitejšie, že sa každý z nich pohybuje vo svojej špeciﬁckej komunite - medzi výtvarníkmi, fotografmi, ľuďmi z oblasti reklamy a vizuálnej komunikácie,
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študentmi, absolventmi škôl, manažérmi, podnikateľmi, či
vo svete modernej a atraktívnej gastronómie - teda medzi
komunitou a generáciou ľudí, pre ktorú je charakteristickou
komunikácia cez mobilné a sociálne siete, charakteristická
svojím špeciﬁckým komunikačným jazykom a jeho formou,
či silná individualita, dynamika života, chuť spoznávať nové
veci a zdolávať doposiaľ nezdolané výzvy,“ dodala Ingrid
Janečková. „Hviezdni ambasádori“ tak majú počas štvrťroka k dispozícii úplne nové modely Mercedes-Benz CLA
200d kupé, Mercedes-Benz CLA 220d SB a Mercedes-Benz
Triedy B 250e, ktoré si navzájom menia.

Dominika
„Možnosť používania vozidla (a zdieľania fotograﬁí a pocitov z neho - na @dominikazakova a na facebooku), ktoré vo mne evokuje stabilitu a tradíciu kvality, som uvítala s veľkou radosťou,“ vysvetľuje Dominika Žáková, mladá
atraktívna výtvarníčka, absolventka VŠVU u profesora Ivana Csudaia. Vo svojej tvorbe sa zaujíma o farebnú psychológiu, pomocou ktorej ponúka možnosť vizuálnej citlivosti, meditatívnej a transcendentnej skúsenosti pri pohľade na
živé farby. Na testovanie dostala výrazne modré elektrické
Béčko, oslovujúce víziou diaľok, voľnosťou a pohodou. Nás
však zaujímali jej doterajšie skúsenosti s vozidlom s nulovými hodnotami emisií. „Nebudem klamať, som s ním absolútne spokojná. Nečakala som, že sa mi s ním bude tak dobre, prirodzene, bezpečne a pohodlne jazdiť. Sedí sa v ňom
maximálne pohodlne, má veľkorysý priestor nielen na sedenie, ale aj na batožinu. Príjemne som prekvapená aj z množstva technických „vychytávok“. Jediné, čo by som privítala, by bolo väčšia hustota nabíjacích staníc na Slovensku,
či ešte väčší dojazd na jedno nabitie. Zatiaľ sa mi vždy po-

darilo dôjsť, a tak adrenalínovo posúvam hranice dojazdu
na jedno nabitie, aby som zistila, čo to dá,“ uviedla s úsmevom Dominika, ktorá auto vníma najmä ako praktický prostriedok a pomocníka, najmä pri prevážaní obrazov a maliarskeho materiálu v prípadoch, keď maľuje mimo svojho
ateliéru. A hoci ako umelkyňa a žena vníma aj celkový dizajn, prioritný je pre ňu jeho ekologický prínos. „Uvedomujem si ekologický aspekt života a aj preto preferujem využívanie obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ je to možné, tak sa čo
najviac vyhýbam využívaniu fosílnych palív a aj preto je pre
mňa elektromobil jednoznačná a jasná voľba.“ Dominika je
aj v súkromí obklopená podobne zmýšľajúcimi, progresívnymi eco-friendly priateľmi, a aj preto je len prirodzené, že
najčastejšie kladenou otázkou v súvislosti s elektrickým Béčkom od nich bola: „Kedy ma odvezieš?… :)“

Lousy Auber
Podobne ako svetoznámy anglický grafﬁti umelec Banksy - aj Lousy Auber chce zostať v anonymite. Ako tvrdí,
nerád sa fotí. A tak namiesto toho, aby ste spoznali jeho
tvár, uvidíte len jeho prilbu, čo samo o sebe je príležitosťou na bizarné kreatívne predstavy… Po štúdiu v Dánsku,
kde sa venoval fotograﬁi, pociťoval pretlak kreativity a invencie, a tak si po návrate do Bratislavy založil kreatívne
štúdio, v ktorom sa okrem fotograﬁí venuje aj video produkciám pre mediálne a vizuálne kampane. Ako vysvetľuje: „Pre svoju tvorbu a komunikáciu na sociálnych médiách používam pseudonym Lousy Auber, ktorý vznikol ako
nickname pre facebook. Pomocou neho sa snažím vytvárať vizuálny dialóg s mojimi followermi cez snapshoty ľudí
a situácií z môjho života“. Ako prvé testoval CLA kupé,
na ktorom ho zaujal najmä skvelý audio systém. „Je to pre
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mňa veľmi dôležitý faktor, pretože auto je pre mňa akýmsi druhým domovom. Pri svojom náročnom životnom štýle potrebujem spoľahlivé a bezpečné vozidlo - čo mercedes
spĺňa dokonale. Okrem už spomínaného audia ma zaujala
aj stabilita počas jazdy a jeho vysoký komfort,“ vysvetľuje
Lousy Auber s tým, že jeho srdcovkou sú staré autá a svoju budúcnosť si preto nedokáže predstaviť bez veterána na
voľné chvíle a víkendy. A kto z jeho okolia mal z testovaného mercedesu najväčšiu radosť a zážitok? „Jednoznačne
moja babka a dedko,“ s úsmevom na záver dodáva kreatívny fotograf, ktorý fotky a videá z testovania uverejňuje na
svojom instagrame @lousyauber.

Darinka a Samuel
Sýtočervený Mercedes-Benz CLA 220d SB (ktorého príbeh môžete nájsť na instagrame @barskde_barskde a na Facebooku @barskde ) sa stal ,rodinným“ testovacím miláčikom takmer ideálne skombinovaného páru – študentky
manažmentu Darinky Gubricovej a študenta práva Samuela Klikača, ktorí sú partnermi aj v podnikaní - v oblasti gastronómie. Začínali s konceptom BARsKDE – pohyblivého
baru s otvorenou kuchyňou a so svojím „Pastrami“ sandwichom oslovili množstvo gurmánov z celého Slovenska.
Teraz sa venujú rozbiehaniu prevádzky v centre Bratislavy,
súkromným cateringom a plánujú aj výjazdy na festivaly. Aj
v tejto súvislosti, sú pre nich spoľahlivá mobilita a taktiež
veľký úložný priestor veľmi dôležitými faktormi. ,Veľmi sa
mi páčil nielen dizajn, vnútorný komfort, či koncept otvárania a štartovania Mercedes-Benz KEYLESS GO, pri kto-

rom stačilo, že mám kľúč od vozidla uložený v kabelke. Prekvapilo ma aj dobrou spotrebou a EKO režimom, v ktorom
zbierate body, čo vtipne motivuje jazdiť úspornejšie.“ Darinku dopĺňa jej priateľ Samuel: „CLA SB má veľmi príjemné jazdné vlastnosti, vďaka ktorým počas jazdy vodiča vôbec neunavuje, čo sa počas organizovania akcií zíde. Mám
rád dynamický štýl jazdy, preto mi vyhovuje aj výkonný
motor a pevne držiace sedadlá.“ Nevýhodu tohto typu vozidla vidí v trochu tvrdšom podvozku, vzhľadom na tunajšie cesty. „Sem-tam mám obavy o predný spojler, ktorý je
dosť nízko.“ Čo sa týka budúcnosti, majú jasno: „V blízkom
čase máme v pláne okrem doterajších ciest po Slovensku
a Čechách, aj dlhší - inšpiračný trip po Európe, z ktorého
skúsenosti a priebeh plánujeme zdokumentovať. Práve dávame dokopy celý projekt,“ dodáva na záver Samuel. Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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ĪUDIA A ŠTÝL

HOW
I FEEL
IT!

Mladá talentovaná návrhárka
Veronika Kopálová sa stala víťazkou
projektu Nové tváre módnej scény,
ktorý patrí pod Bratislavské módne
dni by Mercedes-Benz. Vychutnajte
si jej aktuálnu kolekciu How I feel it.
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Foto: Alexandra Rymšinová
Modelka: Michaela Ch/Exit Model Management
Mejkap a vlasy: Katarína Zuzulová
Kolekcia How I feel it/Veronika Kopálová/Víťazka projektu Hľadáme nové tváre módnej scény 2016
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PR ĀLÁNOK

20

ROKOV
POCTIVÉHO
REMESLA

V auguste to bude 20 rokov od vzniku slovenskej značky
šperkov Briliant. Za dve dekády vybudoval zakladateľ
Briliantu, Ivan Mikuš, neskôr aj s pomocou svojich detí,
prestížny klenotnícky dom. Pri príležitosti tohto jubilea
nám poodhalil základné ingrediencie ich úspechu.

Na čom stojí vaše podnikanie?
Možno to znie ako fráza, ale jednou z našich predností je poctivý prístup. Máme vlastnú klenotnícku dielňu
v Trenčíne a 7 kamenných predajní po celom Slovensku. Existujú, samozrejme, jednoduchšie riešenia, napríklad kupovať hotové šperky zo zahraničia, no túto cestu sme si nevybrali. Naše šperky si chceme vyrábať sami
a chceme, aby ich klienti mohli vidieť naživo.
To sú však veci, v ktorých vás konkurenti môžu dobehnúť, nie?
Presne tak. Aj preto sme najmä v poslednom desaťročí investovali veľa času a úsilia do vzdelávania v oblasti drahokamov. V roku 2010 sa nám podarilo založiť znaleckú organizáciu, ktorá je v súčasnosti najvyššou
inštanciou znaleckej činnosti v odvetví drahých kameňov na Slovensku. So synom sme zároveň jedinými slovenskými členmi najstaršej diamantovej burzy v Antverpách. Práve toto sú naše najväčšie konkurenčné výhody.

Sme presvedčení, že k skutočnému úspechu nevedie
žiadna z ľahkých ciest.
Poctivý prístup a vzdelávanie sú teda podľa vás kľúčmi k úspechu?
Áno, aj keď úplne také jednoduché to nie je. Naši klienti
napríklad tiež veľmi ocenia, keď s nimi dokážeme popri povinnostiach s vedením ﬁrmy osobne komunikovať. Preferujú totiž značku, za ktorou vidia konkrétnych ľudí. V súvislosti s tým sme sa rozhodli pri príležitosti 20. výročia založenia
značky Briliant pristúpiť k jej zmene. Súčasťou nového názvu sa stane aj meno Mikuš. Do značky tak premietneme ﬁlozoﬁu našej rodinnej spoločnosti. Nie je to však len o rodine v tradičnom ponímaní, našou rodinou je aj tím skvelých
kolegov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou našej ﬁrmy.
Máte pre nás ešte nejaké prekvapenia?
Čaká nás obdobie zmien, no zatiaľ prezradím iba toľko, že naše šperky budú dostupné nielen v kamenných
obchodoch. ÓZhováral sa: Marián Bebjak; Foto: archív Briliant
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ĪUDIA A ŠTÝL

Rýchlokurz

moderného cestovania
Časy spoznávania sveta s kompasom a s nejasným cieľom sú
dávno za nami. A to je dobre, pretože môžeme pohodlne cestovať
na druhý koniec sveta aj my – entuziasti, ktorí neprišli mapovať
terén, ale hľadajú dokonalý kokteil zábavy a dobrodružstva.

