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editoriál

Milí čitatelia,
nachádzame sa vskutku v náročnom
a hektickom období. Napriek tomu
čas plynie rovnakým tempom a sviatky pokoja a mieru sa nezadržateľne
blížia. Myslím si, že práve teraz je ich
posolstvo nesmierne dôležité a treba ich čas využiť na zastavenie a zamyslenie sa nad tým, čo nás obklopuje. Verím, že nám vrátia optimizmus
a dobrú náladu. Prirodzene, k tomu
chceme prispieť svojím dielom aj my.
Pripravili sme veľa zaujímavých možností, ku ktorým viac podrobností nájdete aj na stránkach tohto čísla. Bilancovať je ešte trošku priskoro,
veď konečné čísla za tento rok sa dozvieme až po jeho skončení. Napriek
tomu však už dnes môžeme povedať,
že sa predaj vozidiel aj vďaka Vám vy-

víjal veľmi priaznivo a nie sme ďaleko od rekordných rokov 2007/2008.
Pomohli tomu aj tento rok nové alebo
výrazne omladené SUV vozidlá, ktoré
sa skutočne dobre chytili. K úspechu
určite prispeli aj naše tradičné výhody, ktoré sme tento rok posilnili o ďalší beneﬁt v podobe zvýhodneného desaťročného servisu. Mozaiku služieb
tak ďalej dopĺňame, aby mali služby
pre Vás naďalej stúpajúcu tendenciu.

Milí priatelia,
neostáva mi nič iné, len Vám poďakovať za priazeň, ktorú ste nám a našej značke venovali, zaželať Vám i Vašim rodinám, aby ste si oddýchli, užili
si svojich blízkych a s novými silami
úspešne vykročili do nového roku.
Želám Vám prežitie roka 2016 pod
šťastnou (našou) hviezdou.
S úctou
Andrej Glatz
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Rodinné

Príchodom nového vozidla Mercedes-Benz GLS
sa deﬁnitívne uzatvoril zoznam rodinných príslušníkov.
A tiež vlajková loď rodiny GL nezabúda ani na jeden atribút.
Nechýbajú prestíž, luxus a v prípade verzie Mercedes-AMG GLS 63 S
nechýba ani maximálny výkon. Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG
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K

aždý jeden z modelov
značky Mercedes-Benz
poctivo stráži dedičstvo
predchádzajúcich modelov. Napokon pri pohľade na dizajn novej Triedy GLS je
ihneď jasné, o aký model ide. Dôverne známa silueta zvádza označiť nový
model iba za facelift a vzhľadom na
evolučné zmeny nebudete ďaleko od
pravdy. Na druhej strane pod kabátom novej generácie prebehla doslo-
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va revolúcia. Jemné zmeny na predných
svetlometoch, nárazníku a maska chladiča spoľahlivo odlíšia novú generáciu od
tej predchádzajúcej. Nový je aj svetelný
podpis denných a v noci aj stretávacích či
diaľkových svetiel. Zozadu identiﬁkujete
väčšie zadné skupinové svetlomety a, samozrejme, menil sa aj dizajn zadného nárazníka. Úlohou stuttgartského výrobcu
bolo posunúť svoje modely k dokonalosti.
V praxi to znamená maximálnu bezpečnosť v objatí luxusu.
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BEZ STRACHU
Úlohou každého modelu Mercedes-Benz je eliminácia nehody. V tomto smere predbiehajú Nemci udalosti.
Mercedes-Benz ako jediný výrobca nešpekuluje a systém COLLISION PREVENTION ASSIST nájdete v každom
modeli bez ohľadu na úroveň výbavy. To je priorita. Bodka. Nemusíte sa
báť teda, ak ste za volantom a nebojte
sa ani v prípade, ak nie ste majiteľom
najväčšieho SUV v ponuke Mercedes-Benz. O vašu bezpečnosť sa postará
varovné pípanie už spomínaného systému COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, na únavu vás upozorní
ATTENTION ASSIST. V dopravnej
zápche si zamilujete funkciu DISTRONIC PLUS so Stop&Go Pilot a využiť
môžete aj asistent riadenia s funkciou
STEER CONTROL, ktorý za istých
podmienok prevezme únavné krútenie
volantom za vás.

je najvyšší stupeň luxusu a priestoru,
ktorý vám poskytne svet športovo-úžitkových automobilov s trojcípou
hviezdou na kapote.

TRÓN
Za volantom novej generácie sa budete cítiť ako kráľ. A tento pocit je terajším majiteľom dôverne známy.
Napokon, obklopia vás drahé materiály ako koža, drevo, brúsený hliník
či klavírny lak. A to všetko si môžete dopriať v materiálovej aj farebnej
kombinácii, ktorú osobne preferujete. Vzhľad palubnej dosky a prístrojov
kopíruje Triedu GLE, takže sa môžete tešiť na veľký osempalcový displej
multimediálneho systému. Ten obsahuje aj internetové prepojenia auta
s vodičom – systém Mercedes connect
me či Command Online, ktorého využívanie je prvé tri roky bezplatné.

DVE VERZIE
Bezprostredne pred nehodou vás
chráni systém PRE-SAFE® PLUS
a PRE-SAFE® Brake, aktívny asistent
brzdenia BAS PLUS je doplnený aj
kontrolou križujúcej premávky Cross-Trafﬁc Assist, autá v susednom jazdnom pruhu kontroluje Active Blind
Spot Assist, ktorý vám nedovolí nabúrať do auta vedľa vás. Systém Active
Lane Keeping Assist vás udrží v jazdnom pruhu a zasiahne, ak oproti vám
ide auto.
LED Intelligent Light System zotrie
rozdiel medzi dňom a nocou. Vymenovanie spomínaných asistenčných
systémov je síce naoko zbytočné, na
druhej strane vás zbaví výčitiek svedomia, ktoré hrozia pri pohľade na novú
generáciu Mercedes-Benz Triedy
GLS. Apropo, označenie S symbolizu-

Čo sa agregátov týka, slovenskí zákazníci si budú najčastejšie vyberať
medzi ekonomickou a športovou alternatívou. Inými slovami, vyberú si najčastejšie verziu GLS 350d. Vznetový
šesťvalec poskytne maximálny výkon
190 kW/258 koní, ktorý v kombinácii s maximálnym krútiacim momentom 620 Nm uspokojí takmer všetky
požiadavky na dynamiku aj ekonomiku prevádzky. Druhým miláčikom
bude, samozrejme, verzia GLS 63
AMG, ktorá poteší maximálnym výkonom vyšším o 20 kilowattov. Osemvalcový motor prepĺňaný dvoma turbodúchadlami odosiela na kolesá nie
menej ako 430 kW/585 koní, ktoré
dopĺňa údaj o maximálnom krútiacom momente 760 Nm, ktorý má vodič k dispozícii prakticky už od voľnobežných otáčok.
J
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J DYNAMIKA BEZ

KOMPROMISOV
Maximálne preťaženie v zákrutách
síce nepatrí medzi hlavné atribúty
Triedy GLS, aj napriek tomu podvozok vyzbrojili konštruktéri aktívnymi
tlmičmi ADS a systémom DYNAMIC
SELECT, ktorý upravuje podľa zvoleného režimu charakteristiku podvozka, motora aj prevodovky. Vzduchový
podvozok AIRMATIC sa postará v režime Comfort o maximálne pohodlie a zrejme bude na našich cestách
aj mimoriadne často využívaný. Ak
vás priečna dynamika vzrušuje rovnako ako aj pozdĺžna, môžete si priplatiť
systém ACTIVE CURVE SYSTEM.
Ten využíva aktívne stabilizátory, ktoré eliminujú náklon karosérie.

BEZ LIMITOV
Bonbónikom je aj režim OFF-RO-
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AD+, ktorý sa na displeji jazdných
režimov zjaví v prípade, ak si objednáte balík OFF-ROAD pre jazdenie
v teréne. Ten zahŕňa okrem iného aj
redukovaný prevod a uzávierku medzinápravového diferenciálu. A aby
som nezabudol, maximálna hĺbka
brodenia je v tomto prípade 600 milimetrov. A to je dosť na auto, v ktorom by ste zrejme nemali odvahu jazdiť v teréne.
Osobne nemám rád výraz univerzálny, no nová Trieda GLS je skutočne univerzálna. Ak hľadáte auto,
ktoré je schopné obslúžiť päťčlennú
rodinu, odviezť svokrovcov, prípadne
veľa batožiny a pritom si chcete občas užiť aj slobodu mimo vyznačených
ciest, tak si v showroome Mercedes-Benz všimnete jediný model: Mercedes-Benz Triedy GLS.
Apropo, aká farba sa vám páči? Ó

GLS 350 d 4MATIC
V6, 2 987 cm3, 190 kW / 258 k, 620 Nm od
1 600/min., 9G-TRONIC
Spotreba - kombi.
Emisie CO2
Cena zákl. modelu

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
Mesačná splátka
Posledná navýšená splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena

7,6 - 7,1 l/100 km
199 - 185 g/km
75 420 eur s DPH

15 084 eur s DPH
1 245 eur s DPH
15 084 eur s DPH
905 eur s DPH
36 eur s DPH

* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu;
RPMN: 10,02%; fixný úrok p. a.: 8,85 %; celková výška spotr. úveru
vrátane akontácie: 75 420,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48;
celková suma hradená spotrebiteľom: 89 624,00 €. Po skončení
akciového 3-ročného havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla do konca doby financovania. Jeho cena nie je zahrnutá
vo vypočítanom RPMN. Ponuka platí do 31. 3. 2016.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP
a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie,
možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

HVIEZDY CIEST 04/2015

30. 11. 2015 9:22:44

PR článok

Najcennejším

aktívom je čas
Byť úspešný v korporátnom biznise je beh na dlhú trať.
Zachovať vnútornú motiváciu a nepoľaviť vo vysokom
tempe je naša permanentná úloha, hovorí Ing. Marcel
Kaščák – člen predstavenstva Tatra banky, s ktorým
sme sa rozprávali nielen o jeho vzťahu k autám, ale aj
o efektívnom manažovaní ľudí a svojho času.
Text: Simona Ondrejčíková/Foto: archív

Z

aujíma ma, čo si úspešný manažér, akým ste,
všimne na aute ako
prvé...
- Fascinuje ma dizajn
áut a s obľubou sledujem, ako sa vyvíja. Občas si vravím, že by som asi
nechcel pracovať ako automobilový dizajnér. Niektoré vozidlá sú totiž také
dokonalé, že sa sám seba pýtam, čo
príde potom. Nakoniec však, presne
ako v živote, po čomsi dokonalom príde vždy čosi ešte dokonalejšie.
Ste kapitánom najväčšieho korporátneho a privátneho bankovníctva
na Slovensku. Keby ste mali svoj štýl
manažovania prirovnať k riadeniu
auta, aký by ste boli šofér?
- Medzi týmito činnosťami je veľká
vzájomná závislosť. V oboch prípadoch
nemám rád, keď vás niekto zdržuje,
nebodaj zablokuje, vy sa neviete pohnúť a cítite sa úplne bezmocne. Alebo
keď vidíte blázna rútiaceho sa obrovskou rýchlosťou nevedno kam. Pri šoférovaní aj manažovaní treba mať na pamäti, že najdôležitejšie je dosiahnuť
stanovený cieľ.

Je zložité motivovať ľudí pre vaše
vízie?
- Ako ste už uviedli, na Slovensku sme
najväčší v korporátnom aj v privátnom
bankovníctve. Udržať motiváciu ľudí
v takejto pozícii určite nie je jednoduché.
Môže totiž zvádzať k pocitu sebauspokojenia z dosiahnutého cieľa. Nik z nás
však nie je taký dobrý, aby nemohol byť
ešte lepší. Sme skvelý kolektív, ktorý medzi sebou súťaží, no zároveň si navzájom
pomáha. Vízie aj strategické plány sú
všeobecne známe, musíte si ich však periodicky pripomínať, aby vám nezišli ani
z očí, ani z mysle.
Stále sa hovorí o akvizíciách v bankovníctve. Nemáte obavy, že tu vyrastie iný veľký hráč?
- Firmy expandujú, krachujú, navzájom sa akvírujú, to je úplne normálny
ekonomický vývoj. To isté platí aj v bankovníctve. Na Slovensku však máme najdramatickejšiu fázu tohto vývoja už za
sebou. Trh máme veľmi saturovaný,
k občasným menším akvizíciám dochádzať vždy bude, ale nepredpokladám, že
by z toho zrazu vyrástol iný veľký hráč.
Ako člen predstavenstva máte široký

záber kompetencií. Čo vám pracovne
zaberá najviac času?
- S tými širokými kompetenciami
to určite preháňate. Žijeme v období,
keď je bankovníctvo veľmi regulované. Každý deň pribúdajú nové procedúry a nariadenia, ktoré nám, ale aj našim
klientom komplikujú život. Okrem pravidelného kontaktu s klientom to bude
práve činnosť smerujúca k optimalizácii
procesov tak, aby ich vplyv pocítil klient
čo najmenej.
Máte vôbec čas oddychovať?
- V jednom známom americkom ﬁlme
istý známy investičný bankár tvrdí, že najcennejšie aktívum, ktoré máme, je čas. Aj
ja si stále častejšie uvedomujem, aká veľká je to pravda. Cez týždeň sa mi oddychovať veľmi nedarí, často prichádzam
domov neskoro v noci. Moje snaženie venovať sa svojim záľubám, golfu alebo inému športu zatiaľ vychádza naprázdno.
Veľmi rád cestujem, no práve táto záľuba
je časovo najnáročnejšia. Koncom každého roka si pravidelne dávam predsavzatie
zlepšiť v tomto smere môj time management, no zatiaľ som veľmi úspešný nebol.
Uvidíme, ako sa zadarí budúci rok. Ó
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Kabriolet
plný
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superlatívov

Ako bez toho, aby ste navštívili niektorého zo špecialistov na
,,scanovanie“ svojej duše a pocitov, zistíte, že trpíte akútnou
slabosťou na fascinujúci výkon a neodolateľný luxus? Jednoducho –
kúpite si sen každého milovníka koní pod kapotou - Mercedes-AMG
S 63 4MATIC kabriolet. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

O

tejto novinke sa pritom
v superlatívoch nehovorí
len tak - náhodou. Krivka
emócií a adrenalínu začne stúpať už pri uvedení
do činnosti 5,5--litrového motora AMG
V8 s dvomi turbodúchadlami s výkonom
430 kW (585 k) a maximálnym krútiacim
momentom 900 Nm do chodu. A hoci
v prípade motora ide o kaliber tej najvyššej triedy, skutočnosť, že sa výkon, úspor-

12

nosť a ekologickosť vôbec navzájom nevylučujú, potvrdzuje aj celková spotreba
10,4 l/100 km. Mimochodom, motor je
skladaný a montovaný ručne, čo tomuto
,,šperku“ - spolu s plaketou motora AMG
s podpisom motorára - len zvyšuje jeho
punc výnimočnosti a originality. Kabriolet dokáže zrýchliť z nuly na 100 km/h
za 3,9 sekundy, pričom jeho elektronicky
,,pristrihnutá“ rýchlosť sa zastaví na maximálnej hodnote 250 km/h.