V

seriáli o cestovaní po svete, ktorý štartuje v tomto vydaní Hviezd ciest, vám postupne predstavíme tie najfarebnejšie kúty sveta. Ak sa
nám podarí vás inšpirovať, vedzte, že nemusíte okamžite telefonovať do cestovnej kancelárie.
Telefón by ste však do ruky chytiť mali, pretože práve o ňom
bude reč. Presvedčíme vás, že váš smartfón je všetko, čo potrebujete na bezpečné a komfortné spoznávanie sveta. Ako si
uľahčiť cestovanie po novom?

Nechajte si poradiť od iných
Najlepšie vám o cestovateľských destináciách poradia tí,
ktorí tam už boli. Presne tak funguje aplikácia Tripadvisor. Obsahuje milióny recenzií atrakcií, hotelov či reštaurácií. Naplánovali ste si cestovateľský program na aktuálny
deň? Overte si cez Tripadvisor, či ste si vybrali najlepšiu reštauráciu alebo či menej známa pamiatka nebude pre
vašu rodinu lepšou voľbou.
Ak hľadáte inšpiráciu, jednoducho si prelistujte to najza-
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AirBnb

ujímavejšie, čo v krajine navštívili turisti pred vami. Nezabudnite prispieť aj vlastným názorom.

Nájdite si netradičné bývanie
Len vďaka ubytovacej aplikácii AirBnb si môžete vyskúšať, ako sa býva v luxusnom dome na strome v Mexiku, v kráľovskom stredovekom zámku vo Francúzsku či na súkromnom
ostrove v Karibiku. AirBnb nie je len alternatíva k Bookingu
a iným rezervačným systémom. Je to spôsob, ako si vyskúšať život na miestach, ktoré si bežní turisti fotografujú iba z diaľky.

Zvíťazte nad čakaním na letisku

Presúvajte sa inteligentne

Čakanie na letisku sa nedá skrátiť. Dá sa však spríjemniť. Šikovná aplikácia Loungebuddy vám pomôže nájsť VIP salónik takmer na akomkoľvek letisku na svete. Nájdete v nej ceny,
recenzie a služby, ktoré jednotlivé letiskové salóniky ponúkajú.
Kým na malých letiskách veľkú pridanú hodnotu nemá, pretože si nemáte z čoho vyberať, na veľkých dopravných uzloch splní svoju úlohu dokonale.

Aplikácia moovel je expert na dopravu po zemi. Objednajte si taxík, vyhľadajte si vlakové spojenie alebo si krátkodobo
požičajte auto či dokonca bicykel. Moovelu stačí povedať, kam
sa potrebujete dostať, a inteligentný plánovač nájde najlepší pomer ceny a trvania cesty. Služba je dostupná najmä v Európe
a v Spojených štátoch.

Ušetrite čas vďaka automatizácii

Bonusový tip na záver

Cestovateľský asistent Google Trips po dovolení preskenuje vašu e-mailovú schránku a kalendár uložený vo vašom
účte Google. Z rezervácií leteniek a ubytovania vám automaticky vytvorí osobný cestovný itinerár s prekvapivou presnosťou. Poradí vám aj najlepšiu cestu z letiska a umožní stiahnuť
si najdôležitejšie informácie, aby ste ich mali k dispozícii aj
bez internetu.

Len čo prídete do cieľovej krajiny, kúpte si SIM kartu lokálneho mobilného operátora. S predplatenými dátami nebudete
závislí od nespoľahlivej wiﬁ siete v hoteli a budete v spojení so
svetom, kedykoľvek to budete potrebovať. Nevýhodou je, že si
veľmi jednoducho skontrolujete aj vaše pracovné e-maily. Ale
s tým si už musíte poradiť sami. Ó
Text: Andrej Majláth; Foto: Daimler AG
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Ako sa rozplynul
môj kubánsky sen
Vychádzam z letiskovej haly vo Varadere a okamžite ma facká
karibské teplo. Po hanblivej slovenskej jari prepínam na letný
režim a so spoteným úsmevom si kupujem od pouličného
predavača plechovku studeného piva. Stačí niekoľko dúškov
a cestovateľská eufória ma ovládne naplno: som na Kube,
splnil som si ďalší sen.
50
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rozdiel od väčšiny turistov nesmerujem do hotelového rezortu
s katalógovým výhľadom na jednu z najznámejších pláží
sveta. Naopak, prišiel som, aby som precestoval ostrov z jedného konca na druhý.

Prvá úloha: preradiť
na kubánsku rýchlosť
Z Varadera zamierim do 150 kilometrov
vzdialeného hlavného mesta. Havana je krásna a pokojná, no vidno, že svoje dni rozkvetu
zažila už veľmi dávno. Niekoľko turistických
ulíc prejdem zrýchlenou chôdzou a ďalšie dni robím presne to,
čo bežní Kubánci. Tep spomaľujem o polovicu, prepínam na
úsporný režim. Oddych v podobe časovo neohraničeného vysedávania striedam s návštevou tradičných zaprášených barov tretej cenovej kategórie. Tie havanské často ponúkajú len tri položky: poldeci rumu za dolár, zmrznuté pivo z mrazničky a lacné
cigarety. Keď chcem zapiť rum, musím to spraviť s pivom, pretože balenú vodu len tak nedostať. Ortuť na teplomere odporúča nezapíjať. Každú chvíľu sa pri mne pristaví niekto z domácich
a španielskou angličtinou si vymeníme pár slov. Ďaleko sa nedostaneme, a tak skončíme pri naznačení prípitku a úsmevoch.
Tými srdeční Kubánci rozhodne nešetria. Večery trávim v lepších podnikoch, ktoré majú výmenou za európske ceny dostatok
všetkého. Ani v nich nezabúdam vysedávať a relaxovať, aby som
nezvyšoval priemer miestneho životného tempa.

1 000 km cez Kubu
Po pár dňoch sa presúvam do regiónu Viñales na západ
od Havany. Mestečko schované v údolí medzi kopcami a tabakovými plantážami akoby niekto zabudol v čase. Ulice lemujú drevené domy, na ceste sa striedajú konské povozy
s automobilovými veteránmi a centrum tvorí maličké námestie s niekoľkými lavičkami pri miestnom kostole.
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Dobrý pocit umocĥuje aj fakt, že svoje doláre
dávam priamo do rúk miestnych obyvateĝov, ktorí
ich potrebujú najviac.
Nečakaný adrenalín neďaleko Viñales ponúka najväčší jaskynný systém na americkom kontinente, Gran Caverna de
Santo Tomás. V tmavej jaskyni chýba osvetlenie, preto pri
vstupe dostávam nefungujúcu čelovú lampu a mávnutie ruky
na znak, že je všetko v poriadku. Kým sa s hŕstkou turistov
predieram šmykľavými chodbami a vyhýbam sa neoznačeným útesom, premýšľam, koľko reverzov by som musel podpísať, keby som bol v Európe.
Čas beží a kubánske autobusy odchádzajú nečakane presne. V priebehu ďalšieho týždňa sa postupne presúvam cez Pinar del Río, Cienfuegos, Trinidad a Camagüey až do 1 200
kilometrov vzdialeného mesta Baracoa na východnom cípe
ostrova. Cestu doň cez vysoké kopce vybudovali len pred päťdesiatimi rokmi, dovtedy bolo toto miesto značne izolované.
Vidina niekoľkých dní na tunajšej pláži rýchlo odpláva pohľadom na rozbúrené more a pláž znečistenú kusmi dreva, riasami a odpadkami. Na Kube sa neokúpem.

noc si prenajímam prekvapivo čisté a priestranné apartmány so všetkým, čo potrebujem. Okrem internetu. Pripojiť sa
dá len v najlepších hoteloch a vo vybraných mestských parkoch. Namiesto internetu zažívam pravú kubánsku atmosféru a možnosť objednať si u domácich raňajky či večeru za pár

Prečo nespať v kubánskom hoteli
Hotelov mimo Havany rýchlo ubúda a vysoká cena sa
v žiadnom prípade nevyrovná ich hodnote. Každý večer preto zaspávam v casa particular, teda na akomsi priváte, ktorý
nachádzam takmer na každej ulici. Za asi dvadsať dolárov na
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dolárov. Casu particular netreba rezervovať
dopredu, stačí sa prejsť po meste a zaklopať na niektoré z mnohých dverí označených modrou kotvou. Dobrý pocit umocňuje aj fakt, že svoje doláre dávam priamo do
rúk miestnych obyvateľov, ktorí ich potrebujú najviac.

Problémy v raji
Po týždni si prvýkrát pripustím krutú pravdu: Kuba bola krajšia, kým som ju
uvidel naživo. Predstava ostrova „slobody“, na ktorom ženy šúľajú cigary na každom rohu, a mladí Kubánci tancujú rumbu, kedykoľvek ich pochytí karibský bít, je
ilúziou. V skutočnosti každú vyrobenú kubánsku cigaru vlastní vláda a ulice skôr pripomínajú sivý skanzen chudoby než farebný karibský raj.
Najväčším sklamaním je miestna gastronómia. Nehovorím o špičkových reštauráciách v centre turistického ruchu. Mám na
mysli skutočné jedlo, ktoré denne konzumujú domáci. Ponuka v centrách miest je
chudobnejšia ako v priemernom bufete na
poloprázdnom kúpalisku: obložená žemľa,
špagety, americká pizza. Zabudnite na kvalitu, čerstvosť či sladkú ponuku tropického
ovocia. V ponuke je iba jeden druh pečiva,
jedna šunka a jedna paradajková omáčka.
Smutný stav dokumentuje aj ponuka v supermarketoch, ak sa slovo „super“ neurazí. Poloprázdne regály a nekvalitne spracované potraviny bez alternatívy ma prvé dni
vzrušujú ako bizarné múzeum komunizmu,
ktorý som doma nestihol zažiť. Časom sa
pocity dobrodružstva menia na spotrebiteľské utrpenie.

Ako sa (ne)pozerať na Kubu
Keď sa už nenápadne teším na odchod
z ostrova, prosí ma Kuba ešte o jednu šancu:
tri dni pred odletom prichádzam do Santiaga de Cuba. Druhé najväčšie mesto po Havane leží na juhovýchode ostrova a tvorí vrchol
trojuholníka medzi Jamajkou a Haiti. Kvôli
svojej polohe je Santiago pre väčšinu uponáhľaných turistov nedosiahnuteľným cieľom.
A to je škoda, pretože už po niekoľkých hodinách toto mesto rozfúka moje negatívne pocity z kubánskej reality.
Predstavte si San Francisco uprostred Karibiku. Centrum mesta tvoria krásne zvažujúce sa terasovité ulice so stopami po električkových koľajach. Električka v Santiagu
síce nejazdí už od polovice minulého storočia, no koľaje a trolejové vedenie dodnes lemujú úzke uličky s koloniálnymi balkónmi a s vysokými oknami. Hneď vedľa centra
Santiaga leží najchudobnejšia štvrť Tivoli s potomkami prisťahovalcov z Haiti, ktorí kedysi prišli na Kubu hľadať slobodu.
Prechádzka cez Santiago de Cuba je rovnako kontrastná ako moja pôvodná predstava
o Kube v porovnaní s realitou. Práve počas
nej zrazu všetko pochopím: za moje negatívne pocity nemôže Kuba, ale ja sám. Pricestoval som sem s očakávaniami, ktoré nestáli na skutočných základoch. Len čo som
akceptoval inú realitu, Kuba sa v mojich
očiach zmenila k lepšiemu.
Vtom si uvedomím rovnakú paralelu medzi skutočnou slobodou a tou, ako ju pochopila história tejto smutnokrásnej krajiny. Pousmejem sa. Nielen môj kubánsky sen sa
navždy rozplynul. Ó
Text a foto: Andrej Majláth
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Znovuobjavte pivo:
ako sa mení
kultúra zlatého
moku?

Nápoj, ktorý sa vo vyššej spoločnosti donedávna veľmi
nenosil, zažíva veľký návrat v malých objemoch. Nevýrazné
výčapné desiatky sa zmenili na pivné špeciály najrôznejších
chutí v elegantných pohároch na stopke, ošarpané pivárne
nahradili dizajnové pivné galérie. Najpopulárnejší alkoholický
nápoj sa mení a s ním aj kultúra jeho konzumácie. Vitajte
v pivnej remeselnej revolúcii.
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Slovensku vznikli za posledné roky
desiatky malých pivovarov, ktoré nemerajú svoj úspech objemom
produkcie, ale pôžitkom pri konzumácii. Základným rozdielom oproti veľkým pivným podnikom sú poctivé suroviny a varenie
piva bez dodatočného riedenia vodou na konečnú stupňovitosť. Do dvoch z nich sme sa pozreli osobne.

JAMA Craft Brewery
„Idem variť pivo,“ oznámil zo dňa na deň svojej manželke. Pivovarník Martin Lučko mohol pri týchto slovách
aj zostať a nikto by sa veľmi nečudoval. Svoj nápad však

dotiahol do konca a už štvrtý rok varí kvalitné remeselné
pivo značky JAMA v Chorvátskom Grobe.
Svoje pivo prvýkrát vo väčšom uvaril v kultovom bratislavskom pivovare Richtár Jakub. Zákazníkom aj známym
chutilo, a tak si čoskoro prenajal vlastný priestor neďaleko
Bratislavy. Technológiu na varenie piva odkúpil z nefunkčného pivovaru na Morave, kde ju tesne vyfúkol záujemcovi z Poľska. Základné suroviny na výrobu dodáva JAME
trnavský Sessler. Do konca minulého roka bola JAMA dokonca jediným pivovarom v širokom okolí, kde pôsobila
vo funkcii hlavného sládka žena.
Dnes má JAMA v ponuke štyri druhy piva, ktoré sezónne
dopĺňa o ďalšie limitované špeciály. Pivovar preslávilo naj-
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ru Ján Kadlec na otázku, ako sa Wywaru podarilo za krátky čas získať
výnimočne dobrú povesť. Na výrobu piva používajú prémiový nemecký
slad a až dvadsať druhov chmeľu nielen z Európy, ale aj zo Spojených štátov, z Austrálie a z Nového Zélandu.
V jednom pivnom špeciáli sa môže
nachádzať kombinácia hneď niekoľkých druhov chmeľu na dosiahnutie osobitej chuti. Po troch rokoch
nedávno prebral zodpovednosť za výrobu piva druhý sládek, ktorý má priniesť ďalšie dobré nápady.
Základom ponuky Wywaru je svetlá desiatka a dvanástka, ktorú dopĺňa obľúbený polotmavý 13° špeciál.
Práve ten vraj dokonale spája mužské aj ženské pivné chute. Medzi limitované špeciály od Wywaru patria

„Išli sme tvrdo po kvalite,“
odpovedá manažér pivovaru
Ján Kadlec na otázku, ako
sa Wywaru podarilo za
krátky Ćas získaķ
výnimoĆne dobrú povesķ.
mä vrchne kvasené pivo anglického typu IPA 14° s prívlastkom Splatter. Svoj názov dostalo podľa kvasníc, ktoré pri
varení vyprskli, a zanechali fľaky na stene. Pri Splatteri sa
kreatívne a často spontánne nazývanie piva nekončí. Vynikajúca red IPA 15° získala svoj prívlastok Broken Van podľa pokazenej dodávky, ktorej vodič pre technickú poruchu
nedoviezol slad do pivovaru v dohodnutom čase. Na tohtoročnú pivnú sezónu uvaril M. Lučko ľahší Spitnik 8°, ktorý sa vďaka nižšiemu obsahu alkoholu výborne hodí k teplým letným večerom alebo k rekreačnej cyklistike. Pivovar
JAMA je typickým príkladom toho, že kvalitný produkt sa
predáva sám. Čoraz viac záujemcov o JAMU nielen z radov
zákazníkov, ale aj reštaurácií a pivární dáva tušiť, že o tomto pive budeme počuť čoraz viac.

Holíčsky pivovar Wywar
Od svojho vzniku pred tromi rokmi uvarili už viac ako
sto druhov piva. Majitelia holíčskeho pivovaru Wywar na
prvý pohľad pôsobia, že urobili všetko správne. V schátranom areáli najprv otvorili reštauráciu a hoci sa v nej pivo
dobre nepredávalo, rozhodli sa hneď vedľa vybudovať
vlastný pivovar. Dali si poradiť od správnych ľudí a investovali so srdcom, nie s vidinou rýchleho návratu peňazí.
„Išli sme tvrdo po kvalite,“ odpovedá manažér pivova-

vrchne kvasené pivá anglického typu
„ale“, teda IPA
či APA, ktoré
uvaria zvyčajne iba raz do
roka. Tohtoročnú pivnú sezónu otvára osviežujúci jarný
Spring Ale 12°.
Zaujímavosťou
v ponuke Wywaru je jedno
z najsilnejších
slovenských pív
Galaxy, ktoré
má so svojou
stupňovitosťou 31° vyše 12 % alkoholu.
Odhodlanie rodiny Kadlecových ponúkať prémiovú kvalitu zašlo oveľa ďalej ako na dno pivného pohára. Rodinné
ﬁremné portfólio tvorí aj malé rodinné vinárstvo v Skalici
či bio farma v Kopčanoch. To všetko v kvalite, pod ktorú
sa radi kedykoľvek podpíšu.

Kto vyhráva boj o najlepšie pivo?
Keď sa remeselných pivovarníkov opýtate na budúcnosť,
niekedy až trochu neslovensky prízvukujú, že udržanie
kvality je na prvom mieste. Ale niet sa čo diviť, veď konkurencia vzniká každý deň a chuťové poháriky spotrebiteľov
sú čoraz prísnejšie. Výbornou správou je, že víťazmi boja
za lepšie pivo sú práve koncoví zákazníci. Takže ak ste
v posledných rokoch na zlatý mok trochu zanevreli, dnes
je ideálny čas dať mu druhú šancu. Remeselné pivovary totiž nepredávajú len pivo, ale aj poctivú kvalitu, prekvapivú
nápaditosť a pôžitok na úrovni. Ó
Text a foto: Andrej Majláth
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„Zelené“ kuriérske dodávky
Hermes a Mercedes-Benz Vans uzavreli komplexné strategické
partnerstvo pri elektrifikácii flotily vozidiel tejto kuriérskej spoločnosti.
Hermes Germany tak do konca roku 2020 nasadí až 1 500 elektrických
transportérov Mercedes-Benz konštrukčných radov Vito a Sprinter
v aglomeračných oblastiach po celom Nemecku.

B

eneﬁtom spolupráce sa tak pre kuriérsku spoločnosť
stane hospodárnosť, trvalá udržateľnosť a vhodnosť
na každodenné používanie bezemisných dodávkových vozidiel na poslednom úseku cesty. Do roku 2025 chce
Hermes doručovať zásielky v centrálnych mestských oblastiach všetkých veľkých nemeckých miest kompletne bez
emisií. Na nabíjanie elektrických vozidiel sa bude používať
iba „zelená“ elektrická energia, stopercentne pochádzajúca
z obnoviteľných zdrojov.

Mercedes-Benz Sprinter s technológiou palivového článku
v podmienkach každodennej praxe. O desať rokov neskôr
stavila na prvý elektrický sériový transportér Vito E-CELL.
Dnes prebieha spolupráca aj na vozidlách nad 3,5 t, keď sa
realizuje ﬂotilová skúška piatich elektrických vozidiel Fuso
Canter E-CELL, napájaných z akumulátora v distribučnej
preprave v centre mesta Stuttgart. Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

ZOSIEŤOVANÉ SLUŽBY
Mercedes-Benz Vans v rámci strategického partnerstva
zavedie v budúcnosti v spoločnosti Hermes aj zosieťované služby, ktoré napr. na základe informácií o stave nabitia príp. dojazde vozidla umožnia optimálne plánovanie trasy. Výrobca vozidiel prinesie do partnerstva aj inteligentné
riešenia úložného priestoru a inovatívne služby mobility,
ako napr. nové druhy lízingových ponúk a možnosti krátkodobého nájmu pre zmluvných partnerov spoločnosti Hermes. Strategickým partnerstvom podnikla Mercedes-Benz
Vans ďalší významný krok v realizácii svojej strategickej iniciatívy budúcnosti adVANce, ktorou sa posúva od výrobcu
automobilov k poskytovateľovi komplexných systémových
riešení orientovaných na zákazníka.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA
Hermes a Daimler udržiavajú už vyše 40-ročné partnerstvo. V roku 2001 spoločnosť Hermes odskúšala vozidlo
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Popradské inovácie a plány
„Naši nároční klienti prijali poslednú zmenu exteriérového dizajnu
- v rámci corporate identity značky Mercedes-Benz s nadšením.
Priniesla vizuálnu noblesu dvoch kontrastných farieb - čiernej
a bielej. Ich vhodnou kombináciou pôsobí na klientov veľmi
pozitívnym dojmom,“ uviedol konateľ a spolumajiteľ
Motor-Car Poprad, s. r. o., Ing. Pavel Jančík, PhD.