TECHNOLOGICKÁ
DOKONALOSŤ
Dych vyrážajúcu dynamiku a zároveň individualitu prenosu sily zabezpečuje 7-stupňová športová prevodovka AMG
SPEEDSHIFT MCT. Vodičovi sú k dispozícii tri módy jej nastavenia: „C“ (Controlled Efﬁciency), „S“ (Sport) a „M“ (Manual), pričom funkcia ECO štart – stop je
aktívna v jazdnom programe „C“.
Pravostranný typ kabrioletu má k dis-
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MATIC s adaptívnym systémom tlmenia ADS PLUS, pre ktoré možno zvoliť
nastavenie „Sport“ alebo „Komfort“. Vozidlo disponuje možnosťou zvýšenia výšky na zlých cestách až o 30 mm. V režime
„Sport“ a od rýchlosti 120 km/h v režime
„Controlled Efﬁciency“ sa podvozok automaticky opäť zníži.
Inováciám sa nevyhla nielen samotná
motorizácia, ale ani karoséria. V rámci nej zaujme magnéziová deliaca stena od batožinového priestoru. V rámci stratégie AMG sa podarilo obmedziť
hmotnosť vozidla napr. použitím ľahkého lítiovo-iónového akumulátora, diskov AMG z ľahkej zliatiny v náročnej
kovanej technológii, ako aj vysokovýkonnej kompozitnej brzdovej sústavy
AMG s optimalizovanou hmotnosťou.
A ak máte pocit, že vaše vozidlo má ešte
rezervy na nejakú tú technologickú ,,vychytávku“, na želanie si môžete zabezpečiť keramickú vysokovýkonnú kompozitnú brzdovú sústavu AMG.

ŠPORTOVÝ EXTERIÉROVÝ
DIZAJN

pozícii pohon zadných kolies, ľavostranný
typ dynamickejší pohon všetkých kolies
AMG Performance 4MATIC s rozdeľovaním krútiaceho momentu s dôrazom
na zadnú nápravu, orientovaný na veľký výkon. ,,Štvorkolka“ má nielen výraznejšiu akceleráciu, ale dosahuje aj lepšie
vlastnosti pri jazde na mokrej, resp. namrznutej vozovke.
Apropo, jazdné vlastnosti. Tie umocňuje aj plne nosné vzduchové pruženie AIR-

Precízne vypracované aerodynamické dizajnové prvky len zdôrazňujú vysokú dynamiku jazdy. Tento fascinujúci prvok je citeľný či už pri čele
kabrioletu, ktorému dominuje trojdimenzionálna maska chladiča Twin
blade v striebornej chrómovej farbe.
Hneď pod maskou chladiča sa nachádza výstuha v tvare A: trojdimenzionálny prvok usmernenia vzduchu je
nalakovaný vo farbe vozidla a ukazuje štylizované písmeno A typické pre
vozidlá AMG. Štýlovými veľkými čiernymi krídelkami sú zase orámované
vonkajšie otvory na vstup chladiaceho
vzduchu. Pozornosti dizajnérov neušla ani zadná časť kabrioletu, kde zaujme najmä čierna vložka difúzora s vysokým leskom, do ktorej sú dokonale
integrované dve pochrómované dvoji-

té koncovky výfukovej sústavy s klapkami spalín.

FASCINUJÚCI
INTERIÉROVÝ LUXUS
Športový rukopis nesie aj dizajn interiéru. Zušľachťuje ho však niečo navyše - luxus a dokonalá kvalita. Potvrdzuje
to aj obopínajúca prístrojová doska, ktorá takmer plynulo prechádza do dverí.
O kvalite materiálov použitých v samotnom interiéri nemusíme ani hovoriť.
Latku maximálnej kvality a komfortu posúvajú smerom nahor aj pre tento
prípad špeciálne vyvinuté športové sedadlá AMG s elektrickým prestavovaním, pamäťovou funkciou a vyhrievaním. Pocit istoty a bezpečnosti dodáva
vodičovi športový trojlúčový volant s výrazne kontúrovaným vencom a perforovanou kožou v oblasti uchopenia. Hliníkové radiace páčky skracujú reakčný
čas pri radení - a tým zvyšujú samotnú
dynamiku.
Mercedes-AMG S 63 4MATIC
kabriolet sa vďaka ,,génovému inžinierstvu“ jeho tvorcov stal dokonalým
zhmotnením sna a túžob každého motoristu, ktorý okrem typického živelného bublajúceho zvuku biturba pod kapotou vie pochopiť a oceniť aj dokonalý
pôvab luxusného komfortu a technických inovácií. Ó

Mercedes-AMG S 63 4MATIC kabriolet
V8, 5 461 cm3, 430 kW / 585 k, 900 Nm od
2 250/min. 7-stupňová AMG SPEEDSHIFT MCT
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

10,4 l/100 km
209 – 200 g/km

Cena zákl. modelu
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Testovací let

Najnovšie a zároveň najmenšie kupé Mercedes-AMG C 63 si oblieklo
bojové farby, aby ste vy získali pozornosť ostatných a pocity jazdcov DTM.
Edition 1 je pripravené na testovací let... Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG

V

posledných rokoch dokazuje Mercedes-Benz
fakt, že sa farieb nebojí. A nejde iba o špeciálne, kilowattmi nabité
modely z dielne AMG, ale aj tie ostatné. A k uvedeniu modelov patrí aj extravagantná limitovaná verzia Edition

14

1. Inšpiráciou pre farebnú kombináciu
bolo čerstvo predstavené kupé pre sériu DTM, v ktorej momentálne vedie
britský jazdec Pascal Wehrlein na vozidle Mercedes-AMG C 63 DTM.

SELENITE GREY
Matná sivá si na karosérii výborne

tyká so žltými doplnkami. Súťažný pás
kopíruje kapotu, strechu aj veko batožinového priestoru a nájdete ho aj na
bokoch karosérie. Koncert kontrastov
dopĺňajú aj žlté lemy kovaných diskov
kolies. Disky sú zmiešanej konštrukcie,
to znamená, že vpredu sú devätnásť
a vzadu dvadsaťpalcové disky kolies,
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špeciálne sú aj pneumatiky. Majú vyššiu priľnavosť na suchej vozovke. Brzdové kotúče má Edition 1 keramické,
čo znižuje neodpruženú hmotnosť.

AMG NIGHT PAKET
Opticky sa okrem spomínanej farebnej kombinácie spolieha Edition 1 aj
na tzv. AMG Night paket. Ten oblieka aerodynamické prvky do čierneho
chrómu, vpredu, na bokoch karosérie
a identickú farbu majú aj spätné zrkadlá. Na veku batožinového priestoru
nájdete čierny spojler aj difúzor. Jedinou výnimkou sú chrómované koncovky výfuku. Interiér interpretuje čiernu
farbu, kontrastné prešívanie, karbónové prvky a volant môže mať poťah z Alcantary alebo klasickej kože. Pod kapotou k zmenám nedošlo, edíciu Edition
1 si môžete objednať k 476-koňovej aj
k 510-koňovej verzii. Ó

Mercedes-AMG C 63 S kupé
V8, 3 982 cm3, 350 kW / 476 k, 650 Nm od
1 750/min., AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC
Spotreba - kombi.

8,9 – 8,6 l/100 km
209 – 200 g/km
78 780 eur s DPH

Emisie CO2
Cena zákl. modelu

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
Mesačná splátka
Posledná navýšená splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena

15 756 eur s DPH
1 299 eur s DPH
15 756 eur s DPH
945 eur s DPH
36 eur s DPH

* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu;
RPMN: 9,97%; fixný úrok p. a.: 8,81%; celková výška spotr. úveru vrátane akontácie: 78 780,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková
suma hradená spotrebiteľom: 93 546,00 €. Po skončení akciového
3-ročného havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie
vozidla do konca doby financovania. Jeho cena nie je zahrnutá vo
vypočítanom RPMN. Ponuka platí do 31. 3. 2016.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 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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y

transformer
Inteligentný aerodynamický automobil Mercedes-Benz koncept IAA
môžeme pokojne prirovnať k dnes už legendárnej futuristickej hračke
Transformers. S tým rozdielom, že kým hračky to dotiahli najďalej
na plátna kín, v prípade konceptu IAA ide o ďalší reálny krok v ústrety
blížiacej sa budúcnosti... Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

16
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rom dozadu a zlepšia obtekanie prednej časti a predných podbehov kolies;
aktívne disky zmenia svoj bočný proﬁl, pričom sa odstup medzi vonkajšou
hranou náboja a lemom ráﬁka zmenší
z 55 mm na nulu; a lamela v prednom
nárazníku sa posunie o 60 mm smerom dozadu a zlepší obtekanie spodku
vozidla. Zmena je tak nielen dokonalá,
ale aj dokonaná. A navyše - koncept vozidla disponuje aj technológiou Car to
X, pomocou ktorej vozidlo „vidí aj za
roh“ a dokáže tak komunikovať s inými vozidlami alebo zdrojmi informácií.

EXTERIÉROVÝ DIZAJN

N

iečo s futuristickou hračkou však predsa len spoločné majú. Kým v jej
prípade sa na špičkové motorové vozidlo budúcnosti menil nezničiteľný robot, v prípade Intelligent Aerodynamic Automobile sa mení
jedno technicky dokonalé vozidlo na ešte
dokonalejšie.

Charakteristickým rysom dizajnového výzoru konceptu IAA je tvar kvapky, ktorý podčiarkuje jeho puristicky
elegantnú výrazovú a zároveň aj zmyselnú čistotu. Športový a súčasne minimalistický predok konceptu evokuje proﬁl žraloka. Zadná časť vozidla je
elegantne zakončená, pričom je opäť
- ako aj predok a celé vozidlo dizajnovo čistá a puristická. Výrazným dizajnovým a aj jedinečným ﬁlozoﬁckým
prvkom exteriéru konceptu je nepre-

hliadnuteľná symbióza podmanivých
kriviek, inteligentne inscenujúcich aerodynamiku.

INTERIÉROVÝ DIZAJN
Športový charakter a moderný luxus - to sú dve základné línie interiéru. Tie umocňuje nielen nevtieravá hra
farieb a materiálov a ich vzájomných
kontrastov, ale aj celková ﬁlozoﬁa dotykovej obsluhy. Vďaka tomu sa antracitová farba strieda s čistotou bielej
farby a hliník s krištáľovým sklom. Výrazným prvkom interiéru je aj dvojramenný volant, ktorý ponúka dokonale
ergonomicky mnoho funkcií na najmenšej ploche.

MOTORIZÁCIA
Mercedes-Benz koncept IAA je dlhý
5,04 m (resp. 5,43 m v aerodynamickom režime), vysoký 1,3 m a 1,99 m
široký. Jeho srdcom je motor s benzínovo-elektrickým pohonom PLUG-IN-HYBRID s celkovým výkonom
205 kW (279 k), vďaka ktorému dosiahne elektronicky obmedzenú maximálnu rýchlosť 250 km/h. Ó

TRANSFORMÁCIA
Podobne ako jing a jang zosobňujú
dve navzájom si protirečiace sily, tak
aj Mercedes-Benz koncept IAA obsahuje dve výrazovo a aj charakterovo
rozdielne vozidlá v jednom. Z podmanivo pôsobiaceho, dizajnovo ušľachtilého a krásneho štvordverového kupé
- sedanu, sa po prekročení rýchlosti 80
km/h manuálne, alebo aj automaticky
stane aerodynamický svetový rekordér
(s hodnotou cw 0,19). Z jeho zadnej
časti sa vysunie osem segmentov, ktoré
vozidlo predĺžia až o 390 mm; v prednom nárazníku sa vysunú klapky
o 25 mm smerom von a o 20 mm sme-
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Čo je doma

– to sa počíta
Po úspešnej stabilizácii divízie nákladných a ľahkých úžitkových vozidiel
značky Mercedes-Benz stoja pred riaditeľom predaja úžitkových
automobilov značky Mercedes-Benz Ing. Petrom Ondriašom a jeho
tímom nové, nemenej dôležité ciele. A práve o nich prezradil viac
v nasledujúcom rozhovore... Zhováral sa: Peter Škorňa/Foto: Bohumil Šálek

S

te jedným zo zakladajúceho tímu ľudí, ktorí pred
štvrťstoročím rozbiehali predaj a servis značky
Mercedes-Benz na Slovensku. Aké však boli začiatky predaja nákladných a úžitkových Mercedesov?
- Začiatkom deväťdesiatych rokov po
Slovensku nákladné vozidlá Mercedes-Benz takmer vôbec nejazdili. Tradičnými zahraničnými značkami boli Volvo
či Renault a Mercedesy boli vnímané
len ako osobné vozidlá. Do tohto predajného segmentu sme vstúpili až ako
jedna z posledných značiek a práve to
pre nás bola veľká motivácia. Dodnes si
pamätám na naše prvé predané vozidlo
Mercedes-Benz 1838 LS SK. Po ňom už
nasledovala generácia Actrosov.
Predpokladám, že počet predaných
nákladných a úžitkových vozidiel nebol v začiatkoch vôbec oslňujúci...
- To teda nie. Prvé roky sme predávali len pár kusov. Až po určitom čase
sme sa dostali k priam magickému číslu 888 predaných úžitkových Mercedesov (medzi ktorými boli Vito, Sprinter, Actros či Atego) za rok. A netrvalo
dlho a podarilo sa nám pokoriť aj „magickú“ tisícku.
Aká je situácia v súčasnosti?
- Ako značka sme z celoeurópskeho
hľadiska najväčším predajcom nákladných vozidiel s 24 % podielom na trhu. To
je aj náš cieľ na slovenskom trhu, na kto-

rom v súčasnosti oscilujeme na približne
17 - 18 % predajného trhového podielu.
Mercedes-Benz je však lídrom aj
v oblasti inovácií...
- Ako značka sme na slovenský trh
prišli ako prví s vozidlami spĺňajúcimi
emisné normy EURO 4, 5 a aj 6. V súčasnosti sme lídrom aj v znižovaní CO2.
Čomu vďačíte za to, že až také vysoké percento sa značke Mercedes-Benz podarilo získať aj v segmente
nákladných a úžitkových vozidiel?
- Chcel by som sa predovšetkým poďakovať našim zákazníkom za ich dôveru a lojálnosť. Samozrejme, že bez dob-

6. K tomu treba pripočítať potenciál,
ktorý v sebe skrýva systém Predictive
Powertrain Control či autonómne riadenie pomocou systému Highway Pilot.
Ďalšie zdokonalenia sa očakávajú v oblasti bezpečnostných asistenčných systémov. To sú výhody, ktoré v náš prospech hovoria jasnou rečou.
Do akej miery sa vám darí dosiahnuť, aby majitelia vozidiel v čo najväčšej miere využívali všetky dostupné služby a systémy, ktoré
ponúkate?
- Nevenujeme sa len predaju ako
takému, ale v rámci divízie Merce-