V

októbri oslávi „podtatranské“ oﬁciálne zastúpenie
striebornej hviezdy pätnáste výročie svojho úspešného pôsobenia v Poprade a v najbližšom pod
neho spadajúcom okolí miest Stará Ľubovňa, Kežmarok, Spišská Nová Ves či Liptovský Mikuláš. Za
tento čas pribudli v tomto regióne stovky nových klientov a vozidiel značky Mercedes-Benz, vďaka čomu popradské zastúpenie
aktívne žije, funguje a napreduje. Už tradične sa Popradčanom
darí nielen v predaji SUV vozidiel, drahších limuzín či AMG vozidiel, ale najmä v poslednom období zaznamenali výrazný nárast
a záujem o menšie vozidlá Triedy A, B a C. „Cítime, že rastúci záujem klientov o našu značku súvisí aj s rozvíjajúcim sa cestovným
a turistickým ruchom v oblasti Vysokých Tatier,“ dodáva Pavel
Jančík a spresňuje: „Výsledkom rastúceho dopytu po našej značke je aj fakt, že v najbližšom období ideme rozšíriť náš showroom,
keď po opláštení a uzavretí už dnes zastrešenej časti na ľavej strane zvýšime jeho priestor až o 300 m2. Zároveň tento rok rozšírime
aj nákladný servis o tridsaťmetrovú prejazdnú halu s dvadsaťpäť
a pol metra dlhou montážnou jamou - tak ako to požaduje Mercedes podľa najnovších ﬁremných štandardov pre servis nákladných vozidiel.“
Pavel Jančík napriek pomerne vysokým už realizovaným a aj
plánovaným ﬁnančným investíciám do priestorov zastúpenia
značky Mercedes-Benz zároveň prezradil aj svoju ďalšiu ambíciu
- otvoriť v Poprade kaviareň s logom striebornej hviezdy na štíte,

ktorá by tak ešte výraznejšie zvýraznila túto prestížnu a prémiovú
značku pod Tatrami. Momentálne sú podľa jeho slov v štádiu hľadania čo najvýhodnejšieho priestoru, pretože kritériami na jej zriadenie je nielen pre značku typický dizajn interiéru či lukratívne
umiestnenie, ale aj bezproblémový prístup a dostatočný počet parkovacích miest. „Naše Mercedes-Benz Café by sa tak stalo prestížnym miestom s profesionálnou obsluhou a prvotriednou ponukou
nielen na príjemné štýlové posedenie, ale aj na pracovné a obchodné stretnutia ľudí, pre ktorých je značka Mercedes-Benz ich životným štýlom a ﬁlozoﬁou. Aby sa o nej hovorilo v superlatívoch - podobne, ako o našom popradskom Mercedes-Benz plese, či minulý
rok premiérovom stretnutí pozvaných dám v rámci konceptu She
is Mercedes,“ dodal na záver konateľ a spolumajiteľ spoločnosti
Motor-Car Poprad. ÓText a foto: Peter Škorňa
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Pozitívny efekt nových procesov
Rebranding exteriérového dizajnu - v duchu novej corporate
identity značky Mercedes-Benz sa zrealizoval aj v zastúpení
spoločnosti Motor-Car Prešov, s. r. o. Zmien, ktoré sa však budú
realizovať, je oveľa viac...

„I

novovali sme vizuálnu časť predaja vozidiel, showroomu, predajné služby, prijímaciu kanceláriu, služby pre zákazníkov v servise a samotnú modernizáciu
dielne. Momentálne prebieha modernizácia celého
skladového hospodárstva,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Mgr. Ondrej Šintal, MBA. Na našu otázku, aké sú
ohlasy klientov na zmenu vizuálu, odpovedal, že najskôr to
boli skôr rozpačité pocity, ale časom sa im čierno-biela kombinácia páči čoraz viac, pretože je podľa ich vyjadrení pre
značku Mercedes-Benz elegantnejšia.
Na margo plánovaného zámeru spojenia showroomu so
servisnou popredajnou zónou riaditeľ zastúpenia poznamenal, že uvedený zámer dočasne pozastavili z dôvodov prebiehajúcej tvorby zmeny koncepcie showroomov v samotnom Daimleri. „Napriek tomu sa nám podarilo investovať
nemalé ﬁnančné prostriedky do zmien, ktoré sú už dnes viditeľné, a hlavne, ktoré sú efektívne - zväčšili sme počet pracovných miest na osobnej dielni a na trapodielni zhruba
o 30 % v počte zdvihákov, zvýšili sme kapacitu klampiarne
a lakovne. Dokončili sme sklad pneumatík, čím sme zväčšili našu doterajšiu kapacitu na štvornásobok. Pre ﬂotilových
klientov sme vyčlenili ich osobného servisného poradcu,

vďaka čomu sme do veľkej miery zrýchlili a sﬂexibilnili celú
našu operatívu v rámci servisných služieb. Do konca roka
plánujeme zároveň v rámci nášho autorizovaného servisu
pre nákladné autá a autobusy urobiť dve 20 m dlhé montážne jamy, ktoré budú prístavbou k už jestvujúcej hale, s tým,
že ich bude v budúcnosti možné zväčšiť až na 25 metrov,“
vysvetľuje Ondrej Šintal. Podľa jeho slov si zakladajú nielen na predajných, ale najmä popredajných službách, ktoré
zaznamenávajú v prešovskom zastúpení veľmi dynamický
nárast. „Je to výsledok našich investícií do techniky, zmeny doterajších procesov a zvýšenia počtu profesionálneho
personálu. Podarilo sa nám našimi opatreniami znížiť čakaciu lehotu na servis, čakaciu lehotu na diagnostiku v záujme
čo najväčšej spokojnosti zákazníkov. Aj preto nie je nič výnimočné, keď dokážeme medziročne na popredajných službách zaznamenať až 20 % nárast,“ uviedol riaditeľ Motor-Car Prešov a dodal, že v záujme vyhovenia maximálnemu
počtu zákazníkov sa dohodli okrem poisťovne Allianz na
spolupráci aj s Generali, Kooperatívou a Komunálnou poisťovňou, vďaka čomu zákazník v ich zastúpení vybaví pod
jednou strechou všetko - od obhliadky až po konečné ukončenie a opravenie vozidla. ÓText a foto: Peter Škorňa
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Dámske slnečné okuliare

Objednávacie číslo: B6 695 3267
Cena: 120,90 € s DPH

Šiltovka pánska
Mercedes-AMG
Petronas/Lew
P
t
/L i H
ilt (biela)
Petronas/Lewis
Hamilton

Objedn
Objednávacie
číslo: B6 799 5413
Cena: 35,20 € s DPH

Pánske slnečné okuliare

Objednávacie číslo: B6 787 0979
Cena: 40,20 € s DPH

Hviezdny štýl motošportu
Prémiová značka, akou je Mercedes-Benz, patrí nielen k segmentu osobných vozidiel bežnej spotreby, ale nezameniteľné a jedinečné zastúpenie
má aj v kráľovskej disciplíne motoristického športu - formule 1. Nie je
preto náhodou, že od roku 2014 v nej patrí víťazný hetrik práve značke so
striebornou hviezdou v znaku. A keďže aj F1 a aj Mercedes-Benz sú tiež
zosobnením životného štýlu, je len prirodzené, že aj doplnky tejto edície
budú jej nositeľmi. A to tak pre drsných mužov, ako aj pre jemnú a krajšiu
polovičku sveta... Text: SCG; Foto: Daimler AG
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Hrnček na kávu
M
Mercedes-AMG
Petronas
Objednávacie číslo: B6 799 5416
O
Cena: 15,00 € s DPH

Dámsky lak na nechty
Mercedes-AMG Petronas

Objednávacie číslo: B6 799 6159
Cena: 15,00 € s DPH

Vlajka
Mercedes-AMG
Petronas

Objednávacie číslo:
B6 799 7323
Cena: 20,10 € s DPH

Pánsky pulóver
Mercedes-AMG Petronas

(sivý, veľ. XXL)
Objednávacie číslo: B6 799 5423
Cena: 141,10 € s DPH

Pánska košeľa
Mercedes-AMG
Petronas
(čierna, veľ. XL)
Objednávacie číslo:
B6 799 5290
Cena: 90,70 € s DPH

Dámske tričko
Mercedes-AMG Petronas
(biele, veľ. XS)
Objednávacie číslo: B6 799 5363
Cena: 50,30 € s DPH
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Jazdy v moduloch zabezpečovalo päť skupín po šesť vozidiel.

Noví úĆinkujúci:
servis a LAKACE

Hviezdne raĥajky s prídavkom

Tradičné - dvadsiaty šiesty raz pripravené Raňajky s hviezdou si
v bratislavskom Mercedes centre na Tuhovskej ulici vychutnalo
viac ako tisíc hostí. Počas dvoch dní im organizátori pripravili
osvedčené menu a ako prídavok úplnú novinku.

M

enu jázd individuálnych či v moduloch
obsahovalo celú škálu, na podujatí rekordných takmer

pol stovky modelov (viaceré aj opakovane) od A 180 až po GLS 350 d
4MATIC či S 350 d 4MATIC, vrátane vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom ako B 250 e. Hybrid

GLC 350 e 4MATIC sme si aj vyskúšali, jazdným prejavom si nás získal. Nechýbali tu tiež ďalšie špeciality
ako predstavenie aktuálnych noviniek
a asistenčných systémov, nové a jazde-
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Pavol Hammel, Juraj Michalík a Karol Kállay.

Jedna zo skupín návštevníkov servisu a LAKACE, vzadu pancierovaná Trieda G zahraničného klienta.

né vozidlá na okamžitý odber či kompletná ponuka ľahkých úžitkových vozidiel. Záujemcov previezli tiež na
upravených hviezdnych vozidlách
Brabus.
Atraktívne a žiadané hlavné menu
raňajok rozšírila aj nová chuťovka:
návšteva servisných priestorov s odborným výkladom. Nám, čo sme ju
skúsili, naozaj chutila. Veď kto by
odolal možnosti zistiť, čo sa s jeho tátošom za bránami servisu deje. Navyše výklad, spojený s ukážkami najmodernejších zariadení, jasne ukázal:
prečo sa dá pri servise a opravách spoľahnúť len na autorizovaný servis.

V najväčšom stredoeurópskom lakovnícko-karosárskom centre LAKACE
sme sa zasa dozvedeli, ako tu robia,
nadštandardne rýchle, a zároveň farebne presné a trvácne opravy, ktorými získali dobré renomé i v zahraničí.
Menu raňajok ozvláštnili aj funkčné expozície partnerov podujatia ako
Bioreštart, Eucerin, Trenažér, Mary
Kay, Fotokútik, Facepainting, Tvorivé
dielne či profesionálneho záchranárskeho tímu Falck. Potešila i následná
pozornosť hostiteľov: telefonát s poďakovaním za účasť i anketovými otázkami. Ó

Vozidlá predpripravené na odber zaujali
pohodlnou kúpou.

Text a foto: Peter Kresánek
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ĪUDIA A ŠTÝL

Lokálpatriot,
verný autodoprave

Napriek zložitej situácii v oblasti autodopravy dokázal za vyše dve
desaťročia vybudovať a stabilizovať na trhu jednu z najväčších
slovenských firiem, podnikajúcich v tomto segmente. Zároveň
bojuje aj za práva ostatných slovenských dopravcov. Majiteľ
spoločnosti HUDOS, a zároveň aj I. viceprezident ČESMAD
Slovakia a hrdý Bardejovčan - Ing. Pavol Hudák.
64
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S

te kľúčovým slovenským dopravcom. Aj preto
ma zaujíma, v čom vidíte hlavné zmeny, týkajúce sa autodopravy z pohľadu vašej firmy, v porovnaní s obdobím, keď ste s podnikaním začínali?
- Začiatkom 90. rokov robilo podnikanie v autodoprave ľuďom radosť. Zákazníci sa správali ako zákazníci a keď ste si
sadli za rokovací stôl, dohodli ste sa na základe vzájomnej výhodnosti. To isté platilo aj vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnancov. Tí, keď videli, ako ﬁrma rastie, vzmáha sa a mohutnie,
keď videli, že zamestnávateľ zarobené ﬁnancie investuje do jej

vnútornej stability a rastu, boli ochotní pre ﬁrmu, ktorá ich zamestnávala, urobiť maximum. Platila vzájomná synergia, výsledkom ktorej bolo napredovanie a spokojnosť.
V súčasnosti už to tak nie je?
- Dnes serióznosť a férové vzťahy nahradili štatistické či excelovské tabuľky a snaha ohlodať - v záujme čo najlepšej ceny
- autodopravcu na kosť. Dnes zákazník, zaujímajúci sa o autodopravu, s vami rokuje z pozície, že on je vopred určeným víťazom a vy ste ten, kto môže byť rád, že bude porazený. Lebo
zrejme len ten autodopravca je dobrý, ktorý dokáže existovať so stratou, ktorá je v podstate zahrnutá do zisku zákazníka. Výsledkom tohto čudesného stavu je, že sa podstata obojstranne výhodného obchodu z autodopravy úplne vytráca.
Zároveň sa tu dlhodobo vytvára atmosféra, že zamestnávateľ
je vlastne vykorisťovateľ a aj tak by sa mali jeho zamestnanci
k nemu správať.
Na západ od nás v Nemecku, ale postupne aj v iných západných krajinách si štát rôznymi opatreniami chráni
svojich autodopravcov. Je to tak aj u nás na Slovensku?
- Slovensko sa správa k ľuďom, ktorí sa tu snažia podnikať a dávať ďalším stovkám ľudí prácu v autodoprave, ako
k nechceným poškrabkom. Vidieť to aj v tom, že zaviedlo pre
autodopravcov najvyššie dane z motorových vozidiel v Európe. V súčasnosti, keby som preregistroval ﬁrmu napr. do ČR,
platím ročne o 140-tisíc eur menšiu daň než na Slovensku,
keby do Francúzska - tak až o štvrť milióna eur nemej! Mimochodom - keď sa u nás zaviedla daná daň, zahraničné ﬁrmy,
ktoré si tu zaregistrovali svoje vozidlá, dostali od slovenských
politikov na úkor slovenských autodopravcov darček v podobe úľavy na dani až do výšky 100 %. Teda kým som ja - Bardejovčan - musel za jeden ťahač platiť ročne daň nášmu štátu
2 500 €, on – „biedny“ Talian či Nemec - za desať rokov len
na jednom ťahači ušetril 25-tisíc eur. A to nehovorím o iných,
na hlavu postavených veciach…
Ktoré konkrétne máte na mysli?
- Chodievate na východné Slovensko. Všimli ste si, že sú tu
takmer prázdne cesty? Čo si myslíte, prečo?
Lebo všetci jazdíte po Bratislave?
- Nie, lebo všetci, čo môžu, robia buď na západnom Slovensku, alebo v zahraničí. Vďaka dotačnej hospodárskej ﬁlozoﬁi a politike „strany a vlády“ sa Slovensko končí za Trnavou
a Nitrou - ak nepočítam kórejský ostrovček v Žiline. Absurdita
tejto situácie je až taká, že sa štát rozhodol dotovať vysťahovalectvo ľudí z východu - ako lacnej pracovnej sily - do tým istým
štátom dotovaných zahraničných automobiliek v Trnave, Nitre
a v Bratislave. Ako sa potom dá podnikať a pre koho sa má potom robiť autodoprava na východnom, severnom či strednom
Slovensku, keď sa tu takmer nič nevyrába? A to nerozvádzam
problematiku, že okrem dane z motorových vozidiel tento štát
zaviedol absolútne nevýhodné cestné mýto pre autodopravcov,
sídliacich mimo hlavného mesta. Takže to je moja veľmi stručná odpoveď na otázku, akej podpory sa dostáva slovenským autodopravcom a zamestnávateľom od nášho štátu.
V súčasnosti sa mnoho slovenských dopravcov snaží diverzifikovať portfólio svojich aktivít a popri doprave robia aj špedíciu, logistiku, prevádzkujú pumpy či podnikajú aj v iných segmentoch. Ako je na tom Hudos?
- Logistika síce súvisí s dopravou, ale ide o úplne inú činnosť.
Mojou ﬁlozoﬁou je, že keď niečo robím, tak sa to snažím ro-
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„Mojou ambíciou je radosķ zo spokojnosti
a z úspechu všetkých zainteresovaných strán.“
biť poriadne. Aj preto sa všetka moja podnikateľská energia sústreďuje na dopravu - či už železa pre US Steel, pneumatík pre
Michelin a Continental, alebo prepravu špeciálneho materiálu, ako napr. pre spoločnosť Total. A hoci som kedysi uvažoval nad vytvorením logistického centra v Bardejove a mal na to
pripravený aj priestor, momentálne to v tomto štátom opomenutom regióne negarantuje - čo len reálnu návratnosť investícií.
Venujeme sa preto len doprave a servisu.
Do akej miery tvoria objednávky od špedícií objem vašich dopravných výkonov?
- Razím pravidlo robiť v čo najväčšej miere so zákazníkmi
na priamo - a aj preto objednávky od špedícií tvorili približne
len 17 % z našich celoročných výkonov.
Spomínali ste servis, ten využívate len pre svoje ťahače?
- HUDOS momentálne prevádzkuje 180 návesových
súprav, ktoré sú výhradne ťahačmi značky Mercedes-Benz
Actros. Zároveň v dcérskej spoločnosti HUDOS Service zabezpečujeme nonstop autorizovaný servis pre značku Mercedes-Benz a značky Schmitz Cargobull, Schwarzmüller a Kögel. Teda, nielen pre naše ťahače, ale aj návesy a vozidlá
iných záujemcov. Najlepšie o tom, že náš servis je z technickej a aj profesijnej stránky na vysokej úrovni a kvalitný, svedčí nakoniec aj fakt, že je využitý na maximum, a tak si na
seba v pohode zarába.
V súvislosti s vaším, na slovenské pomery veľkým vozovým parkom ma zaujíma, prečo máte práve značku Mercedes-Benz?
- Lebo mi ich dokázali predať. Boli najschopnejší obchodníci, ktorí dokázali ponúknuť obojstranne výhodné podmienky.
To je dôvod, prečo tento rok zoberieme ďalších, približne tridsať Actrosov. Teda, pokiaľ bude obchod tak, ako doposiaľ,
obojstranne výhodný (úsmev).

V úvode rozhovoru ste spomínali, že pokiaľ by ste firmu
preniesli napr. do Česka, bolo by to pre vás finančne výhodnejšie. Neuvažujete nad tým? Predsa len - Bardejov
na severovýchode Slovenska je od trhov dosť vzdialený.
- Zatiaľ nie, hoci túto možnosť nezavrhujem. Avšak v krátkom čase našej bardejovskej centrále zabezpečíme aj „druhú
nohu“ - na západnom Slovensku. Tým naše podnikanie posilníme ešte výraznejšie.
V autodoprave podnikáte už štvrťstoročie a ako aj sám
uvádzate, je to čím ďalej, tým komplikovanejšie. Nemali ste s tým niekedy už chuť skončiť a venovať sa niečomu inému?
- Dnes to nerobím pre peniaze. Tie som zarobil na začiatku podnikania. Robím to preto, aby som dokázal sebe a aj
okoliu, že dokážeme prežiť. Lebo len vtedy budete spokojní,
pokiaľ sa nevzdáte, ale bojujete s výzvami a s problémami.
Pokiaľ by som mal cieľ len zarobiť peniaze, na druhý deň,
ako by som ich zarobil, by som už z toho nemal takú radosť,
ako kým som ich ešte nemal. Mojím cieľom je spokojnosť
a úspech, a aj preto môžem emóciu a radosť z cesty k nim
zažívať dennodenne. To som nevymyslel ja. Je to ﬁlozoﬁa,
ktorá funguje. Samozrejme, že počas tejto cesty narážam aj
na problémy, nezdary či na rôznych podvodníkov, ale o to
väčšiu chuť mám robiť pre spokojnosť a úspech maximum.
Lebo neurobím radosť nikomu, kto čaká na to, že to vzdám.
Práve naopak - s o to väčšou radosťou a chuťou robím všetko pre spokojnosť zamestnancov, lebo oni sú tí, ktorí prinesú tejto ﬁrme úspech. Následne - naša spokojnosť bude úspechom aj pre našich zákazníkov, lebo im budeme poskytovať
dobré služby. Keď sa však táto moja radosť vytratí a ja zistím, že sa moja cesta za spokojnosťou a úspechom skončila,
tak to tu zavriem. ÓText: Peter Škorňa; foto: Peter Škorňa
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Cesta k vytúženému
golfovému finále
Mercedes-Benz si v rámci svojich marketingových
aktivít vyberá športové odvetvia blízke svojou
vnútornou filozofiou. V prípade golfu sú dôležitými
kritériami najmä popularita a široká
medzinárodná základňa.

P

redchodcom súčasnej podoby turnajov bola séria, ktorá
sa hrala v Nemecku pod názvom Mercedes Wanderpokal
na národnej úrovni, a bola pod
patronátom Nemeckej golfovej asociácie.
Neskôr sa systém i štruktúra série zmenili a z národnej sa túra presunula na medzinárodnú úroveň. V roku 1991 sa na prvom
svetovom ﬁnále Mercedes Trophy zúčastnilo 14 družstiev zo 14 krajín. Inak - ﬁnále
sa tradične hráva v Stuttgarte, sídle ﬁrmy.
Ani v tomto roku to nebude inak.

Kvalifikačné sito
Z minulých ročníkov je zrejmé, že kvaliﬁkácia na svetové ﬁnále sa začína lokálnymi turnajmi. Ich víťazi postupujú ďalej do
národných alebo dokonca regionálnych
turnajov. Možno je u nás menej známy

fakt, že pre obrovský počet turnajov i hráčov museli organizátori vytvoriť tzv. regionálne skupiny ako napríklad: severná
Ázia, južná Ázia, Latinská Amerika, severské štáty a podobne. Už z tohto vidieť,
že kto sa chce prebojovať až na vrchol pyramídy, musí prejsť víťazným ťažením
niekoľkostupňovým sitom kvaliﬁkácie.
A tak sa vlastne všetci ﬁnalisti môžu považovať za víťazov.

v Nemecku, kde vynikajúci úspech zaznamenal náš reprezentant Tomáš Luciak.
Vyhral kategóriu brutto a v netto kategórii
skončil druhý. Blahoželáme! . Ó
Text: Ivan Mičko; Foto: Daimler AG

UMIESTNENIE SLOVENSKÝCH
REPREZENTANTOV
V kategórii tímov (stableford netto) vyhral tím Bieloruska,
Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste.

STABLEFORD NETTO:
A. HCP 0 – 15,6
2. miesto Tomáš Luciak
10. miesto Tomáš Hoffmann
15. miesto Roman Katrinec
B. HCP 15,7 – 25,5

Ako je to u nás

10. miesto Vladimír Palo

Na Slovensku boli v ročníku 2017 štyri kvaliﬁkačné turnaje: v Báči, na Sliači,
vo Veľkej Lomnici a vo Veľkých Úľanoch.
Každý turnaj sa hral v troch kategóriách
podľa pravidiel národnej golfovej asociácie. Víťazi postúpili do regionálneho ﬁnále, ktoré sa konalo na ihrisku Frankfurter
Golf Club vo Frankfurte nad Mohanom

C. HCP 25,6 – 36
6. miesto Stanislav Sedláček
7. miesto Silvia Podhradská

STABLEFORD BRUTTO
1. miesto Tomáš Luciak
21. miesto Tomáš Hoffmann
24. miesto Stanislav Sedláček, Vladimír Palo,
Roman Katrinec
34. Silvia Podhradská

TOP znaĆka mladých v roku 2017 v SR
Značka Mercedes sa podľa hodnotenia Junior Chamber International
- Slovakia stala TOP značkou mladých v roku 2017 v SR - ako symbol
úspešnosti a sympatií medzi mladými ľuďmi
na Slovensku - v segmente predávaných automobilov.