V súčasnosti prichádzame na trh
s novou generáciou motorov
v Actrosoch, dosahujúcich úsporu
až 1 100 litrov ročne oproti
predchádzajúcej generácii.
rého tímu ľudí by tieto vzťahy neboli
možné. A k tomu musíme prirátať ešte
aj výborné produkty, ktoré práve prichádzajú na trh. V súčasnosti uvádzame
na trh novú generáciu motorov v Actrosoch, dosahujúcich úsporu až 1 100 litrov ročne oproti predchádzajúcej generácii. A tiež spĺňajúcich normu EURO

des-Benz Trucks kladieme dôraz na
celkovú komplexnosť služieb, na hospodárnosť prevádzky vozidla ako takého. Veď investícia, spotreba, údržba,
oprava a zostatková hodnota sú rozhodujúcimi faktormi pre každého vlastníka nákladného vozidla. Dnes vieme,
že pri správnom používaní asistenčné-
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Ako značka sme z celoeurópskeho
hľadiska najväčším predajcom
nákladných vozidiel s 24 %
podielom na trhu.
ho systému Predictive Powertrain Control, v kombinácii s telematickým systémom FleetBoard a spôsobom jazdy
prispôsobeným na úsporu paliva, možno dosiahnuť úsporu paliva až 15 %.
V rámci projektu FuelDuel, pri ktorom
bolo najazdených už vyše 1 800 duelov, vieme jednoznačne dokázať, že
náš Actros je v konkurenčnom porovnaní mimoriadne efektívne vozidlo
s úsporou nákladov až do 10 %.
Spomínate systém FleetBoard. Ten
sa týka telematiky vozidla a procesov s ňou spojenými. Ujal sa u prepravcov a vašich klientov?
- Každý, kto dnes podniká v doprave, je nútený mať svoj vozový park pod
kontrolou. Či už polohu vozidla, parametre spotreby, štýl jazdy vodiča, technický stav vozidla... To, že sledovať
parametre, štýl jazdy vodiča a násled-

20
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ne implementovať tréningy vodičov sa
vyplatí, potvrdzuje aj naša spolupráca s mnohými dopravcami. Potvrdzuje to aj fakt, že v medzinárodnej súťaži
ﬁriem a vodičov FleetBoard Driver´s
leaque sa tím NAD RESS Senica stal
v oblasti hospodárnosti absolútnym víťazom v r. 2015 spomedzi 360 ﬁriem.
V prvej 10-ke najlepších vodičov je
Slovensko zastúpené 2-mi reprezentantami (celkovo vyše 10 000 účastníkov).
Vráťme sa však k novému úspornému motoru pre Actrosy. Myslíte si,
že práve to je to, čo dokáže pritiahnuť nových klientov k vašej značke?
- Myslím si, že úspora sama o sebe
je veľmi silný argument. Pokiaľ na jednom vozidle ročne dokážete ušetriť
1 000 eur, pri 100 vozidlách je ročná
úspora 100 000 eur. Každý dobrý hospodár vie, že „čo je doma, to sa počí-

ta“. Mimochodom, málokto vie, že sa
na vývoji tohto motora podieľal šesť rokov aj Slovák pochádzajúci zo Šamorína - Peter Kožuch. Žije už 24 rokov
v Nemecku a pracuje pre Daimler AG
ako zástupca šéfa vývoja motorov. Keď
sme nedávno so skupinou našich klientov boli v Nemecku, podarilo sa nám
s ním zorganizovať diskusiu, na ktorej
vystúpil aj on, a verte mi, že tak o ňom
dokázal zaujímavo a pútavo hovoriť,
že otázky naňho nemali konca-kraja.
Aj preto pripravujeme pre širokú motoristickú verejnosť kampaň, na ktorej
chceme našim súčasným a potenciálnym klientom poodhaliť výhody nového motora OM 471.
Ponúkate okrem nových motorov
aj nejaké novinky - napr. v oblasti služieb?
- Pripravili sme pre vozidlá, nasadené v medzinárodnej automobilovej
doprave, v kombinácii s telematikou
FleetBoard predĺženie servisných intervalov až na 150 000 km. Znížime tým
potrebu servisovania až o jednu tretinu
v porovnaní s bežnými intervalmi, čím
majiteľovi vozidla zabezpečíme ďalší pokles jeho nákladov na prevádzku
vozidla, a tak následne dokáže byť na
trhu konkurencieschopný. Ó

Viac fotografií a celý neskrátený rozsiahly rozhovor
nájdete v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
Bližšie informácie na str. 82 v texte HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!
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Elegán
Technický pokrok sa nedá zastaviť. Pri všetkých modeloch dnes
už legendárnej Triedy G sa prejaví vo dvoch hlavných
aspektoch: na jednej strane sa zvýšil výkon jej motorov
o 16 percent, na strane druhej sa znížila jej spotreba až
o 17 percent! Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG
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A

nielen to. Pred nedočkavých milovníkov ,,hranatej modly“ prichádza
nielen model G 500 s novým, silnejším 4,0-litrovým motorom V8 s dvomi turbodúchadlami, ale aj exkluzívne modely AMG
EDITION 463 a G 500 4x42.

OSEMVALEC BITURBO
Géčko päťstovka dostalo nový osemvalcový upravený motor z dielne Mercedes-AMG, vďaka čomu dosiahne výkon
310 kW (422 k) pri krútiacom momente 610 newtonmetrov. Turbodúchadlá sú
v ňom usporiadané medzi valcami, v tzv.
„horúcom vnútornom V“, čoho výsledkom
je nielen kompaktná konštrukcia, optimálny spontánny ohlas, ale aj nízke emisie výfukových plynov. Spotrebu paliva znižuje

22

o. i. minimálne vnútorné trenie, dosiahnuté klznými plochami valcov, vytvorenými technológiou NANOSLIDE®, ktoré
sú raz také tvrdé než bežné vložky valcov. Aj uvedenými zlepšeniami sa podarilo pri novom osemvalci biturbo dosiahnuť
zvýšenie výkonu o 25 kW (35 k) a krútiaceho momentu o 80 Nm. Maximálny výkon a krútiaci moment sú vďaka preplňovaniu dosiahnuté už pri nižších otáčkach
motora, z čoho proﬁtujú hnacia sila, jazdné výkony a spotreba paliva. Nová Trieda G 500 zrýchli na 100 km/h za 5,9 sekundy (predtým 6,1 sekundy) a spotrebuje
12,3 l/100 km (predtým 14,9 l/100 km).

VÝKON VS. SPOTREBA
V prípade modelu G 350 d výkon
vzrástol zo 155 kW (211 k) na 180 kW
(245 k), krútiaci moment sa vyšplhal

z 540 na 600 Nm. Zrýchlenie z nuly na
100 km/h zvládne G 350 d za iba 8,8 namiesto predchádzajúcich 9,1 sekundy. A čo je podstatné, spotreba klesla
z 11,2 l/100 km na 9,9 l/100 km.
Zdokonalený model AMG G 63 vyvinie 420 kW (571 k) namiesto 400 kW
(544 k) a poskytuje krútiaci moment až
760 Nm.
A nakoniec - dvanásťvalec v AMG
G 65 vyvinie namiesto 450 kW (612 k) teraz 463 kW (630 k) pri krútiacom momente 1 000 Nm. Všetky motely Triedy
G zároveň spĺňajú požiadavky najvyššej
emisnej normy Euro 6, pričom spotrebu
paliva znižuje funkciou ECO štart – stop,
ktorá je do modelov 350 d, G 500 a AMG
G 63 dodávaná sériovo.

KOMFORT VS. BEZPEČNOSŤ
Lepšiu kontrolu pohybu karosérie
a ešte väčší komfort jazdy zabezpečujú
v novom Géčku nielen nanovo nastavený podvozok, ale aj optimalizácia tlmičov
pruženia. Pre model G 500 je - na želanie
zákazníka - dodávané aj s novým nastaviteľným tlmením so športovým a s komfortným stupňom. Elektronický stabilizačný systém (ESP®) zabezpečuje väčšiu
dynamiku jazdy a zvyšuje stabilitu a bezpečnosť jazdy. Lepšiu trakciu a menšie
brzdné dráhy zase podporujú optimalizované systémy ASR a ABS. A nakoniec,
automatická prevodovka 7G-TRONIC
PLUS je už aj v modeloch G 350 d a G
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500 vybavená režimom manuálnej prevodovky.

ČEREŠNIČKA NA TORTE
Každá trieda motorových vozidiel má
medzi sebou model, ktorý čímsi vyčnieva
nad tie ostatné. Pri Triede G je ním novinka - špeciálny model Mercedes-AMG EDITION 463, ktorý modelovým radom G 63
a G 65 dodáva nielen pozoruhodné športové prvky, ale aj zaujímavé vizuálne prevedenie interiéru. Zaujme predovšetkým
dokonalé spracovanie a vizuálna harmónia dvojfarebnej prístrojovej dosky, dvojfarebných sedadiel v ušľachtilej koži designo
s bočnicami v koži so vzhľadom uhlíkových vlákien a s kontrastnými ozdobnými švami, stredové výplne sedadiel a dverí
v kosoštvorcovom vzhľade, ozdobné prvky
z uhlíkových vlákien, ako aj držadlá na zatváranie dverí v koži napa. Kým v prípade
modelu G 63 je vozidlo ,,obuté“ do exkluzívnych 21-palcových diskov z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov, model
G 65 má ešte viac exkluzivity v podobe keramicky vyleštených diskov z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov. Punc
výnimočnosti a dynamický charakter dodávajú obom modelom aj spodok vozidla
z ušľachtilej ocele, bočné športové pásy
AMG a vložky ochranných líšt vo vzhľade
čierneho hliníka.
Apropo - exkluzivita a výnimočnosť...
Nimi sa pýši aj model Mercedes-Benz
G 500 4x42, ktorý zaujal motoristických

fajnšmekrov natoľko, že sa začal vyrábať
už aj sériovo, vďaka čomu sa k zákazníkom dostane už na konci tohto roka.

EPILÓG
U nás, na Podpoľaní - na rozdiel od bežného nudného stupňovania, používaného na Slovensku - používame až 4 stupne.
Tým najslabším je DOBRÔ. Trochu lepšie je ĽEPŠÔ. Tretí stupeň, znamenajúci
už pomerne vysokú úroveň kvality je FAJNOVÔ, pričom tým najvyšším možným
stupňom stupňovania, vystihujúci superlatív superlatívov, je EĽEGANTNÔ. Pokiaľ
sa pozrieme na Triedu G cez prizmu jej
35-ročnej histórie, na to, čo dosiahla a stále dosahuje, je nespochybniteľné, že jej
právom patrí ten najvyšší stupeň uznania
a kvality, robiaci z nej skutočného štvorkolesového elegána... Ó

G 350 d
V6, 2 987 cm3, 180 kW / 245 k, 600 Nm od
1 600/min., 7G-TRONIC
Spotreba - kombi.

9,9 l/100 km
261 g/km
90 678 eur s DPH

Emisie CO2
Cena zákl. modelu

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
Mesačná splátka
Posledná navýšená splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena

18 136 eur s DPH
1 495 eur s DPH
18 136 eur s DPH
1 089 eur s DPH
36 eur s DPH

* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu;
RPMN: 9,96%; fixný úrok p. a.: 8,81%; celková výška spotr. úveru vrátane akontácie: 90 678,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková
suma hradená spotrebiteľom: 107 662,00 €. Po skončení akciového
3-ročného havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie
vozidla do konca doby financovania. Jeho cena nie je zahrnutá vo
vypočítanom RPMN. Ponuka platí do 31. 3. 2016.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP
a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka mobility,
24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

HVIEZDY CIEST 04/2015

trieda g new motor na3strany2FINAL.indd 23

23

30. 11. 2015 9:50:34

predstavujeme

AMG

Namiesto ruksakov, obálky a namiesto sterilného pretekárskeho
okruhu, horské serpentíny. Mercedes pripravil výborný
kontrastný roadtrip a vybral na to svoje
najlepšie stroje. Text: Marek Varga/Foto: MBSK, Robert Hatala
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A

ffalterbach. Vraví vám to
niečo? Aufrecht a Melcher? Prípadne Grossaspach? Pochopím, ak
ste sa v tomto nemeckom diktáte nenašli, a preto mi dovoľte to
objasniť. Pokiaľ si prajete romantiku, kde
Maugli skočil zo stromu a papekom do
piesku nakreslil prvú V8-čku, nie, takto sa
to nezačalo. Hans Werner Aufrecht a Erhard Melcher boli inžinieri Mercedesu,
ktorí v roku 1967 vytvorili prvú vývojovú
zložku AMG. Začiatočné písmená priezvisk zakladateľov A a M a začiatočné písmeno rodného mesta Hansa Aufrechta
Grossaspach tvoria dnes svetovo známu
skratku. Nebudem zdržovať, pretože potom to už šlo ako v americkom sne s nemeckou koprodukciou.
Malá skratka dnes už veľkej značky.
AMG je stále dôkazom aj odkazom na vyladené pretekárske súčasti dnešných Mercedesov. A keďže my motoristickí novinári robíme prácu, ktorú nikto iný robiť
nechce, museli sme importérovi značky Mercedes prikývnuť na pozvanie na
AMG event v rakúskych kopcoch. Zbláznili ste sa? Museli prikývnuť? Pár minút
po tom, ako mi do mailu prišla pozvánka,
som prikyvoval tak horlivo, že som si vyhodil hlavu z pántov a dobrých 5 minút
ju hľadal po kancelárii, aby som mohol
odpísať a potvrdiť účasť.
Gigantická radosť gradovala. Nielenže sa dva dni budem voziť na vyladených
medveďoch, ale okrem diaľnice a okresných ciest to organizátori namierili rovno
na jeden z vizuálne aj jazdecky najkrajších
alpských horských priechodov. Na Noc-

kalmstrasse! Predstava dvoch dní v Alpách
s Mercedesom AMG chutila ako rukola
so šťavnatým steakom. Uhladene, štýlovo
a zdravo zvonku, vnútri mäsito a krvavo.
Presne ako Mercedes AMG.
Auto, ponúknuté počas raňajok v sídle
Motor-Car Bratislava, sa nedalo odmietnuť a napriek tomu, že mi môj spolujazdec
prízvukoval, aby som ho nechal na pokrútené okresky v kopcoch, som hypnoticky
zodvihol ruku a povedal „beriem“. Mercedes AMG GTS. No neprihlás sa! Ostatní kolegovia si strategicky rozdelili modely
GLE kupé, C450, C63 a monštruózne G.
Po rannom bríﬁngu sa AMG kolóna sprevádzaná servisným GL a GLE kupé vydala na západ vytvoriť selﬁe do albumov na
sociálnych sieťach a ja som ďakoval tektonickým aktivitám v druhohorách v rámci alpínsko-himalájskeho vrásnenia. Alpy
sú pre benzínové hlavy skutočným jazdeckým rajom.
Možnosť obedovať 800 m n. m. s dokonalým výhľadom na mestečko Hallstadt
a priľahlé štíty som si uctil po rakúsky.
Ohromný Schnitzel a kultivovaná die Wespe mi robili spoločnosť popri dopĺňaní
energie pre ďalší AMG zážitok. Výmena
áut medzi jednotlivými posádkami prebehla tak rýchlo, že sme so spolujazdcom
zostali stáť na parkovisku a hlúpo pozerali na čakajúce AMG GTS. Teda odznova! Empirický výskum počas presunu diaľnicou na GTS dokázal, že aj 4 l V8 motor
s výkonom 510 k v pravom športiaku je
vhodný spoločník na diaľkové presuny.
Spotreba oscilovala okolo 10 l a komfortný
režim nijako neunavoval naše pozadia.