M

imovládna nezisková organizácia pre študentov a manažérov vo veku od 15 do 35 rokov Junior Chamber
International - Slovakia, ktorá je partnerskou organizáciou Junior Chamber International so sídlom v USA (jednej
z najväčších organizácií pre mladých podnikateľov a lídrov vo
svete), realizovala tento rok anketu medzi 1 500 študentmi 15 fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Cieľom ankety bolo zistiť nezávislý pohľad mladých ľudí na pôsobenie, aktivity, imidž a hospodárske úspechy ﬁriem, ktoré podnikajú na Slovensku. Z každej
fakulty bolo vybraných 100 študentov, ktorí odpovedali na otázky, medzi ktorými v hlavnej kategórii nechýbala ani otázka:
„Ktorá ﬁrma, resp. obchodná značka v príslušnom odvetví pod-

nikania je pre vás synoonymom úspešnosti, kvaalitných výrobkov, resp..
služieb a zodpovedného podnikania?“ Za ví-ťazným Mercedesom,
ktorý získal 315 hlasov, skončili na zvyšných miestach značky ako BMW (284), Audi
udi
(236), Volkswagen (202)
2) a Škoda (110). Ó
Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK
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Jadranská

hviezdna regata
„Pri koncipovaní zážitkového eventu pre klientov osobných
vozidiel značky Mercedes-Benz sme vychádzali z minuloročných
skúseností našich kolegov z divízie nákladných vozidiel a nimi
úspešne realizovaného modelu,“ týmito slovami opísal
obchodný riaditeľ spoločnosti Motor-Car Bratislava
- Ing. Juraj Klepáč dôvod usporiadania Regaty Bookingthesea
by Mercedes Benz.
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kam, prírodným krásam a stovkám ostrovov odjakživa priťahovali milovníkov plavby, kúpania sa v mori či podvečerného kotvenia
v niektorej z množstva osamelých romantických zátok.

Očarujúce prostredie

P

okiaľ hľadáte aaj raj všetkých
jachtingu, pomilovníkov jac
dopravíte na nestačí, ak sa dop
pobrežie
ďaleké chorvátske
chorvá
Jadranské more.
a samotné Jad
Tu na vás čaká takmer päťsto kompletne vybavených
jachtárskych prístavov - marín, ktoré majú k dispozícii takmer 16-tisíc miest na kotvenie v mori
mor a na pevnine. A nielen to. Spolu s miestami v športových
športový prístavoch
prispôsobených na jachtársku turistiku sa Ch
Chorvátsko
môže hrdiť až 30-tisíc miestami na kotvenie. N
Nie náhodou
pobrežie Jadranského mora vďaka svojej členit
členitosti, pamiat-

Tento rok bol pre klientov osobných vozidiel Mercedes-Benz
pripravený atraktívny event, v rámci ktorého sa mohli v dvoch turnusoch - od 13. do 20. mája zúčastniť na štvordňovej „hviezdnej“
regate. „Z chorvátskej pevniny sme sa dostali suchou nohou - pomocou dvíhajúceho sa mosta z mestečka Tisno až na ostrov Murter, patriacemu k skupine šibenických ostrovov v severnej Dalmácii. Väčšinu času sme však strávili plavbou v očarujúcom prostredí
národného parku Kornati - pomedzi časti z jeho vyše stovky malých kamenných ostrovov a útesov.“ Podobne, ako to bolo aj pri
Mercedes-Benz Trucks Regate 2016, zrealizovali zastávky na
ostrovoch Ravni Žakan či Žuta, plavili sa cez prieliv Mala Provesa
oddeľujúci Kornatské ostrovy od ostrova Dugijotok. Na samotnej
regate, ktorú okrem skupiny Mercedes-Benz zabezpečovali aj manželia Martin a Martina Horanskí a ich agentúra Bookingthesea, sa
zúčastnilo až 12 jácht Bavaria 46, z ktorých posádky obchodných
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k moru patrí, o čom svedčia aj slová pruského cestovateľa a geografa Alexandra von Humboldta, podľa ktorého len búrky a vlny
dávajú moru dušu a život… „Ťažisko účastníkov regaty bolo z Bratislavy a zo západoslovenského regiónu, ale svoje zastúpenie mali
v menšom počte aj ostatné regióny. Aj v budúcnosti chceme, aby
táto aktivita mala celoslovenský charakter a zastúpenie a ak bude
zo strany našich klientov záujem, nevylučujeme, že ju budeme organizovať každoročne, hoci aj s väčším počtom jácht,“ dodal Juraj Klepáč.

Jachtársky epilóg
„Oba turnusy tohtoročnej regaty sa vydarili nad naše očakávanie. A to nielen športovo, ale aj spoločensky. Svedčí o tom aj fakt,
že všetci jej účastníci namiesto večerného separovania sa a vysedávania na svojich zakotvených jachtách nielen dlhé hodiny vzájomne diskutovali, vychutnávali si pravé chorvátske kulinárske špeciality, ale sa všetci do jedného - pri tanci, dobrej muzike a speve
- prirodzene a uvoľnene bavili,“ uviedol na záver Juraj Klepáč. Čo
teda dodať na záver? Azda len to, že pokiaľ sa dôsledne zamyslí-

Ķažisko úĆastníkov regaty bolo z Bratislavy
a zo západoslovenského regiónu, ale svoje zastúpenie
mali v menšom poĆte aj ostatné regióny.
klientov agentúry Bookingthesea mali k dispozícii päť jácht a posádky Mercedes-Benz obsadili až sedem z nich. „Na každej z jácht
bol okrem piatich klientov aj jeden zástupca Mercedesu a tiež kapitán, pričom všetci kapitáni boli aj z našich slovenských radov.
Jednotlivé lode sme mali odlíšené nielen tým, že posádka mala
z identiﬁkačných dôvodov rovnako sfarbené tričko a šiltovku, ale
aj svoj názov, vďaka čomu sa po Jadrane plavila Trieda A, B, C,
E, V, S a G, čo celému podujatiu dodalo neopakovateľnú atmosféru a zážitok,“ vysvetlil obchodný riaditeľ Motor-Car Bratislava.

te nad slovami Homéra: „Ak sa zahľadíš do vlniacich sa vôd mora
jasným, neskaleným zrakom, tak uzrieš v každej vlne odraz najvyššej pravdy a krásy,“ tak sa - hoci len po štyroch dňoch strávených na jachte v Jadranskom mori - budete túžiť unášať krásou
a pravdou každoročne. ÓText: Peter Škorňa; foto: MBSK

Tímový morský duch
Takmer šesťdesiat oslovených klientov sa stretlo najskôr
v priestoroch showroomu Motor-Car Lamač, aby odtiaľ nabrali transportnými vozidlami Mercedes-Benz Triedy V a Mercedes-Benz Sprinter smer Chorvátsko. Ako poznamenal Juraj Klepáč:
„Z našej strany išlo o logistickú výzvu, pretože sme museli zabezpečiť bezproblémový presun dvoch posádok do a z Chorvátska.
Našťastie sme celú regatu zvládli bez najmenších problémov, ak
nepočítame jedny narazené a loďou „premasírované“ kríže. Dokonca skvelo skončila aj samotná súťažná plavba, na ktorú dohliadal chorvátsky rozhodca. Niektorí účastníci zažívali na jachte
aj svoju premiéru, v rámci ktorej sa zbavili svojho morského panictva a po štvordňovej zoceľovacej kúre vystúpili na breh už ako
ostrieľaní morskí vlci. Na konci eventu - po vzájomných rozhovoroch - som nadobudol pocit, že pokiaľ ich oslovíme aj budúci rok,
tak sa nenájde ani jeden, čo by s nami na Jadran opäť nešiel…“
A to aj napriek tomu, že klienti počas prvého turnusu, v rámci ktorého bola jedna jachta obsadená zástupcami spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica, zažili okrem pekného slnečného počasia, na
kúpanie prijateľnej dvadsaťstupňovej teploty mora, aj pravú morskú „lahôdku“ v podobe nefalšovanej intenzívnej búrky. To však
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Autosalón Bratislava 2017

Vidieķ Triedu S

„Chceli sme vidieť Triedu S“ – zdôverili sa nám viacerí
návštevníci Autosalónu Bratislava 2017 s tým, čo ich
na tohtoročný 27. motoristický veľtrh na pravom brehu
Dunaja, ktorý získal v médiách prívlastok „Malá Ženeva“,
najviac lákalo.

Z

načka s hviezdou zo ženevského autosalónu priniesla osem slovenských premiér. Zároveň ako jediná z vystavujúcich značiek tu mala tiež v európskej
premiére, po celosvetovej v čínskom Šanghaji, práve nový Mercedes-Benz Triedy S. Široká verejnosť
aj odborníci ho zaradili v Bratislave na špičku najlákavejších exponátov. Vydavateľstvo časopisov Automagazín a Proﬁ Auto
mu udelilo ocenenie: „Najluxusnejšie auto salónu“. Značka Mercedes-Benz pritom ako jediná v hodnotení exponátov autosalónu bodovala až s dvomi modelmi, keď titul „Kabrio salónu“ zasa
dostal vystavený Mercedes-AMG GT C. Na dôvažok, medzi najkreatívnejšími zažiarila a bola tak výstavníckou spoločnosťou Incheba vyhodnotená, tiež samotná expozícia spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Na vnútornej ploche 1,1 tisíca štvorcových
metrov i vo vonkajších priestoroch výstaviska predstavila takmer
tri desiatky osobných a úžitkových vozidiel. Expozíciu obohatili tiež čisto elektrické modely, podporované dotáciou 5 000
eur, ako premiérový: smart fortwo kupé electric drive či B 250 e.
Nechýbal GLC 350 e 4MATIC, ktorý patrí medzi plug-in hybridy, na nadobudnutie ktorých je zasa príspevok 3 000 eur. Ó

Text a foto: Peter Kresánek
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V znamení
trojcípej hviezdy
Aj v tomto roku odštartovala tradičná
a mimoriadne populárna séria golfových
turnajov pod názvom Mercedes-Benz Golf
Tour 2017 na ihrisku v Báči.

P

ripomeňme, že klienti a partneri tejto atraktívnej túry
v roku 2017 hrajú na štyroch
postupových turnajoch, a to
v Báči, na Sliači, vo Veľkej
Lomnici a v Sedíne. Z nich vzídu účastníci slovenského ﬁnále, ktoré sa v septembri
bude konať v najväčšom rakúskom golfovom rezorte v Stegersbachu.