Generický prejav Mercedesu sa vytratil
v prvom tuneli, keď sme prepínali klapky
výfuku GTS do režimu „počuť a umrieť“.
Štekanie V8 pri medziplynoch bolo také
návykové, až sme sa pristihli pri tom, že
nemáme kam podradiť. Strmosť a presnosť GTS v športovom režime bola úchvatná a my sme si do sýtosti užili stúpajúce
okresky až na miesto stretnutia v horskom
hoteli. Výmena strojov nás preniesla do
kokpitu GLE kupé a hybaj na letných pneumatikách v ústrety stúpajúcej nadmorskej
výške a klesajúcej teplote. Dynamika a agilita ozrutne pôsobiaceho GLE kupé je neodškriepiteľná. Nanešťastie som prestupoval z GTS a keď sa mohutné auto vrhlo
na prvý apex, akoby chcelo vyhryznúť pol
hory a brzdy skríkli „hopá“, musel som
zmierniť.
Áno, áno!! Druhý deň ráno si prehadzujeme veci do oroseného G 63 AMG a veriac v jeho offroadové schopnosti sa menej
bojíme predstavy, že nám ujde dolu nejakým zrázom. To, že G nezatáča, je chiméra a musíte vedieť prekonať pocit, že to nie
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je fyzikálne možné. Vo výsledku sa drží
stopy viac, ako by ste čakali a sprevádza
vás fantastický zvuk po stranách vyvedených výfukov. G-čko bolo v horách doma
aj v prevedení AMG a ja som mal neustále
nutkanie strhnúť to niekam nabok a dať si
hrebeňovku mimo cesty.
Medzičlánkom presunu smerom dolu
bolo opäť GLE kupé AMG. Opačný extrém (po presadnutí z G) spôsobil, že
GLE som vnímal ako veľmi presné a pohyblivé s výraznou ochotou zatáčať. Napriek svojej váhe sa dokázalo udržať
C 450-ky aj v serióznom stúpaní. Plieskanie biča z výfukov pri každom podradení a hlasné bublanie po ubratí plynu
síce nelahodili syslím rezidentom, ale ja
som si to užíval naplno. Posledná výmena! Mercedes C 63 AMG a informácia
od kolegu, že po tom poslednom zjazde
vädli brzdy. S vedomím, že podobné klesanie už nepríde, som sa spoľahol na inžinierov z Affalterbachu a vravel si, že
vedia, čo robia. C 63 už dnes neznamená
6,2 l, atmosférický V8. Skeptik by namietal, že to už nikdy nebude ono. Chyba!

Je to ono! Zvuk, sila, prejav, agilita, predplatné v pneuservise pri nerozumnom
narábaní s plynom. Jediné, čo nie je ono,
je spotreba. S C 63 AMG som odjazdil
vyše 100 svižných kilometrov v kopcoch
a na okresných cestách. Zvyšok na diaľnici smerom domov. A spotreba pri všetkej zábave aj pokojnom cestovaní vyšla
dohromady okolo 11 litrov. Okrem toho
úžitkové vlastnosti sedanu a istá časť zábavných vlastností GTS.

Grand ﬁnále. Skvelé dva dni, ktoré
nám zúčastneným ukázali, že AMG je stále ikonickou súčasťou športového ducha
značky Mercedes-Benz. A rovnako ako
všetky ostatné automobilky sa prispôsobuje rytmom doby a jej niekedy nepochopiteľným pravidlám, ktoré euroloby volá
normy. Mercedes to dokázal a jeho AMG
sú stále rovnako húževnaté a hlasné ako
kedysi. Majú menšie motory aj spotrebu,
ale stále rovnako veľký potenciál. Ó
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Roadtrip

Babie leto v Taliansku, to sú všetky esencie vône začínajúcej jesene
v kombinácii s talianskou kuchyňou a s lákavou arómou talianskych
kaviarničiek. Expedíciu Dolce Vita sme si naplánovali na záver krásneho
leta, ktoré nám doprial rok 2015. Text: Marek Bobula/Foto: Jana Bobulová/Marek Bobula
28
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tické Vito ako pojazdný domov na kolesách. Zadné lavice teda ostali v garáži.
Namiesto nich sme si pomocou plastových debničiek a osb dosky vytvorili za
prednými sedadlami plochu na spanie
120x 190 cm a ešte nám ostalo ¾ metra
priestoru na horské bicykle. Cena tejto
exkluzívnej tuningovej úpravy je asi 70 €.
Naším pôvodným cieľom boli Dolomity. Teraz na jeseň sú vraj najkrajšie.
Fatálnou informáciou, ktorá nenávratne zmenila stopu nášho výletu, bolo konštatovanie rosničky v rakúskom rozhlase
o snežení nielen na horách. Priznávam,
toto nás zaskočilo. Márne by sme hľadali na pneumatikách skratku M+S. Pôvodný plán strieda nový plán - nemať žiadny plán. Vďaka Vitu sme doma všade,
kde sa pohneme, takže máme jedinečnú
možnosť ísť, kam chceme, ostať tam, ako
dlho sa nám bude chcieť a následne pokračovať ďalej.
Ideme k moru! Možno nebude svietiť
slnko, ale určite tam nebude snežiť a aspoň si pozrieme, ako vyzerajú inak preľudnené pláže v okolí Benátok, keď na
nich nie je ani noha. Na kúpanie to ozaj
nebolo, tak sme si užili nezabudnuteľnú
atmosféru Benátok. Mesto, ktoré zjavne
nepozná pojem sezónnosť. Uličky plné
nadšených turistov, obchodíky s módou
svetových značiek, ale aj s lacnými suvenírmi, kaviarničky, pouliční umelci a výnimočná atmosféra.
Po dvoch dňoch v Benátkach sme sa
vybrali na Lago di Garda. Región okolo jazera sa vyznačuje nespočetnými
možnosťami na trávenie aktívnej dovo- J

M

ožnosť využiť na tento
výlet nové Vito, v najsilnejšej motorizácii
skombinovanej so sedemstupňovým automatom a s pohonom 4x 4, sľubovala nezabudnuteľný zážitok.
Mali sme jasný zámer - vyskúšať prak-
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J lenky. Ráno windsurﬁng na jazere, skalolezectvo v Arcu a, samozrejme, cyklistika. Garda je totiž kráľovstvo cyklistiky.
Ak neholdujete cyklistike, tak si môžete v informačke zobrať turistickú mapu
a vybrať sa len tak na prechádzku. Je tu
toľko možností, že sa sem oplatí ísť na samostatný výlet aspoň na 2 týždne. Za
zmienku však určite stojí výlet do dedin-

30

ky Pregasina. Stará cesta v útese nad jazerom je popretkávaná tunelmi a vyhliadkami s úžasnými výhľadmi. Ak na
vás doľahne hlad alebo smäd, tak sa určite zastavte v bare Ponalealto – podnik,
ktorý príjemne prekvapí každého, kto do
neho vkročí. Moderne zariadený interiér
starého domu, na streche terasa a top ponuka nápojov a šalátov. Do toho vám hrá
výborná hudba, skrátka podnik, ktorý
by ste chceli nájsť na konci každého výletu. Určite odporúčame navštíviť aj Arco,
mestečko s geniálnou atmosférou plné
skalolezcov a adrenalínových nadšencov.
Z Gardy sme sa vybrali ďalej na cestu spoznávať nepoznané a ako ďalší cieľ
sme si vybrali jazero Como. Podľa dostupných informácií v porovnaní s Gardou je to oblasť menej vyhľadávaná
športovcami, skôr miesto okázalého prepychu a luxusu. Nejeden Talian si to
sem namieri po rozbití jackpotu v národnej lotérii s cieľom rozšírenia realitných

aktív. A nielen Talian. Miestni sa radi
pochvália svetovými celebritami, ktoré
tu majú svoje vily - Madonna, Stallone,
Clooney, Versace, Ronaldinho... Pravdepodobne sa aj oni dali zlákať špeciﬁckou
atmosférou a geniom loci tohto mesta.
Káva tu chutí rovnako ako inde, ale človek si ju vychutnáva pri pohľade na jazero, po ktorom ťahá čln vodnú lyžiarku,
so špeciﬁckým pôžitkom.
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sme si v tejto oblasti vybrali veľmi dobre vybavený kemp Vidor v Pozza di Fassa. Infraštruktúra kempu a všetky služby, ktoré tu rodina Vidor ponúka, sú na
veľmi vysokej úrovni. Sprchy a toalety
ako v hoteli, wellness, reštaurácia, v ktorej vám radi pripravia jedlo s ohľadom
na akékoľvek potravinové obmedzenia.
Priamo z kempu môžete vyraziť na turistiku alebo na bicykle.
Sella Ronda je známa najmä ako zimná destinácia - nekonečná aréna plná
top zjazdoviek s možnosťou lyžovať
celý deň bez toho, aby ste použili nejaký vlek viac ako jeden raz. Na výber
sú dva smery lyžovania okolo skalného masívu Sella a nespočetné možnosti lyžovania v štyroch priľahlých údoliach Val Gardena, Val di Fassa, Araba
a Alta Badia. Kto tu nebol a rád lyžuje, mal by to určite skúsiť už túto zimu.
V letnej sezóne Sella Ronda neostá-

va nič dlžná svojej zimnej obľúbenosti. Rundu okolo Selly si môžete dať na
horských bicykloch, a ak sa vám nechce šliapať do strmých výšľapov, tak sa
môžete odviezť sedačkou alebo lanovkou, ktoré sú na tieto účely v prevádzke
aj počas letnej sezóny. Takto na jeseň
sa však treba pripraviť aj na vrtochy počasia. Nám začalo počas cyklovýletu na
Belvedér snežiť, ale v dobrom počasí to
hodnotíme lepšie ako samotnú Gardu.
Tiež treba dodať, že ak je dole v údolí
škaredé počasie, nemusí to ﬁnálne znamenať škaredý deň. Niekedy stojí za to
vyviezť sa lanovkou na Sass Pordoi, ktoré je známe ako terasa Dolomitov, kde
vo výške 2 950 m n. m. môže svietiť slnko. Hore môžete stráviť aj celý deň, ak
chcete. Je tu pár možností na turistiku
s výhľadom na majestátnu Marmoládu
(3 343 m n. m.), ktorá je najvyššou horou Dolomitov, a pokrýva ju ľadovec. Ó

Stabilné počasie nás posmelilo vyraziť do hôr. Náš roadtrip pokračuje presunom do Bolzana a odtiaľ smerom do Val
di Fassa, ktoré je teraz na jeseň okúzľujúce. Samostatné skalné útvary, rôzne zoskupenia a skalné masívy a pomedzi to
zelené lúky a husté lesy. Kamkoľvek sa
človek pozrie, vidí dych vyrážajúce panorámy. Miesto, ktoré určite stojí za zastávku, je smaragdové Lago di Carezza
– jazero, ktoré deﬁnuje spektrum zelenej
farby. Aby to nebolo málo, v jazere sa zrkadlí úchvatný masív Rosengarten a Latemar, ktoré patria k tomu najkrajšiemu, čo príroda v Dolomitoch vytvorila.
Samozrejme, sa dá okolo jazera poprechádzať alebo vyraziť odtiaľto na bicykloch do hôr. Večer pokračujeme ďalej,
aby sme zakotvili v basecampe, za ktorý

Viac fotografií a textu nájdete v elektronickej
verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
Bližšie informácie na str. 82 v texte HVIEZDY CIEST
T
majú už aj multimediálnu tvár!
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PR článok

očaria zmyselnou krásou. Vytvorené dizajnérskou skupinou Tesseraux + Partner
a ocenené pečaťou kvality Design Plus dokonale dopĺňajú rad štýlového a pritom
dokonale priestranného kúpeľňového nábytku, umývadiel a doplnkov do kúpeľne.

V INDUSTRY ŠTÝLE

To najkrajšie,
čo doma máme
Milujete dizajn, neuspokojíte sa s ničím iným ako
s prvotriednou kvalitou a dávate si záležať na tom,
aby bola vaša domácnosť dokonalá? Máme pre
vás dobrú správu! V novom nákupnom centre City
Arena v Trnave otvorili najmodernejšie kuchynské
a kúpeľňové štúdio DOMOSS nadupané špičkovými
novinkami svetových značiek. Inšpirujte sa!
Text a foto: DOMOSS EXCLUSIVE - Luxusné kuchyne a interiéry

N

ekonečné pláže a krištáľovo čistá voda vo vašej kúpeľni. Duravit sa pri novej
sérii kúpeľňového nábytku, sanity a doplnkov inšpiroval oceánom. Cape Cod eliminuje
bariéry, vďaka nemu sa príroda stáva organickou súčasťou kúpeľne. Privítajte masívne drevo, keramiku, ktorá má dušu.
Umývadlá stoja na pevných konzolách
kontrastujúcich s teplom skutočného dreva. Tenké línie krehkej, no superpevnej
keramiky vnesú do vášho priestoru dávku
nevinnej čistoty. V zrkadle s LED osvetlením uvidíte každý detail.

400 od KEUCO. Jednoduché línie pripomínajúce dokonalosť umeleckého diela v prevedení zo žiariaceho chrómu vás

Nechajte vyniknúť krásu ocele a keramiky, geometrickú čistotu línií, privítajte minimalizmus, to je BETTELUX
SHAPE. Umývadlo a vaňa sú vsadené do
pevnej oceľovej konštrukcie v rôznych farebných prevedeniach. Zbavte sa zbytočného balastu, uvoľnite sa, detoxikujte, zhlboka sa nadýchnite a oddajte sa pokoju.
Je tu BETTELUX SHAPE.

KUCHYŇA STYLE
 OSOBITÝ ESPRIT
Už pri prvom pohľade do tejto kuchyne prežívate pocit, že ste sa
v čase presunuli na vidiek. A to rovno uprostred horúceho leta. Všetko tu
má svoje miesto. Usporiadanie kuchyne je dôkladne premyslené a umocňuje funkčnosť priestoru. Hlavné slovo
majú prírodné materiály – nápadná dyha dubu. Efektne vyniká práve
v kombinácii s lakovanými bielymi plochami, ktoré interiéru dominujú.

Príďte načerpať inšpiráciu, dotknúť
sa najnovších trendov a premeniť svoju domácnosť na dokonalé miesto vytesané podľa vašich predstáv. Pomôžu
vám špičkoví dizajnéri z novootvoreného kuchynského a kúpeľňového štúdia
DOMOSS v City Arena Trnava. Všetko od návrhu až po realizáciu nájdete
na jednom mieste. www.domosskuchyne.sk, www.domosskupelne.sk z

AKO UMELECKÉ DIELA
Batérie také krásne, že zabudnete, na
čo sú pôvodne určené. To je EDITION
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Nedocenená
hviezda

Keď sa na začiatku svojej éry prevrátil počas losieho testu
Mercedes-Benz A na bok, mnohí nad ním okamžite lámali
palicu. Paradoxne to pritom bolo jedno z najspoľahlivejších
áut zo Stuttgartu. Dnes z toho môžete len vyťažiť.
Text: Václav Lipavský/Foto: Daimler AG

J

e zvláštne, ako zásadne dokáže prvý dojem z auta ovplyvniť
celú jeho nasledujúcu éru. Svoje by o tom vedel rozprávať prvý
kompaktný Mercedes-Benz Triedy A z roku 1997 (s kódovým označením
W168). Keď sa na jeseň spomínaného
roku ukázal na frankfurtskom autosalóne, vyzeral ako z inej planéty. V meradlách automobilky Mercedes-Benz určite.