Postupový kľúč
V rámci štyroch postupových turnajov
sa uskutoční aj turnaj Mercedes Trophy
2017, pričom z každého turnaja postú-

pi v kategórii A (Báč, Sliač, Veľká Lomnica, Sedín) jeden hráč, ktorý obsadil
1. miesto, a dvaja najlepší hráči v kategórii B, ktorých určí zo všetkých postupových turnajov najvyšší počet stablefordových bodov. Všetky postupové turnaje sa
hrajú na úpravu hendikepu a majú limitovaný počet 84 štartujúcich. Tento kľúč
určí postupujúcich na Mercedes Trophy
Regional Final CEE 2017, ktoré sa koná
od 10. do 12. júna vo Frankfurte. Odtiaľ
sa najlepší môžu kvaliﬁkovať na celosvetové ﬁnále Mercedes Trophy World Final, ktoré bude od 3. do 8. októbra 2017

VÝSLEDKY BÁČ
Kategória A (HCP 0 – 18,00)
1. Jozef Gomola
2. Marián Hojsík
3. Vladimír Paľo
Kategória B (HCP 18,1 – 36,00)
1. Nguyen Huu Phu
2. Dušan Botka
3. Nguyen Huu Hungcuong
Kategória C (HCP 37 – 54)
1. Ján Závodný
2. Jakub Václavínek
3. Ján Žurek
Doplnkové súťaže:
Nearest to pin: Ľuboš Jurga
Nearest to the line: Martin Zigo
Longest drive muži: Jozef Hutta
Longest drive ženy: Andrea Zacharová
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v Stuttgarte. Aj v tomto ročníku platí, že
aj na regionálnom, aj na svetovom ﬁnále
sa môže hráč zúčastniť iba raz v živote.

Úvodné dejstvo v Báči
Vyzdobené ihrisko privítalo plný počet
hráčov, pričom napriek chladnej jari a nedostatočnému rastu trávy boli v Báči kvalitné podmienky na hru. Na veľké prekvapenie prítomných na rovinatom ihrisku
takmer nefúkalo, čo vytvorilo dobré predpoklady na dobré výsledky a spokojnosť
tak hráčov, ako aj organizátorov.

V meandroch Hrona
Aj o druhý postupový turnaj bol
adekvátny záujem. Dobrá nálada hrá-

čov sa prejavovala už v modernej klubovni golfového ihriska na Sliači.
Chladné počasie sa podpísalo aj na ihrisku pri Hrone, keďže podľa vyjadrenia domácich tráva začala rásť iba
týždeň pred konaním turnaja, čo reálne nemôže stačiť na ideálne podmienky. Tento fakt však hráčom neprekážal. Náladu mohol znepríjemňovať
chladný vietor, no výborní organizátori urobili všetko preto, aby tieto pocity z myslí hráčov celkom vytesnili.
Spokojné reakcie na slávnostnom vyhodnotení a dekorovaní najlepších potvrdili, že sa druhý postupový turnaj
obľúbenej túry vydaril. Ó

VÝSLEDKY HRON
Kategória A (HCP 0 – 18,00)
1. Roman Katrinec
2. Karol Materný
3. Radoslav Ihnát
Kategória B (HCP 18,1 – 36,00)
1. Dušan Botka
2. Silvia Podhradská
3. Iveta Babicová
Kategória C (HCP 37 – 54)
1. Kristián Podhradský
2. Stephan Andreas Kröl
3. Danuša Kanková
Doplnkové súťaže:
Nearest to pin: Alena Holejšovská
Nearest to the line: Ján Vidlička
Longest drive muži: Patrik Gunda
Longest drive ženy: Renáta Borčinová

Text: Ivan Mičko; Foto: Mercedes-Benz Slovakia
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PR ĀLÁNOK

Unikátne
a luxusné
hodinky
na dosah!

Hovorí sa, že luxusné hodinky sú vzácnym korením, ktoré majú silu
priblížiť okoliu vašu osobnosť. Ako však nájsť tie správne? Mali by byť
unikátne, exkluzívne a kvalitné, pretože vtedy sú nadčasové, a to z nich
zároveň robí ideálny darček, ktorý je večný. Práve takéto luxusné
doplnky už sú dostupné v Bratislave!
Text: Vanguardlion; Foto: Vanguardlion
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FRANCK MULLER, GRAVITY.

prinášajú hodinkárskemu dizajnu revolučný charakter. Hodinky
Gravity predstavujú novú skeletovanú verziu, ktorá kombinuje
špičkovú technológiu s jedinečným dedičstvom. Toto majstrovské dielo púta pohľad vďaka svojmu masívnemu mechanizmu,
kde sa mosty a piliere nekonvenčnej komplikácie Tourbillon
menia na eliptický kruh.

LOUIS MOINET, SPACE MYSTERY,

sú historicky prvé hodinky na svete, ktoré sú
skonštruované s jedinečnou funkciou „satelitného
Tourbillon“: kazeta v ciferníku je vyvážená pomocou planéty, ktorá sa okolo nej otáča. Šokujúco,
vesmírne tajomstvo hodiniek zahŕňa aj autentické
fragmenty tajomného meteoritu z vesmíru.

Ak

patríte medzi nadšencov s vycibreným
vkusom a citom pre presnosť a detaily, môžete sa tešiť! Už o pár dní si totiž
v Starom Meste, na Mlynských nivách
14, určite prídete na svoje. Spoločnosť
Vanguard Lion, s. r. o., začína písať svoje dejiny. Už od pondelka, 19. júna, môžete navštíviť novootvorenú predajňu VANGUARD LUXURY WATCH & JEWELLERY, ktorá sa špecializuje na predaj luxusných a špičkových produktov od hodiniek,

cez manžetové gombíky a perá, až po jedinečné trezory. Nájdete
tam však aj naťahovače, jedinečné pánske doplnky a mnohé iné.
Ide o unikátnu predajňu, ktorá ponúka špeciálne kúsky vybraných značiek ako jediná na Slovensku.
Do vzniku tohto obchodu investovala spoločnosť maximum
svojho času a starostlivosti, o čom svedčí nielen zoznam ponúkaných značiek, ale aj celkové zariadenie a príjemná atmosféra, ktorou predajňa dýcha. Do portfólia partnerov sa zapísali zvučné mená ako Louis Moinet, Franck Muller, Cvstos,
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CVSTOS, RE-BELLE SAKURA

CVSTOS otvára dvere do nového sveta, zo snov a zázrakov rozšírením zbierky
venovanej ženám. Kde sa Haute Horlogerie harmonicky spája s umeleckými remeslami. Po prvom úspechu s modelom Re-Belle Sakura, ponúka Cvstos farebné
variácie, ktoré zdobia elegantné krivky puzdra. Tieto výnimočné kúsky sú vyrobené z 5N ružového zlata alebo ocele a nosia sa na elegantnom koženom remienku,
ktorý dokonale zodpovedá farbám rôznych ciferníkov a drahých kameňov.

CVSTOS, SEA-LINER GMT

Vstúpte do sveta inšpirovaného dokonalým umením
jachtingu, ktorý sa vyznačuje ľahkým stredomorským
vánkom. Transparentný zafírový ciferník spolu s otvoreným puzdrom poskytuje dychberúci výhľad na komplikovanú mechaniku hodiniek.

MONTEGRAPPA,
CIGAR
COLLECTION je limito-

vaná edícia, ktorou sa značka
vracia do svojej úspešnej minulosti. Multifunkčné cigarové
pero Montegrappa bolo vyhotovené v dvoch ozdobných prevedeniach: s exkluzívnym strieborným
alebo 18-karátovým zlatým zdobením.
Exkluzivitu modelu potvrdzuje iba 88
vyhotovených kusov so zlatým zdobením.

BAUME & MERCIER, KOLEKCIA
CLIFTON sú hodné každého kľúčového

okamihu života človeka. Sú to hodinky plné
spomienok. Kolekciu Clifton tento rok obohatí
nová edícia hodiniek Clifton Club, ktoré spĺňajú potreby všetkých moderných, aktívnych
a elegantných mužov džentlmenov.
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HAMILTON X-WIND prinášajú závan sviežosti s novým kalibrom, ktorý
24
kombinuje 24-hodinový
GMT a chronograf. Robustné puzdro z nehrdzavejúcej
priem
ocele s priemerom
46 mm je vybavené skrutkovacou korunou a rotujúcim ráo
mom, ktorý obkresľuje
koaxiálne hodinové a minútové počítadlo umiestnené
na očarujúco elegantnom čiernom ciferníku.

GRAHAM, KOLEKCIA CHRONOFIGHTER VINTAGE
NOSE ART. Graham hodinky vyvolávajú silnú fascináciu

medzi znalcami s technicky a esteticky hravými predmetmi,
ktoré kombinujú originalitu, exkluzivitu a avantgardu. Na
základe invenčných konceptov, ktoré určujú dizajn, funkcie
a prevedenie, britská značka vytvára
mpozantn zápästie.
impozantné

Baume & Mercier, Graham a Hamilton…
Vskutku exkluzívne perá ponúka značka Montegrappa a excelentné manžetové gombíky zasa výrobcovia ako
TF Est. 1968, Milus a ENCELADE. Ďalšiu dávku jedinečnosti podtrhujúcu kvalitu nájdu muži medzi výnimočnými
produktami od popredného talianskeho výrobcu Zancan.
Ak túžite po špeciálnom trezore, ten pravý na vás už určite
čaká, a to od výrobcu BUBEN&ZORWEG.
Ak je pre vás kvalita prvoradá, detaily dôležité a luxus zaslúženým osviežením, neváhajte zájsť v pondelok 19. júna 2017 na
Mlynské nivy 14 (autom pomocou navigácie na adresu Továrenská 11, parkovanie pre verejnosť: budova B) a potešte seba ale-

bo svojich blízkych vskutku unikátnym darčekom. Návšteva vo
VANGUARD LUXURY WATCH & JEWELLERY pre vás zaručene bude príjemným a nezabudnuteľným zážitkom.Ó

Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, tel. +421 918 800 500
email: shop@vanguardlion.sk, web: www.vanguardlion.sk

77

vanguard-adresa-bright3.indd 77

22. 6. 2017 10:49:11

SVET MERCEDESU

Päķdesiatka znaĆky z Affalterbachu

Všetkým
AMG-pozitívnym

Desať rokov pripravuje značka s hviezdou na Slovensku
pre rôzne profesijné skupiny komornejšie eventy: džezové
večery spojené s ochutnávkami a s degustáciami. Najnovší,
uskutočnený k 50. výročiu AMG, sa konal v showroome
Mercedes-Benz Bratislava Lamač.