Pohon predných kolies, nečakane malé
vonkajšie rozmery a sendvičová podlaha boli novoty, ktorými sa dovtedy žiadny sériový Mercedes nemohol pochváliť.
A hoci bolo Áčko na pomery automobilky malým autom, stále bolo plnohodnotným zástupcom trojcípej hviezdy. V oblasti bezpečnosti preto stanovovalo nové
štandardy triedy a prepisovalo pravidlá.
Ústrednou témou auta bola dvojitá sen-

dvičová podlaha zabezpečujúca nielen
vyššie sedenie posádky a lepší výhľad,
ale aj mimoriadnu ochranu pri čelnom
a bočnom náraze. Napriek krátkej deformačnej zóne sa totiž podarilo konštruktérom automobilky navrhnúť auto tak,
že pri náraze sa motor s prevodovkou zosunuli dole do dvojitej podlahy a vôbec
neohrozili priestor pre posádku. A v praxi to fungovalo výborne.

Prvá generácia Triedy A bola v ponuke až do roku 2004.
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DRAHÚ KONŠTRUKCIU
DOBRE TAJIL
Na veľkú smolu auto svoju pokrokovú konštrukciu dobre maskovalo.
Viac ako dvojitú podlahu či spoľahlivé motory si totiž nároční klienti automobilky všímali tvrdé a lacno pôsobiace plasty v kabíne, chudobnú základnú
výbavu a divnú pozíciu sedenia za neprirodzene skloneným volantom. Lacnú kabínu však najmenší Mercedes posádke bohato kompenzoval veľkorysou
ponukou vnútorného priestoru. „Áčko
bolo vnútri neuveriteľne veľkým autom,“ začína rozprávanie o prvej generácii Triedy A známej pod kódovým
označením W168 Vladimír Blažek, náš
tradičný sprievodca svetom klasických
a historických Mercedesov. Ako vedúci predaja historických a jazdených vozidiel prišiel s najmenším Mercedesom
do kontaktu nielen v rámci svojich pracovných povinností, ale aj súkromne.
Svojho času bol totiž hrdým majiteľom
úplne nového exemplára nabitého všetkou možnou výbavou. „Na to auto neviem zabudnúť, bolo skrátka perfektné. V otázke spoľahlivosti by ste ešte
aj dnes len ťažko hľadali niečo, čo ho
prekoná. Nekazilo sa na ňom takmer
nič,“ so zanietením pokračuje. „Ak sa
oň príkladne staráte, najazdí 350- až
400-tisíc km bez toho, aby ste naň museli nejako zásadne siahnuť. Stačí meniť spotrebné komponenty a hotovo,“

Predĺžené verzie Long radi používali aj taxikári.

rozpráva ďalej. Okamžite je nám jasné, že Vladimír Blažek je v otázke zákulisných informácií o Triede A jedným z najpovolanejších. Žiadame ho
teda o ďalšie cenné rady a veru je sa
na čo pýtať. Najmenší Mercedes-Benz
sa totiž nedržal pri stene a v oblasti
príplatkových prvkov výbavy ponúkal
priehrštie možností. S tým však rástla aj jeho komplikovanosť, čo sa v niektorých prípadoch časom obracia proti nemu. Dnes je preto veľmi užitočné
poznať vrtochy jednotlivých príplatkov
a včas sa niektorým z nich vyhnúť. Súhlasí s tým aj Vladimír Blažek. „Nepokúšajte šťastie exemplármi so sekvenč-

nou prevodovkou. Ako nová slúžila
spoľahlivo, bez potrebného servisného
zázemia a pri neoverenom počte najazdených kilometrov ide však o riskantný podnik. Cena jej opravy pokojne
prekročí zostatkovú hodnotu auta,“ pohotovo dodáva.

ESP MU VZALO KOMFORT,
NO DALO ISTOTU
Po mediálne známom škandále
s prevrátením auta počas losieho testu
sa Áčko stalo prvým autom so sériovo
dodávaným stabilizačným systémom.
Vec, za ktorú ste si museli priplácať
aj pri drahých limuzínach, tu bola sú- J
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narazíte, priestorom na zadných sedadlách doslova vyrazí dych. „Predĺžená verzia mala vzadu bez preháňania
viac miesta než štandardná Trieda S.
Je až neuveriteľné, ako sa dal v takom
malom aute vytvoriť taký obrovský
priestor,“ rozpráva z vlastnej skúsenosti Vladimír Blažek.

OPATRNE PRI VÝMENE
AKUMULÁTORA

So sériovo dodávaným ESP šlo o najbezpečnejšie auto svojho segmentu.

Vladimír Blažek upozorňuje aj na
častý problém prepólovania akumulátora. „Ak pri výmene akumulátora
majiteľ omylom pripojí na jeho svorZberateľským artiklom je verzia A210 Evolution.

J časťou aj tých najskromnejších verzií.
Nevídaná záležitosť. Po továrenských
úpravách pruženia však prišlo auto
o pôvodný komfort, čo sa spolu s použitím nízkoproﬁlových pneumatík podpísalo pod uskákanejšiu jazdu na rozbitých cestách. Na druhej strane však
máte istotu, že sa s kompaktným Mercedesom udržíte na ceste pri akomkoľvek vyhýbacom jazdnom manévri.

POZOR NA ZADNÚ NÁPRAVU
Hoci je Á-čko malým a relatívne ľahkým autom, často sa pri ňom môžete
stretnúť s prasknutými zadnými pružinami. Potvrdzuje to aj Vladimír Blažek: „Veru tak, zadné pružiny boli tak
trochu chronickým problémom tohto auta. Skontrolujte si najmä staršie exempláre, ktoré vozili ťažké náklady, alebo ťahali prívesy. Na druhej
strane je pravda, že je to ľahko a pomerne lacno odstrániteľný problém.“
Okrem samotných pružín tento stuttgartský kompakt na seba z času na čas
upozornil aj unavenými silentblokmi
zadnej nápravy. „V začiatkoch výroby to bol skutočne problém, pretože sa
museli meniť kompletne celé ramená.
Dnes je to však už minulosť, silentbloky sa dajú samostatne vylisovať a vymeniť, takže ich výmena nepredstavuje žiadny zásadnejší problém,“ dodáva
k problémom zadnej nápravy Blažek.

sobiť nemalé vrásky. V konštrukčne náročnej lamelovej streche sa postupom času lámali unavené plastové
segmenty, čo spôsobovalo jej zlú tesnosť a kríženie jednotlivých segmentov
pri zatváraní. „Lamelovej streche by
som sa radšej úplne vyhol. Dnes väčšina z nich nefunguje správne a hoci je
jazda s nebom nad hlavou veľkým lákadlom, v tomto prípade je riziko komplikácií také veľké, že môže majiteľovi pokaziť radosť z auta skôr, než si vie
predstaviť,“ varuje pred takto vybavenými exemplármi Blažek.

VERZIA LONG
NEMÁ KONKURENCIU
Zaujímavosťou prvej generácie Triedy A bola aj o 17 cm predĺžená verzia
Long. Nie je ich veľa, ak na ňu však

ky opačné póly, okamžite sa poškodí
drahá riadiaca jednotka motora. Tá tu
nemá proti niečomu podobnému žiadnu ochranu. Práve pri Áčku sa podobná náhoda občas skutočne mohla stať,“
dodáva na záver. Ó

Pozor na lamelovú strechu, po rokoch stráca tesnosť.

VOĽTE CELOKOVOVÚ
STRECHU
Náročnej klientele dokázalo auto,
okrem karosérie s tradičnou kovovou
strechou, ponúknuť aj lamelovú otváraciu strechu. To, z čoho sa však prvý
majiteľ tešil, môže tomu ďalšiemu spô-
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Najmladšia
prvá rana
Traﬁť v golfe do jamky prvou
ranou (Hole in one) si vyžaduje
Cenu za Hole in one Jakubovi Chynoranskému slávnostne odovzdal prezident Golf Clubu Skalica
nielen patričnú dávku zručnosti,
Ing. Tibor Hubík a zástupca spoločnosti Briliant Ing. Ivan Mikuš.
ale aj nevyhnutného športového
šťastia. Na štrnástej jamke 18-jamkového ihriska Grafobal Group Golf Resort Skalica
to dokázal 15-ročný Jakub Chynoranský počas tohtoročného turnaja TRDLO RONA
(usporadúva sa od roku 2009). Text a foto: Peter Kadlíček, manažér Grafobal Group Golf Resort Skalica

Z

malebnej vinohradníckej oblasti si odniesol ako cenu
za tento výnimočný výkon
drahokam rubín v hodnote
podľa švajčiarskeho certiﬁkátu päťtisíc eur. Na turnaji sa zúčastnilo
vyše 60 hráčov miestneho i iných klubov.

Víťazi jednotlivých kategórií HCP: do
12 Lukáš Ružek; 12 – 24,1 Miroslav Klátil; 24,1 – 36 Vladimír Ležák a 37 - 54
Matej Neštický. V análoch histórie Hole
in one sa uvádza medzi najstaršími, kto
tento výnimočný úder dosiahol (dokonca opakovane), 78-ročný Earl Dietering

Memphis z Tennessee. Toho, komu sa
pripisuje najmladšia prvá rana, sme nenašli. Možno je ním náš mladý golﬁsta Jakub Chynoranský. Každopádne, ísť
si zahrať golf (napríklad do Skalice) sa
oplatí. Zrelaxujete, upevníte si zdravie
a možno dosiahnete aj - Hole in one. Ó

Obdarujte svojich blízkych dokonalosťou
ADZ RUBIKON, s. r. o., ktorý má od roku 2012 štatút Chránenej dielne a je členom
Slovenskej živnostenskej komory pre Bratislavský kraj, ponúka prekrásne výrobky, ktoré
s láskou a nadšením vyrábajú zdravotne ťažko postihnutí
utí pracovníci. Text: SCG/Foto: skrubiko
skrubikon.sk

V

ýrobky, ktoré sú sami
o sebe umeleckým dielom,
si možno za výhodné ceny
kúpiť v špecializovanom e-shope Jožka. Práve tu si
možno vybrať zo širokého portfólia umelecky a profesionálne kvalitných a precízne
vyhotovených výrobkov z koralu, riečnych

perál či zo štrasu. Pokiaľ teda chcete obdarovať svojich blízkych umelecky jedinečne
zhotovenou brošňou, desiatnikom, náhrdelníkom, kabelkou, náramkom, náušnicami či iným darčekom, neurobíte len radosť im, ale podporíte aj dobrú myšlienku
a tých, ktorí pomoc potrebujú. Viac informácií na: www.skrubikon.sk. Ó

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
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Prvá
poloautonómna

jazda so systémom

Highway Pilot

Pionier budúcnosti udávajúci smer prepravy zajtrajška - takto by sa dala
charakterizovať nedávna svetovo premiérová jazda prvého sériovo
vyrábaného nákladného automobilu, jazdiaceho poloautonómne
po nemeckej diaľnici A8 - medzi obcou Denkendorf a letiskom Stuttgart.
Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG
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130° | akčný rádius 70 m
45° | akčný rádius 100 m

18° | akčný rádius 250 m

P

remiérovú jazdu absolvoval Mercedes-Benz Actros
s 12,8-litrovým motorom
OM 471 a so zabudovaným
systémom Highway Pilot.
Konštruktérom Daimleru sa tak podarilo dosiahnuť ďalší historický krok smerom
k
bezpečnej,
udržateľnej
cestnej náSkupina
vozidiel trvalo
vybavená
súčasnými bezpečnostnými
technológiami.
Zľava: dodávka
Sprinter, autobus Setra,
kladnej
preprave
budúcnosti.
súprava Actros s naloženým návesom a autonómny
Pomocou
fúzie multisnímačov, kombiFuture
Truck 2025.
nácií osvedčených asistenčných a bezpeč-

nostných systémov a snímačov novej generácie dokázal Mercedes-Benz Actros so
systémom Highway Pilot neustále sledovať
celú oblasť pred sebou a v presne stanovených situáciách prevziať riadenie.

OČAKÁVANÁ PREMIÉRA
A ako prebiehala samotná jazda? Len
čo sa z odpočívadla zaradil do plynulej
premávky v pravom jazdnom pruhu - na
diaľnicu v smere na Karlsruhe, zapnutý systém Highway Pilot ponúkol, že prevezme riadenie. Vodič ponuku stlačením
tlačidla potvrdil. Actros počas autonómnej jazdy presne udržiaval jazdný pruh
a optimálny odstup od vozidla jazdiaceho pred ním. V prípade, ak bol odstup
primalý, alebo pred neho do jazdného
pruhu vošlo iné vozidlo, Actros pribrzdil.
Počas celej jazdy sa cestujúci v kabíne
mohli pokojne a bezstarostne rozprávať.
Pred výjazdom na letisko systém vodiča
opäť vyzval, aby prevzal riadenie. Mercedes-Benz Actros sa prepol z automatizovanej jazdy späť do manuálneho riadenia. Vodič tak pohodlne zišiel s ťahačom
z diaľnice, aby sa následne opäť vrátil
späť na ňu, tentoraz v opačnom smere.
Zopakoval sa už známy scenár, keď Mercedes-Benz Actros so zabudovaným systémom Highway Pilot samočinne riadil
a brzdil v plnej diaľničnej premávke. Pri
konečnom schádzaní z diaľnice prebral
jeho riadenie opäť vodič...