P

odujatie venované všetkým AMG-pozitívnym, ku
ktorým sa sám prihlásil, otvoril generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. Fundovaný výklad zhruba štyristo
prítomným hosťom, k nielen prvýkrát u nás vystaveným, ale už aj dostupným motoristickým lahôdkam,
tradične označovaným dvojčíslom, poskytol výkonný riadi-

teľ skupiny Motor-Car Ing. Július Šabo. Nechýbajú medzi
nimi vozidlá Mercedes-AMG: CLA 45, GLA 45, GLC 43
Coupe, E 63 sedan či dokonca GT-C roadster, pri ktorom
organizátori do poslednej chvíle nevedeli, či sa podarí tento
unikátny, celosvetovo nanajvýš žiadaný nový model zabezpečiť. Plejádu dômyselne, do najväčšej dokonalosti vyšľachtených čistokrvných tátošov z hviezdnej stajne v nemeckom
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Affalterbachu dopĺňajú C 43 cabrio, C 63 kupé, S 63 cabrio,
S 63 sedan, GLE 63 SUV, GLE 63 Coupe, GLS 63, G 63
a SLC 43. Doterajší i noví AMG-pozitívni si z nich majú čo
vybrať. Stačí navštíviť Mercedes-Benz Bratislava Lamač na
Hodonínskej ulici, kde vďaka záujmu o hviezdne vozidlá
z Affalterbachu funguje od vlaňajšieho roka historicky prvé
AMG Driving Performance centrum na Slovensku. Ó
Text a foto: Peter Kresánek

1 Ing. Maria Vaškovičová, vedúca umeleckej a reklamnej agentúry Krištáľové
krídlo s manželom.
2 Na svoje si prišli aj milovníci exkluzívnych nápojov od Pernod Ricard Slovakia...
3 Ochutnávať rôzne druhy praliniek Dorianne ponúkala Ladislava Slezáková.
4 Unikátne modely obdivovalo zhruba štyristo prítomných hostí.
5 Iveta Malachovská s manželom.
6 Príjemné prostredie v komornej atmosfére ozvláštnila džezová kapela.
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Colours of Ostrava,
Dolní Vítkovice

GMB - Pálffyho palác,
Bratislava

Svetová hviezda sa so svojím koktailom
skladieb v rozmedzí džezu, folku, country,
rocku a popu, výrazných melódií a osobných textov predstaví na festivale Colours of Ostrava, ktorý sa koná od 19. do
22. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave. Tridsaťsedemročná Geetali Norah Jones Shankar vydala zatiaľ
šesť sólových štúdioviek – Come Away
With Me (2002), Feels Like Home (2004),
Not Too Late (2007), The Fall (2009),
Little Broken Hearts (2012) a Day Breaks (2016), pričom prvé tri sa umiestnili na
prvej priečke viacerých rebríčkov vrátane
USA a Veľkej Británie. Okrem toho má na
konte album Foreverly (2013), ktorý nahrala s Billiem Joeom Armstrongom z Green Day, kompiláciu …Featuring (2010)
a dve EP nahrávky. K jej najznámejším
skladbám patria Don‘t Know Why, Come
Away With Me, Sunrise či Thinking About You. Norah má o. i. na konte deväť prestížnych hudobných cien Grammy.

Postava Dona Quijota z románu Miguela de Cervantes Dômyselný rytier Don
Quijote de la Mancha bola známa už
od svojho vzniku v roku 1605 a celé stáročia sa k nej vracali nielen španielski
umelci, spisovatelia a ﬁlozoﬁ, ale aj významní predstavitelia európskej kultúry. Satira na rytierske romány, pikareskný román z obdobia renesancie, ktorý
uviedol do literatúry komicky vyjadrený
rozpor medzi skutočnosťou a ilúziou,
inšpiroval nielen literárne, ale aj výtvarné umenie. Ikonograﬁcký vývin postáv
a scén Cervantesovho románu sa formoval v dejinách svetového výtvarného
umenia tiež od 17. storočia a v slovenskom výtvarnom umení od začiatku 20.
storočia. Výstava v bratislavskom Pálffyho paláci od 8. 6. 2017 do 1. 10. 2017
mapuje túto rozmanitosť postavy Dona
Quijota vo voľnej a ilustrátorskej tvorbe
výtvarníkov na Slovensku.

Spievajúci
dom a jeho
ĝudské peripetie

Don Quijote
v tvorbe
slovenských
výtvarníkov

Skvelá
Norah Jones
u susedov
v Ostrave!

ĪUDIA A ŠTÝL

Činohra SND, Bratislava
Spievajúci dom slovenskej režisérky
Slávy Daubnerovej vychádza z reálnej udalosti, chce sa však na ňu pozrieť
s marthalerovským odstupom a s nadhľadom ako na hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý
sa za nejasných príčin obráti jedného
dňa proti komunite. Na kedysi tichej
ulici sa z rodinného domu každé ráno
o šiestej rozozvučia operné árie. Rozliehajú sa ulicou až do večierky. Susedia
sú zúfalí. Majiteľka záhadného domu,
ktorá tieto árie púšťa, terorizuje týmto netradičným spôsobom svoje okolie
už 15 rokov. Kolujú o nej legendy. Nikto presne nevie, prečo to vlastne robí.
Presne tieto nezodpovedané otázky sú
skvelou príležitosťou na ich rozuzlenie,
v podaní takých hercov, akými sú Ingrid Timková, Božidara Turzonovová,
Daniel Fischer, Marián Geišberg, Emil
Horváth či Kamila Magálová...
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Romeo a Júlia
- Tak ako vĆera...

Jacgues
Fromental
Halévy:
Židovka
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Hviezdy ciest
Magazín spoločnosti
Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o.
Tuhovská 5, Bratislava 831 07, SR
IČO: 35 780 754
(Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5, Bratislava 83 107, SR
IČO: 35 780 754
Spoločnosť skupiny Daimler
Distribútor Mercedes-Benz, smart, Setra, Fuso)
Ročník XVII / číslo 2

Opera SND, Bratislava

Balet SND, Bratislava

Halévyho opera v piatich dejstvách vo
francúzskom jazyku, pripravená v spolupráci s Flámskou národnou operou
v Antverpách a v Gente a s Národným
divadlom v Mannheime, nadväzuje na
najlepšie tradície veľkej francúzskej
opery. Do popredia vystupuje v opere
reliéf emotívne silného individuálneho príbehu, mileneckého vzťahu kresťana Leopolda so Židovkou Ráchel na
pozadí rozporného spoločenského kontextu. Je to obraz spoločnosti, ktorá je
konfesionálne rozdelená, a neakceptuje vzťah dvoch ľudí vyznávajúcich rozličnú vieru. V rozšírenom obsahovom
kontexte je posolstvom diela hrozivý
obraz intolerancie, fanatizmu a nenávisti, brániaci akémukoľvek porozumeniu a ľudskej spolupatričnosti, obraz naliehavo aktuálny práve v dnešnej
dobe. V režijnom poňatí Petra Konwitschneho nachádza plnú a zdrvujúcu rezonanciu.

Môže existovať láska vo svete vojen
a násilia? Čo je príčinou nedostatku
ľudskosti a tolerancie? Nie je to naše
ego, ktoré nás vedie nevidieť, nepočuť, necítiť? Otázky, ktoré ľudstvo rieši
dnes tak ako včera! Prokoﬁevov strhujúci opus na námet Williama Shakespeara
spracovaný choreografkou Natáliou Horečnou posúva najznámejší romantický
príbeh do súčasného kontextu. Jej súčasné divadelné videnie, podporené hudobným naštudovaním Petra Breinera,
scénou a kostýmami Christiane Achatzi Devos, nastoľuje nový dialóg o potrebe lásky v dnešnej dobe absencie tolerancie, citu a neopakovateľnej vášne zo
života. Inscenácia vzniká v koprodukcii
Baletu Slovenského národného divadla
a Fínskeho národného baletu v Helsinkách a v úlohe Romea sa predstaví Peter Dedinský. Úlohu Júlie stvárni Klaudia Görözdös.

Foto: Peter Brenkus, Pavol Breier, Zuzana Novotná, Ctibor Bachratý
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Najúspešnejší
prvý štvrķrok Sprintera
Približne 45-tisícový odbyt a desaťpercentný nárast zaznamenal ikonický
transportér Mercedes-Benz Sprinter, čím vytvoril v prvom štvrťroku nový rekord.
Osobitne vysoký rast za január až marec 2017 zaznamenal Sprinter v Nemecku (+15 %), v Spojenom kráľovstve (+10 %), ale aj v regiónoch Latinskej Ameriky a Ruska. Doposiaľ sa ho na celom svete predalo približne 3,3
milióna kusov. Divízia Mercedes-Benz Vans koncernu
Daimler dosiahla v prvom štvrťroku rekordne vysoký odbyt 86,8 tisíca (+13 %) transportérov aj v súhrne všetkých

ich konštrukčných radov. Tohtoročný marec bol zasa najúspešnejší mesiac všetkých čias, keď bolo zákazníkom dodaných približne 38-tisíc (+16 %) transportérov. Aj preto
tento rok investuje Mercedes-Benz Vans do rozbehu produkcie Sprintera nasledujúcej generácie približne 260 miliónov eur. Ó
Text: SCG; Foto: Daimler AG

Daimler a ChargePoint a oblasķ elektromobility
Spoločnosť Daimler v najbližších rokoch investuje 10 miliárd eur do rozšírenia portfólia svojich produktov značky EQ. Aktuálne ako vedúci investor vstupuje do americkej
spoločnosti ChargePoint Inc., a zároveň podporuje jej vstup
na európsky trh. ChargePoint je celosvetovo vedúcim poskytovateľom služieb v segmente riešení nabíjania elektromobilov a lídrom na trhu v USA. V súčasnosti prevádzkuje viac
ako 33-tisíc nabíjacích staníc. Kľúčovými kompetenciami
ChargePoint sú vývoj aj výroba inovatívnych riešení infraštruktúry pre elektrické vozidlá – od konvenčného nabíjania
striedavým prúdom až po ultrarýchle nabíjanie jednosmerným prúdom s výkonom až 400 kW. ChargePoint zároveň
poskytuje riešenia v oblasti infraštruktúry nabíjania pre jednotlivé segmenty elektromobilného ekosystému: podniky,
maloobchody, verejné inštitúcie, ﬂotilových zákazníkov či
súkromné domácnosti. ÓText: SCG; Foto: Daimler AG

V cene osobných vozidiel
Mercedes-Benz je zahrnuté:
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Havarijné a povinné zmluvné
poistenie na 3 roky od spoloĆnosti
Allianz - Slovenská poisķovĥa, a. s.

Mobilo
- záruka mobility

Pri údržbe vozidla do 6 rokov
alebo do 160 000 km
práca a náhradné dielce zadarmo

24-hodinová
pohotovostná služba

Možnosķ predęženia záruky
až na 6 rokov

ZnaĆkové
financovanie
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Mercedes me connect
connect

Od 6 rokov alebo od 160 000 km práca
pri údržbe vozidla zadarmo a originálne
náhradné dielce za férové ceny

www.mercedes-benz.sk/benefity
22. 6. 2017 10:55:39

Trieda V
už od 29 990 € bez DPH
35 988 € s DPH

Benefity Triedy V
Objavte novú dimenziu všestrannosti a komfortu
Havarijné a povinné zmluvné
poistenie na 3 roky od spoločnosti
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Mobilo – záruka mobility

Možnosť predĺženia záruky
až na 6 rokov

Pri údržbe vozidla do 6 rokov
alebo do 160 000 km práca
a náhradné diely v cene vozidla

24-hodinová
pohotovostná služba

Od 6 rokov alebo od 160 000 km
práca pri údržbe vozidla zadarmo
a originálne náhradné diely za férové ceny

Značkové financovanie

Mercedes me Connect

www.mercedes-benz.sk/benefity
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