BEZPEČNOSŤ NADOVŠETKO
Pionier budúcnosti - Mercedes-Benz
Actros so systémom Highway Pilot - počas celej jazdy ani v najmenšom nepodcenil
maximálnu bezpečnosť. Tú zabezpečovali asistenčné a bezpečnostné systémy Mercedes PowerShift 3, Predictive Powertrain
Control (PPC), Active Brake Assist 3, asistent udržiavania odstupu, asistent sledovania pozornosti s palubným počítačom Fleetboard. Uvedené systémy boli navzájom
prepojené so snímačmi systému Highway
Pilot – s radarom a stereokamerou, vďaka
čomu Actros na svoju funkciu automatizovanej jazdy nepotreboval internet. Uvedený systém autonómnej jazdy sa tak ukázal
ako ideálny pre prípady monotónnej jazdy
na diaľnici, či v únavných zápchach s častým rozbiehaním a zastavovaním, kde odbremeňuje vodiča a zabezpečuje plynulú
bezpečnú jazdu. Práve v tomto je, v porovnaní s akokoľvek skúseným vodičom, hlavná výhoda systému Highway Pilot - je bdelý, sústredený a uvoľnený 24 hodín denne,
sedem dní v týždni. To však neznamená, že
by vodič nemal zároveň v režime autonómnej jazdy neustálu kontrolu nad vozidlom.
Práve naopak - v prípade problematickej
situácie môže kedykoľvek prevziať vedenie vozidla. S tým rozdielom, že jeho miera pozornosti je v porovnaní s jazdou v obyčajnom Actrose v prípade, ak má možnosť
venovať sa aj iným činnostiam, približne
o 25 percent vyššia. Ó
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Hold mestskej generácii Z
Monolitické telo, futuristický dizajn a jedinečné salónové prevedenie interiéru
- to predstavuje luxusný, mladý a progresívny koncept Mercedes-Benz Vision
Tokyo. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

D

izajnéri tak vytvorili pre modernú metropolu, v ktorej
na ploche menšej než Paríž
žije až deväť miliónov ľudí,
mobilný životný priestor.
Vzniklo tak vozidlo, ktoré je nielen prostriedkom na presun, ale aj digitálnym, automobilovým sprievodcom. Mercedes-Benz Vision Tokyo je holdom mestskej
generácii Z, narodenej po roku 1995, ktorá
vyrástla spoločne s novými médiami.
Koncept je dokonalým spoločníkom pre
internetovú generáciu, ktorý sa vďaka inovatívnym algoritmom a systémom Deep
Machine earning a inteligentnému pohonu Predictive Engine pri každej jazde učí
lepšie spoznávať svojich cestujúcich, ich požiadavky a záľuby. Charakteristickými sú
pre nový koncept veľký vnútorný priestoro-

40

vý objem, monochromatický lak Alubeam
a bočné okná potlačené vo farbe vozidla.
Modrá farba svetla dominuje napr. na ploche 26-palcových diskov a bočného obloženia prahov, čím vytvára nielen prekvapivé
farebné efekty, ale aj signalizuje bezemisný elektrický pohon. Plutvička na streche vozidla signalizuje možnú autonómnu
prevádzku a komplexnú senzoriku potrebnú na snímanie okolia, obsahujúcu aj
360-stupňovú kameru. Za pozornosť stojí
aj súvislá sklenená plocha, podobná zaskleniu kokpitu motorového rýchločlna, nahrádzajúca klasické čelné sklo.
V interiéri sa pohodlne usadí päť cestujúcich. Tí sa do vozidla dostanú cez dvere
na ľavej strane, ktoré sa vyklápajú nahor.
Cestujúci sedia na veľkom oválne tvarovanom gauči, umožňujúcom osobný kontakt

počas autonómneho režimu jazdy. Vôkol
nich sa nachádzajú veľké LED obrazovky.
Aplikácie, kartograﬁcké mapy a indikácie
zábavného systému sú projektorom premietané v priestore ako trojrozmerné hologramy. Zadné sklo je po obvode prstencovo lemované červenými LED prvkami,
vytvárajúcimi efekt vizuálnej hĺbky. Svetelné pole s LED možno využiť tiež aj na
zobrazenie smerovky alebo funkciu analyzátora. O koncepte pohonu šetrného k životnému prostrediu svedčí aj fakt, že do
karosérie možno integrovať elektrický pohon s palivovým článkom. Celkový dojazd
tohto elektrohybridného systému predstavuje 980 km, pričom 190 km možno prejsť
na akumulátor a približne 790 km na elektrickú energiu vyrobenú palivovým článkom na palube. Ó
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5 dôvodov, prečo utiecť
pred zimou do Thajska
Zima sa hlási o slovo a s ňou neradostné skoré stmievanie a sneh. Ak nepatríte
medzi fanúšikov chladného počasia, vydajte sa s cestovnou kanceláriou ESO
travel smerom k teplejším miestam, kde vás ohrejú zlatisté lúče thajského
slnka a váš organizmus rozpumpujú tradičné pikantné pochúťky.

P

rinášame vám 5 najzaujímavejších miest, ktoré vás presvedčia navštíviť túto obľúbenú destináciu:

NÁVŠTEVA ROMANTICKÝCH
THAJSKÝCH OSTROVOV

V thajskej provincii Krabi vyrastajú
z mora vysoké vápencové kužele, ktoré si
najlepšie vychutnáte pri plavbe morským
kanoe. Azúrové more sa tu snúbi s bielymi plážami a so zelenými pralesmi. Obľúbený ostrov KohSamui patrí k najromantickejším miestam. Pohľady ako
z raja vás prekvapia na súostroví PhiPhi,
kde sa natáčal americký ﬁlm Pláž.

„TREKING“ DAŽĎOVÝM
PRALESOM NA SLONOCH
V hustých pralesoch provincie Krabi

sa môžete vydať na „treking“ džungľou
na slonoch a okúsiť vlhkú horúčavu
dažďového pralesa. Pri prechode hustými vetvami stromov sa v hmlovom
opare možno objavia zvieratá a otvorí
sa vám tajomný svet džungle.

OSTROV JAMESA BONDA
Dych vyrážajúce zátoky ostrova Phuket ukrývajú 20 m vysoký skalný monolit, prezývaný ostrov Jamesa Bonda. V roku 1974 sa tu totiž natáčal ﬁlm
Muž so zlatou zbraňou a od tých čias
sem každoročne mieria tisíce milovníkov Jamesa Bonda.

ČAROVNÝ PODMORSKÝ SVET
A KORYTNAČÍ OSTROV
Na Korytnačom ostrove KoTao môžete skúmať, ako žijú thajské korytnač-

ky. Viditeľnosť pod morom v Thajsku
je zhruba 25 m a natraﬁť tu môžete na
raje, delfíny i žraloky.

ČO NEPÁLI, NIE JE ZDRAVÉ
Thajská kuchyňa mieša päť základných chutí: ostré, kyslé, sladké, slané
i trpké, vždy perfektne vyvážené. S čili
sa tu rozhodne nešetrí. Ochutnajte papáju na všetky možné spôsoby, exotické špízy alebo palacinky s čokoládou
a s tropickým ovocím. Thajská kuchyňa je postavená na rýchlom spracovaní, preto ich kuchár pripraví priamo
pred vami.

Viac informácií, ako aj konkrétne
ponuky zájazdov nájdete
na www.exotika.sk Ó
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S pieskom
opreteky...
Začiatkom októbra (9. - 10. 10. 2015) povestná záhorácka Sahara (areál
Vojenských lesov Záhorie) nepatrila ani armáde, ani Záhorákom, ale viac
ako tisícke priaznivcov oﬀroadovej jazdy, ktorí sa zúčastnili OFF ROAD
FEST 2015, akcie organizovanej spoločnosťou Motor-Car Bratislava.
Text a foto: Peter Škorňa

B

ola to vlastne veľkolepá
oslava štvorkoliek na čerstvom vzduchu. Pre priaznivcov značiek Mercedes-Benz bolo k dispozícii to
najlepšie a najnovšie, čo uvedená značka v rámci SUV segmentu ponúka do
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každého terénu. Nakoniec, potvrdil to
aj generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, Ing. Andrej Glatz, keď uviedol, že „hlavným zámerom
akcie bolo pri príležitosti 30. výročia
pohonu všetkých štyroch kolies 4MATIC našim klientom a priaznivcom

umožniť, aby si v tomto jedinečnom
prostredí vyskúšali nielen silu svojho
predvádzacieho vozidla, ale aj mieru
svojich vodičských schopností a pohotovosť reakcií, ktoré im môže poskytnúť práve tento náročný pieskový terén.“
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TRI MODULY NÁROČNOSTI
Každý, kto sa zúčastnil na akcii, zistil, že na akúkoľvek nudu či monotónnosť nie je ani ten najmenší dôvod. Organizátori totiž pripravili všetko tak,
aby ste ani na chvíľu nepomysleli na
to, že nemáte čo robiť. Na troch moduloch tratí (ľahký, stredne náročný
a náročný terén) absolvovali návštevníci bez rozdielu pohlavia, či krásy vyše
1 600 testovacích jázd! Pre tých, ktorí sú zvyknutí na jazdu po komfortnejšom povrchu, bol pripravený prvý, najľahší modul, ktorý bol kombináciou
jazdy po pevnej lesnej a asfaltovej ceste
na vozidlách Mercedes-Benz GLE 350

Coupé, GLC 220d 4MATIC, GLA 220
CDI 4MATIC, či Vito 4x4.
Stredne náročný modul viedol cez
lesné cesty, piesočnatý terén, piesočné nerovnosti a zákruty a krátky asfaltový úsek, pričom o jeho zvládnutie
sa postarala „štvorkolková karavána“
zložená z vozidiel, ako napr. Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC a GLE
350d 4MATIC.
Posledný, najnáročnejší modul, väčšinou prebiehajúci v pieskovom kotle,
bol obohatený aj o brodenie vodnej
plochy, strmý zjazd z pieskového kopca a jazdu v hlbokom piesku, preveril
skutočné vodičské majstrovstvo každé-

ho účastníka. Ako sa na najťažší terén
patrí, k dispozícii boli aj tie „najťažšie a najsilnejšie štvorkolkové kalibre“, akými sú napr. Mercedes-Benz GL
350, G 350 BlueTEC Station L, GLE
350d 4M a GL 350d 4M.

OFFROADOVÍ DRSNIACI
Kým prevažná väčšina jazdcov sa vyznačovala elegantným oblečením podľa najnovších módnych trendov, väčšinou vkusne farebne skombinovaným,
ako päsť na oko oproti nim pôsobila skupinka jazdcov, postávajúca väčšinou pri zablatených a zaprášených
špeciálne upravených offroadových
vozidlách Mercedes-Benz Triedy G.
Nielen ich oblečenie, ale aj drsný vý-
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mej aj ako 4x 4 centrum. V ním vedenej škole offroadovej jazdy boli všetci
„offroadoví škôlkari“ ako na hojdačke raz hore a raz dole, prípadne naklonení na bok.

OKAMIHY PLNÉ EMÓCIÍ

raz v tvári predznamenával, že jazdenie pomocou automatu nie je pre nich,
pretože to majú radi pekne manuálne a hlavne „na tvrdo“. Táto - na akcii
hosťujúca adrenalínová eskorta – tvorila časť osadenstva Jeep Club Slovakia
a na záhoráckej Sahare mala za úlohu
jediné: postarať sa o nezabudnuteľný
zážitok a emócie pre tých, ktorí sa roz-

44

hodli, že sa priblížia významu a podstate offroad čo najbližšie. Hoci len
ako spolujazdci, kŕčovite sa držiaci čohokoľvek, čo im aspoň na malú chvíľu
dokáže zabezpečiť stabilnú polohu počas jazdy. Komu nestačila ani ich bláznivá, miestami dych vyrážajúca jazda,
toho si zobral do parády Miro Antal,
majiteľ ﬁrmy Xcentrum, s. r. o., zná-

Nezabudnuteľným zážitkom boli aj
jazdy na Unimogu. Priaznivci ,,komfortnejších“ osobných vozidiel sa
v rámci statických ukážok mohli dôkladne oboznámiť s najnovšími modelmi značiek Mercedes-Benz a smart.
Keďže sa akcia konala na „slovenskej Sahare“, počas oboch dní nechýbal ani hosť - známy motocyklový
pretekár a najúspešnejší slovenský
účastník Rallye Dakar - Ivan Jakeš,
ktorý nielenže demonštroval svoje
motocyklové majstrovstvo, ale záujemcov zoznámil aj s jeho dakarským
technickým zázemím, inštalovaným
vo vozidle Sprinter. Najmä mladšie ročníky zaujali štvorkolky od spoločnosti IMIDJEX a pre ne na mieru „ušitá“ špeciálna offroadová trať.
A keďže sa nezabudlo ani na najmenších účastníkov OFF ROAD FEST
2015, tým boli k dispozícii atrakcie
v podobe horolezeckej steny, nafukovacej trampolíny či miniautá, pričom o skvelú náladu všetkých prítomných sa starali skupiny On The Road
a Tiktaci.
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Nezabudnuteľným zážitkom boli
aj jazdy na Unimogu.
EPILÓG PLNÝ OČAKÁVANIA
Tak ako má všetko svoj začiatok,
tak aj OFF ROAD FEST 2015 mal
svoj koniec. Vydarený. Testovanie pohonu všetkých štyroch kolies dopadlo
na záhoráckej Sahare nad očakávanie.
A tak cestou domov cez areál Vojenských lesov Záhorie, popri značkách
zakazujúcich akýkoľvek vstup do lesa
- a za nimi zaparkovanými desiatkami

vozidiel hubárov zo širokého okolia,
rozmýšľame, čo si pre svojich priaznivcov pripraví Motor-Car Bratislava
nabudúce. Po vysoko nasadenej latke
na Záhorí ako najreálnejšie prichádzajú do úvahy poznávacia jazda betónovou Petržalkou, alebo vytrvalostný
prechod hlavným mestom v pondelok
ráno či v piatok poobede. Nuž, dajme
sa prekvapiť... Ó

Viac fotografií a aj video nájdete v elektronickej
verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
Bližšie informácie na str. 82 v texte
HVIEZDY CIEST majú už aj multimediálnu tvár!
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Víťazstvo
protikladov

Hospodárnosť, dynamika, spontánna reakcia a najmä nízke emisie
– to sú atribúty, ktoré charakterizujú najnovšiu generáciu vysokovýkonného
motora OM 471 pre ťažké úžitkové vozidlá. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

N

ový radový šesťvalec so
zdvihovým objemom
12,8 litra, s piatimi výkonovými stupňami až do špičkového výkonu 390 kW
(530 k) a krútiacim momentom 2 600 Nm,
inštalovaný do modelov vozidiel Mercedes-Benz Actros v sebe dokonale spája dva
protiklady: je aj ekologický a aj ekonomický. Vďaka druhej generácii jedinečného
systému vstrekovania X-Pulse, patentovanému riešeniu pre spätné vedenie spalín
a súčasné riadenie turbodúchadla, jedinečnému systému Common Rail so zosilnením tlaku v injektore a s voľnou modelovateľnosťou systému vstrekovania, vďaka
zvýšeniu maximálneho tlaku z 900 na
1 160 barov s maximálnym vstrekovacím
tlakom 2 700 barov, precízne asymetrickému turbodúchadlu a dlhšiemu stálemu
prevodu nápravy - znížilo sa nielen opotrebovanie motora, ale klesla jeho už aj tak
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nízka spotreba o ďalšie tri percentá! Vodič
tak ušetrí ročne - pri testovanom ročnom
najazdení 130 000 km za asistencie regulačného systému, akým je napr. Predictive
Powertrain Control (PPC) - až 1 100 l paliva. To sa, samozrejme, prejaví aj v jeho
maximálnej ekologickosti, keď uvedené
úspory zodpovedajú zníženiu emisie CO2
nákladného motorového vozidla s novým
motorom OM 471 približne o tri tony! Zároveň extrémne dlhé intervaly výmeny
motorového oleja a čistenia ﬁltra pevných
častíc motora, spĺňajúceho emisné normy
Euro VI, tiež znižujú zaťaženie životného
prostredia. A to, ako aj sami uznáte, nie je
zanedbateľné množstvo...

ZVÝŠENIE MARŽE
Hospodárnosťou Mercedes-Benz Actros
s novým motorom sa majiteľovi vozidla
podarí znížiť jeho nákladová položka až
o 30 % pri Total Cost of Ownership (TCO),

teda celkových nákladoch počas celej doby
držania nákladného motorového vozidla
pre diaľkovú prepravu. Ďalších 10 % TCO
môže dosiahnuť správnou údržbou a opravami. Logika a zároveň aj ekonomika majiteľa vozidla je teda neúprosná a hovorí
jasnou rečou: zníženie nákladov na palivo
o desať percent zvýši maržu prepravcu o tri
percentá, zníženie nákladov na údržbu
a opravy o desať percent zvýši jeho maržu
o ďalšie percento. To platí pre Mercedes-Benz Actros s novým motorom OM 471,
s podporou telematickej služby FleetBoard
a so systémom Predictive Powertrain Control (PPC).
Podobne, ako platí aj to, že iné nákladné motorové vozidlá so zbytočne vysokými
nákladmi na palivo, údržbu a opravy - ruinujú maržu prepravcu. Zdá sa, že ďalšie
argumenty v prospech nového motora inštalovaného v nákladnom vozidle Mercedes-Benz Actros sú už zbytočné... Ó
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Postele Saffron: výnimočné ako šafran

Pre zdravý spánok

3

1 Vo výrobni postelí Saffron sa prezident SR Andrej Kiska zaujímal aj o prírodné
materiály používané na ich výrobu. Na snímke zľava: prezident SR Andrej Kiska,
vedúci výroby Radko Olej, zástupcovia firmy Vladimír Šalitroš a Radomír Šalitroš.
2 Úspešnú firmu Saffron rozbehli bratia Radomír Šalitroš a Vladimír Šalitroš (na
snímke) so svojím otcom Vladimírom.
3 Jedna z najžiadanejších unikátnych postelí Saffron vyrábaných na Slovensku
výhradne z prírodných materiálov.

„Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je kľúčovou súčasťou zdravého životného
štýlu a má veľký význam pre fyzickú a psychickú kondíciu. Spánok predstavuje
útlmovo-relaxačnú fázu organizmu, pri ktorej dochádza nielen k regenerácii
organizmu, ale aj k uvoľneniu svalstva v okolí chrbtice a ostatných kĺbov,“
objasňuje primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia bratislavského ústavu
sv. Alžbety MUDr. Juraj Mareček a dodáva: „ak kvalita postele neumožňuje
zaujať prirodzené postavenie chrbtice a kĺbov, dochádza k ich polohovému
preťažovaniu. Nepríjemný pocit potom ruší spánok, ráno sa človek budí
stuhnutý. Nezriedka nesprávna poloha v spánku vedie aj k závažnejším
ťažkostiam. Vplyv nesprávnej polohy v spánku na ťažkosti pohybového aparátu
je síce známy – často však nedoceňovaný.“ Text: Peter Kresánek/Foto: autor a archív

P

ráve vďaka vytváraniu podmienok na kvalitný spánok
s využitím jeho blahodarných účinkov sa stali postele
Saffron svetovo známymi už
za krátky čas od začatia ich výroby na
Slovensku. V posteliach s anglickým názvom vzácneho korenia šafran už podľa
zverejnených informácií spávajú aj americkí boháči z Manhattanu. Sieť samostatných predajní pre postele Saffron už
funguje v Česku, vo Fínsku, v Poľsku,
Nemecku, na Slovensku, v Rakúsku,
Rusku a mieria tiež do ďalších krajín.
Počas jednej zo svojich návštev Košíc do ﬁrmy na výrobu postelí Saffron
zavítal i prezident SR Andrej Kiska,
kde sa stretol s jej pracovníkmi. Firma
vznikla len pred šiestimi rokmi. Prezidenta upútala niekoľkonásobným nárastom počtu zamestnancov a odbytom
svojich výrobkov: prémiových postelí vo viacerých zahraničných destináciách. Podľa A. Kisku by sa nám na Slovensku a jeho východe zišlo takých
ﬁriem ešte viac.

V čom spočíva tajomstvo úspechu tohto unikátneho výrobku? „Postele Saffron
sa zhotovujú výlučne z tých najlepších
prírodných materiálov dovážaných z celého sveta: konské vlasy sú z Nemecka,
vlna a bavlna z Talianska, kašmír z kôz
žijúcich na úpätí Himalájí, drevo škandinávskej, pomaly rastúcej borovice i pružiny zo Švédska,“ vysvetľuje spoluzakladateľ slovenskej výroby postelí Saffron
Ing. Radomír Šalitroš, MIM, a pokračuje, „alternatívne k švédskym oceľovým
pružinám používame i prírodný kaučuk.
Prírodné materiály majú nezameniteľný
účinok. Napríklad levanduľa z Anglicka pôsobí najmä upokojujúco. Rovnako ako husto tkaná - má až 48 vlákien na
štvorcový centimeter - prírodná bavlna,
prirodzene odpudzuje mole a roztoče.
Hodváb v posteliach počas leta ochladí
a v zime, naopak, zahreje. Duté konské vlasy, vyhľadávané sú najmä biele,
zasa vynikajúco absorbujú vlhkosť a prevzdušňujú.“
Výroba postelí Saffron sa uskutočňuje v Košiciach zručnými slovenskými

remeselníkmi. Vďaka precíznej ručnej
výrobe a kvalitným ušľachtilým materiálom sú postele dlhoveké. Dostávajú
30-ročnú záruku – najvyššiu medzi výrobcami postelí. Postele Saffron môžu
až o štvrtinu predĺžiť tú najhlbšiu fázu
spánku s najsilnejším zotavujúcim
účinkom. Vhodné sú aj pre novorodencov vďaka certiﬁkácii podľa medzinárodnej normy OEKO-TEX® Standard
100, ktorú spĺňa iba niekoľko výrobcov
luxusných postelí na svete.
„V bežných posteľových penových
matracoch z umelej hmoty zostáva pot.
Podľa poznatkov to môže byť za päť
rokov až päť kilogramov. Vlhkosť je
ideálna pre množenie plesní, baktérií,
húb a roztočov, ktoré takéto prostredie
milujú,“ upozorňuje ďalší spoločník vo
ﬁrme Dr. Vladimír Šalitroš a uzatvára:
„pod ťarchou kondenzovaného potu sa
pena deformuje a matrac je každý rok
tvrdší, čo robí zle najmä chrbtici. Nič
z tohto nenastane v Saffron posteliach,
pretože používame výlučne prírodné
materiály a žiadne umelé hmoty“. Ó
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Slovenské
„offroadovanie“
Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o.

15. 10. 2015
V malebnej reštaurácii Tekovská Kúria - neďaleko Hronského Beňadika si rozložilo svoj
hlavný offroadový stan banskobystrické zastúpenie spoločnosti Motor-Car presne v polovici
októbra. Nielen hudobná skupina Kuštárovci, lokalita a k nej
patriace tradičné „BIO maškrty“, ale aj veterné a daždivé počasie len umocňovali skvelú
offroadovú atmosféru. Takmer
120 zákazníkov „prevetralo“ Mercedesy Tried G, GLA,
GLC, GLE, GLE kupé, GLC
250, GLE 350 a Vito 4x 4 počas
jazdy na zmiešanom povrchu jazdou po kameňoch, tráve, blate, ale aj po asfaltovej ceste.

Oslava pohonu štyroch kolies sa síce v prvej polovici októbra začala
na pieskoch, to však ani zďaleka neznamená, že sa tam aj skončila. SUV
prémiovej značky, akou je Mercedes-Benz, má svojich priaznivcom všade,
a aj preto je zákonité, že sa ,,karavána“ emócií a zážitkov z jazdy iným, než
bežne komfortným terénom - OFF ROAD FEST 2015 - postupne presunula
zo záhoráckej Sahary aj do ďalších kútov Slovenska...
Text: Veronika Zástavková, Miroslava Hrubová, Darina Juríková, Zuzana Knapcová, Miroslava Frankovská, Lucia Olekšáková/Foto: Oles
Cheresko, Nino Palenčár, Milo Fabián, Tomáš Mačej, Darina Juríková, Zuzana Mindášová
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17. 10. 2015
Rázovité prostredie nádhernej prírody Bielych Karpát a rodinné Gazdovstvo Uhliská. Tu
našli svoje miesto nielen dážď ktorý pripravil jedinečný terén,
ale aj na sebarealizáciu odhodlaných 150 klientov trenčianskeho zastúpenia spoločnosti
Motor-Car. V ideálnom offroadovom prostredí a v náročných jazdných podmienkach,
si 16 Mercedesov, nesúcich vo
svojom označení písmeno „G“,
dosýta otestovalo všetky asistenčné systémy a jazdné programy. A kým dospelí „ako malé
deti osedlávali“ kone pod kapotou, ich prítomné deti s nemenej veľkým nadšením krotili
síce jednu, ale o to vytrvalejšiu
konskú silu v sedle...

Motor-Car Trenčín, s.r.o.

22. 10. 2015
ADIA-ZV s.r.o.

Na miestach, kde sa kedysi
preháňal na poľovačkách kráľ
Matej Korvín - v okolí zámku
Vígľaš prerobeného na dobový
zámocký hotel, sa za krásneho
slnečného počasia zišli takmer
140-ti milovníci adrenalínovej
jazdy, pozvaní zvolenskou spoločnosťou ADIA. Tá pre nich
pripravila nielen 16 hviezdnych vozidiel s pohonom 4x4,
ale aj atraktívne možnosti jázd
- po lesnej ceste, lúkach, či prejazdoch cez potok, či extrémne
náročnú jazdu v kameňolome.
Prítomné dámy skôr než historické artefakty zámku ocenili na nádvorí zámockého hotela
prezentáciu automatického parkovania vozidiel Triedy GLE
kupé a aj Triedy C a kozmetický kútik Mary Kay...
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24. 10. 2015
Areál lyžiarskeho strediska Snowland – Valčianska dolina neďaleko Martina dával
vyše 150 klientom martinskej
a žilinskej spoločnosti Motor-Car jasne najavo, že tu vonkoncom „nepôjde o fazuľky“.
To potvrdila najmä ťažšia trať,
vedúca strmým a náročným
stúpaním popod lanovku. Zahanbiť sa nedal ani jemnejší
variant offroadovej trate, vedúci po tráve a kamení. A keďže
sa jazdy na vozidlách Mercedes-Benz zaobišli bez akýchkoľvek komplikácií, prítomní
zástupcovia záchrannej služby FALCK sa tak mohli sústrediť len na prezentáciu ukážok
prvej pomoci.

Motor-Car Žilina, s.r.o.
a Motor-Car Martin, s.r.o.

28.  29. 10. 2015
Celé dva dni hostil motokrosový areál v Kechneci košické zastúpenie spoločnosti Motor-Car, ktorá si na ideálne
offroadové trate pozvala vyše
250 klientov. Tí privítali medzi sebou aj Miroslava Koncoša, člena Loprais tímu Rally Dakar, ktorý predviedol svoje
profesionálne vodičské schopnosti. A hoci počas oboch dní
svietilo slnko, trať mala po predchádzajúcich dažďoch ideálny
podklad... Viaceré traťové varianty náročnosti preverili počas 652 jázd technickú dokonalosť pohonu 4x 4 na všetkých
prítomných modeloch až 29 vozidiel, medzi ktorými nechýbali
vozidlá Mercedes-Benz...
Motor-Car Košice, s.r.o.
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6. 11.  7. 11. 2015
Prekrásne prostredie areálu Motorest Branisko - pri ceste v smere na starý horský priechod Branisko - sa stal základňou
pre prešovské zastúpenie spoločnosti Motor-Car. Trasa, po ktorej
500 klientov testovalo hviezdne
SUV s pohonom štyroch kolies,
viedla cez srdce lesa, kde si vyskúšali prudké stúpanie a klesanie, jazdu cez potok, ako aj zjazd
z kopca pomocou funkcie DSR.
V rámci sprievodného programu nechýbala kynologická ukážka policajných psov so svojimi
psovodmi, pečenie prasiat pod
holým nebom, skvelá hudobná
produkcia, či pre najmenších obľúbený detský kútik.

Motor-Car Prešov, s.r.o.

14. 11. 2015

Motor-Car Poprad, s.r.o.

Náročný terén areálu Vojenských lesov Kežmarok poskytol
klientom popradskej spoločnosti
Motor-Car nielen nezabudnuteľný zážitok z adrenalínovej jazdy
tatranskou divočinou, ale aj úchvatný a emocionálny výhľad na
majestátnu panorámu Vysokých
Tatier. Najnovšie Mercedesy
Triedy GLE, GLE kupé, GLC,
GL a G dokázali, že si právom
zaslúžia ovácie, s akými sa stretli
pri svojom uvedení na trh a že
akýkoľvek náročný terén im nemôže byť prekážkou v zdolávaní cieľa. O spestrenie sa postarali nielen samotné jazdy, ale aj
streľby na krytej strelnici pod
dohľadom inštruktora, či jazdy
na štvorkolkách...

Viac fotografií a aj video nájdete v elektronickej
verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
Bližšie informácie na str. 82 v texte
HVIEZDY CIEST majú už aj multimediálnu tvár!
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MB Collections

Vo vybranej
spoločnosti
Mercedes-Benz nie je len synonymom
prémiového luxusu v automobilovom svete,
ale predstavuje aj vyhranený a jedinečný
životný štýl. So všetkým, čo k nemu patrí. Text: SCG/Foto: Daimler AG
Koncepcia značky sa tak odráža na
oblečení, v módnych doplnkoch, hodinkách, golfovom náradí, alebo celkovo v životnej ﬁlozoﬁi každého člena
tejto veľkej hviezdnej rodiny. Aj preto nie je náhodou, že k vám prichádzame s ešte komfortnejším spôsobom
pri výbere vašich neodmysliteľných
doplnkov, nesúcich znak striebornej
hviezdy.
Stačí, pokiaľ navštívite náš nový e-shop s aktuálnou ponukou stoviek originálnych produktov. Vysoká kvalita
spracovania, štýl a neodolateľná príťažlivosť sú pre Mercedes-Benz Collection

samozrejmosťou.
Nový e-shop Mercedes-Benz prichádza zatiaľ s dvomi možnosťami platby a doručenia tovaru. Produkty vám
zašleme kuriérom, alebo si ich môžete
vyzdvihnúť osobne v showroome Motor-Car Bratislava na Tuhovskej ulici
v Bratislave. Pri platbe sa môžete rozhodnúť pre prevod na účet alebo platbu pri prevzatí tovaru. Nový e-shop
Mercedes-Benz nájdete 24 hodín denne na adrese http://eshop.mercedes-benz.sk. Sme presvedčení, že v ňom
nájdete aj zaujímavé tipy na vianočné
darčeky pre vašich blízkych.

Nielen v posledných rokoch najlepší tím
formuly 1 patriaci Mercedes AMG Petronas s momentálne najlepšími monopostmi
F1 W06 Hybrid, ale aj ich jazdci - vicemajster sveta z uplynulého roku Nico Rosberg a dvojnásobný majster sveta z rokov
2008 a 2014 (a najvážnejší adept na titul aj
v tomto roku) Lewis Hamilton dokazujú,
v čom spočíva výnimočnosť a prestíž byť
súčasťou sveta striebornej hviezdy. A keďže sny sú na to, aby sme si ich mohli plniť,
najnovšia kolekcia striebornej hviezdy vám
pomôže stať sa súčasťou sveta nielen formuly 1, ale aj dynamických a adrenalínových pretekov DTM.

ŠÁLKA TEAM F1
MB AMG PETRONAS

KARTY
„MOTORSPORTS“

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7320

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 5142

CENA: 15,02 €

CENA: 2,932 €

ŠPORTOVÁ TAŠKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 5248

CENA: 84,60 €

UTERÁK TEAM F1
MB AMG PETRONAS
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7322

CENA: 40.24 €
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ČIAPKA ROSBERG

BUNDA HAMILTON

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7324

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7301

CENA: 30,16 €

CENA: 120,91 €

ČIAPKA HAMILTON
BUNDA ROSBERG

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7325

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7307

CENA: 30,16 €

CENA: 120,91 €

BUNDA TEAM 2015
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7271

CENA: 161,25 €

PÁNSKE HODINKY
„HERITAGE“
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 6155

CENA: 282,25 €

TRIČKO AMG DTM TEAM
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 5172

KRYT PRE
IPHONE ®5/5S

CENA: 50,32 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 5252

CENA: 15,02 €

TRIČKO TEAM 2015
 DETSKÉ

TRIČKO TEAM
2015

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7263

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 799 7228

CENA: 40,24 €

CENA: 90,66 €

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
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MEDVEDÍK
OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO:
B6 695 5494

CENA: 30,16 €

Málokedy si to uvedomujeme, ale
náš každodenný život vypĺňa množstvo drobností, maličkostí a doplnkov,
ktoré nám svojím spôsobom uľahčujú,,
resp. len spríjemňujú existenciu. Často
o
ide o praktické veci, no radosť dokážu
urobiť aj doplnky a drobnosti, ktorých
h
využitie je len symbolické. Kolekcia
Mercedes-Benz, ktorú vám prinášame,,
nielenže spĺňa spomínané atribúty, alee
svojím dokonalým a kvalitným spracovaním, použitými materiálmi a nad-časovosťou demonštruje svoju príslušnosť k prémiovej značke.

TAŠKA CEZ PLECE
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2476

CENA: 40,24 €

DIEVČENSKÁ
ČIAPKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 2328

CENA: 15,02 €

CUMLÍK
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 2308

CENA: 9,98 €

DETSKÁ ČIAPKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 2308

CENA: 15,02 €

PIKNIKOVÝ KÔŠ
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 5295

CENA: 100,74 €

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
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KÝVAJÚCII PSÍK

DIEVČENSKÉ TRIČKO

OBJEDNÁVACIE
IE ČÍSLO:
B6 604 1451

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
ČÍSLO:
B6 695 1986

CENA: 24,10 €

CENA: 35,20 €

DETSKÉ
KÉ PONO
PONOŽKY
OŽKY
OBJEDNÁVACIE
ÁVACIE ČÍSLO
ČÍSLO:
O: B6 695 1686

CENA: 9,98 €

PLYŠOVÝ MACKO/AUTÍČKO
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B6 695 2860

CENA: 50,32 €

Nový e-shop Mercedes-Benz nájdete 24 hodín denne
na adrese: http://eshop.mercedes-benz.sk.
HVIEZDY CIEST 04/2015
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Tvorca
zhmotnených

rozhovor

vízií

S Mercedesom spolupracuje už od roku 1998 a to nielen na stvárnení
výstavných priestorov počas autosalónov na Slovensku, ale aj pri celej
realizácii zastúpenia značky v Banskej Bystrici, či celého zastúpenia značky
v bratislavskej Petržalke a pod. Architekt, ktorého nápaditosť a profesionalita
boli ocenené nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Človek, ktorý nielen ako
architekt, ale aj ako honorárny konzul Fínskej republiky pre Slovensko, netají
svoju vášeň k štyrom kolesám so striebornou hviezdou v znaku.
Ing. arch. Karol Kállay... Zhováral sa: Peter Škorňa/Foto: Bohumil Šálek , Martin Kállay

C

ítite sa komfortnejšie
pri architektúre budov,
interiérov, väčších komplexov alebo skôr výstavných expozícií? Čo
z toho je vášmu srdcu najbližšie?
- Na to neexistuje jednoduchá a univerzálna odpoveď. Architektúra je podmanivá vo všetkých svojich podobách,
ale ak by som mal byť úprimný, fascinuje ma architektúra výstavných expozícií. To však neznižuje môj záujem a vášeň aj pre iné typy architektúry. Mojou
veľkou výhodou je, že ma táto práca nesmierne baví a napĺňa. Môžem pri nej
popustiť uzdu svojej kreativite.
Počas výstavy EXPO 2000 v Hannoveri ste získali za vami navrhnutý
pavilón prestížne ocenenie. Očakávate niečo podobné aj za pavilón na
tohtoročnom EXPO v Miláne?
- V Hannoveri sme získali cenu za
kreatívne stvárnenie pavilónu. Momentálne sme sa ako architekti zúčastnili už na štvrtej výstave EXPO. V Seville
sme v roku 1992 pracovali na reštaurá-
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cii Slovakia - išlo o sólový projekt, postavený hneď v blízkosti československého
pavilónu, v roku 1998 sme v Lisabone
už vytvorili slovenský pavilón, nasledoval spomínaný Hannover a teraz sme
v Miláne. To, či budeme úspešní, vám
ešte povedať neviem, hoci máme na
nami stvárnený pavilón veľmi pozitívne
ohlasy. Takže, dáme sa prekvapiť.
Váš architektonický rukopis nesú
už niekoľko rokov aj nápadité a originálne výstavné priestory značky
Mercedes-Benz v rámci slovenských
autosalónov. Zaujíma ma, do akej
miery máte pri ich kreovaní voľnú
ruku a do akej miery musíte rešpektovať požiadavky dané ﬁrmou. Inšpirujete sa aj autosalónmi v Ženeve a vo Frankfurte?
- Kedysi, pred pár rokmi, chodievali ľudia zo Stuttgartu, ktorí schvaľovali,
ako bude plocha značky Mercedes-Benz
vyzerať. Keď sa presvedčili o našej kvalite a profesionalite, dali nám nad výstavným priestorom posledné roky ,,voľnú ruku“. V podstate ide na 90 % o naše

videnie, náš nápad. Ten predkladáme
následne Mercedesu na schválenie. Pokiaľ vznikne v rámci koncernu Daimler
nový dizajn manuál, ktorý sa uplatní vo
Frankfurte alebo v Ženeve, snažíme sa
následne aj u nás na Slovensku z neho
vychádzať pri našom konečnom stvárnení. Tak to bolo, aj keď sme v rámci nášho priestoru inštalovali približne
25-metrovú LED diódovú stenu, ktorá
bola najväčším takýmto inštalovaným
,,plátnom“ na Slovensku.
Zohľadňujete v rámci svojej koncepcie priestorového stvárnenia aj
to, aká automobilová značka bude
v susedstve Mercedesu?
- Nie. Čo nás však zaujíma, je, ako
bude susediaca značka architektonicky
stvárnená, či nám s nejakými stenami
nezakryje bočný priestor a pod. A tiež
musíme brať do úvahy dispozičné možnosti a limity samotného výstavného
priestoru. Našťastie, v Mercedese bola
vždy snaha urobiť niečo výnimočné,
a tak to aj prezentovať. Tak samotný
priestor, v ktorom sú vozidlá vystavené,
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rozhovor
- Momentálne čakáme napr. na vyjadrenia k projektu šesťpodlažného podzemného parkovacieho domu na Kollárovom námestí v Bratislave. Druhý
veľký projekt by sa mal realizovať na
petržalskej strane brehu Dunaja, kde
sme vytvorili komplex, v rámci ktorého
by mali byť byty, apartmány, administratíva, parkovanie, zóny voľného času
a možno aj malé prístavisko na motorové člny...
Je váš vycibrenejší zmysel pre dizajn a detail aj dôvodom, že jednou
z vašich vášní je aj značka Mercedes-Benz?
- Je. Keďže som už mal všetky vozidlá tejto značky, je to už aj čosi viac
ako zmysel pre detail a dizajn. Je to už
o vzťahu k tejto prestížnej značke a o ľuďoch, ktorí ju na Slovensku predstavu-

Architektúra
výstavníctva je
určité skĺbenie
architektúry
a graﬁckého dizajnu,
pretože ide najmä
o prezentáciu
danej značky.
ako aj priestor pre oddych klientov. Ide
o spojenie luxusu a komfortu. O prezentáciu prestížnej prémiovej značky.
Čím je architektúra výstavníctva
jedinečná, čo je na nej také jedinečné?
- Architektúra výstavníctva je určité
skĺbenie architektúry a graﬁckého dizajnu, pretože ide najmä o prezentáciu danej značky. A čím je atraktívna? Tým,
že zakaždým musíte v presne špeciﬁkovanom a ohraničenom priestore kreatívne vymyslieť niečo, nejaký ,,fór“, ktorý
ľudí okamžite zaujme. Na ktorý nezabudnú a nad ktorým budú rozmýšľať.
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V tom je rozdiel aj medzi mnou a mojím synom Kajom, ktorému je bližšia architektúra v tom pravom zmysle slova.
Váš architektonický rukopis nenesú
len výstavné plochy, ale aj iné projekty, či už ide o Národný futbalový
štadión alebo o podzemné garáže
pri Bratislavskom hrade. Pracujete aj na ďalších projektoch, ktoré by
mali byť zasadené v mestskom prostredí?

jú, a z ktorých mnohí sú moji kamaráti.
Ste úspešným architektom, no aj
tak ma zaujíma, či máte nejaký profesionálny sen, ktorý by ste si chceli splniť...
- V prvom rade by som už konečne
chcel, aby sa postavil Národný futbalový štadión. A tiež sa teším na súťaž
o najbližšie EXPO, ktoré sa bude konať
v roku 2020 v Dubaji... Ó

Viac fotografií nájdete v elektronickej verzii
magazínu HVIEZDY CIEST.
Bližšie informácie na str. 82 v texte HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!

30. 11. 2015 11:16:24

BuĂ smart
od

99 €

*

>> Nový smart fortwo kupé a forfour.

>> Poskytujeme vždy nieĀo navyše.
RozhodnúŐ sa pre smart znamená rozhodnúŐ sa pre výnimoĀný automobil. Nový smart fortwo kupé
a forfour teraz so zvýhodneným Ànancovaním. Okrem toho v cene vozidla získate 6-roĀný bezplatný
servis a balík chladenia a audiotechniky v hodnote 1 111 €. www.smart.com
Vyvinuté v spolupráci s Mercedes-Benz.

* Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH. Ponuka platí do 31. decembra 2015. Spotr. úver formou finanĀného lízingu: fixný
úrok p. a.: 3,13 %; 1. - 47. mes. splátka: 99 €; lehota splatnosti: 48 mesiacov; odkupná cena: 36 €; povinné zmluvné poistenie
7 €. Poskytovateĭom financovania je Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
smart fortwo kupé: RPMN: 9,81 %; akontácia: 4 743 €; posledná zvýšená splátka: 2 218 €; celková výška spotr. úveru vrátane
akontácie: 11 090 €; sprac. poplatok: 111 €; havarijné poistenie 19 €; celková suma hradená spotrebiteĭom: 12 673 €.
smart forfour: RPMN: 9,98 %; akontácia: 5 236 €; posledná zvýšená splátka: 2 338 €; celková výška spotr. úveru vrátane
akontácie: 11 690 €; sprac. poplatok: 117 €; havarijné poistenie 20 €; celková suma hradená spotrebiteĭom: 13 340 €.

smart - znaĀka Daimler AG

smart fortwo kupé: kombinovaná spotreba paliva: 4,5 – 4,1 l/100 km; emisie CO2 104 – 93 g/km
smart forfour: kombinovaná spotreba paliva: 4,7 – 4,2 l/100 km; emisie CO2 108 – 96 g/km.
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: +421 2 4929 4555, www.motor-car.sk
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Efektívnosť

operatívneho lízingu
Byť zákazníkom prémiovej značky, akou je Mercedes-Benz, prináša okrem
záruky kvalitného, bezpečného a komfortného vozidla a spoločenskej
prestíže, aj výhodné služby. A to nielen servisné, ale aj lízingové.
Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG
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S

poločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia,
s. r. o., prichádza s novou ponukou operatívneho lízingu pre vybrané typy vozidiel
Mercedes-Benz. Ako uviedol jej výkonný riaditeľ Martin Pavelek: „Najväčšie
beneﬁty nami ponúkaného operatívneho lízingu spočívajú v nízkej splátke a v službách ako takých. Klient je
de facto odbremenený od akýchkoľvek
starostí súvisiacich s údržbou a s prevádzkou vozidla. Navyše - pozná presné náklady na vozidlo, za ktoré platí ﬁxne stanovenú mesačnú ﬁnančnú
čiastku.“ Mesačný nájom, alebo splátka tak pokryje všetko nevyhnutné a potrebné pre ničím nerušené používanie
vozidla. Preto prevádzkové a doplnkové služby ako: prihlásenie vozidla, registračné poplatky, havarijné a aj zákonné poistenie, pripoistenie čelného
skla bez spoluúčasti, Mobilo asistenčná služba, 24-hodinová pohotovostná služba, servisná zmluva Excellent,
či daň z motorových vozidiel nie sú
viac na zákazníkových pleciach. „Zdôraznil by som ešte skutočnosť, že zákazník nehradí žiadnu akontáciu, čo
môže prispieť k optimalizácii cash-ﬂow
v spoločnostiach a k dostupnosti značky Mercedes vôbec. Operatívny lízing
je komfortným produktom, ktorý dokazuje svoju komfortnosť a efektívnosť
v každom smere. Napríklad z účtovného pohľadu je predmet lízingu nákladovou položkou, čím sa eliminuje odpisovanie majetku a zjednodušuje
účtovníctvo. A keď sa po troch rokoch
skončí zmluvný nájom, zákazník jednoducho vymení používané vozidlo za
nové,“ doplnil s úsmevom Pavelekove
slová vedúci predaja osobných vozidiel
spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
Robert Hatala.

ĎALŠIE A ĎALŠIE VÝHODY
Čo však v prípade, ak má klient uzatvorenú trojročnú zmluvu a ešte pred jej
ukončením sa na trh dostane nový model vozidla, ktorý ho očarí na prvý pohľad? Ani to nie je problém - v rámci nového operatívneho lízingu možno
zmluvu predčasne ukončiť a podpísať
novú. Keďže zákazník vstupuje do obchodného vzťahu ako nájomca, pociťuje
opäť jednu z výhod, pretože po ukončení operatívneho lízingu, či už riadneho,
alebo predčasného, vozidlo jednoducho
vráti a všetky povinnosti naďalej znáša
vlastník, teda Mercedes-Benz Financial
Services Slovakia, s. r. o.
Podľa slov Roberta Hatalu sú cieľovou skupinou daného produktu nie len
právnické osoby, ale aj súkromné - fyzické osoby, pre ktoré je operatívny lízing
rovnako atraktívny a výhodný. „Práve
oslovením fyzických osôb získavame bod
ako prenajímateľ, pretože ponúkame
produkt, ktorý je ﬂexibilný, komplexný
a vyvážený zároveň. Pre nás sú cieľovou
skupinou všetci, bez rozdielov,“ dopĺňa
Martin Pavelek a pokračuje: „Dúfame,
že naša snaha pri plánovaní a implementácii tohto produktu bude odmenená
množstvom pozitívnych jázd (úsmev).
Sme, samozrejme, otvorení spätnej väzbe a tešíme sa na postrehy a pripomienky zákazníkov, pretože sme pripravení
tento pilotný projekt zlepšovať a v budúcnosti rozširovať.“
Vlastnosti spomínané Martinom Pavelekom viete sami ohodnotiť. Súčasťou produktu je totiž aj transparentnosť informácií, ktoré nájdete (nielen)
na www.operativny-lizing-mercedes.sk.
Stránka ponúka detailné vysvetlenie
produktu, možnosť vyskladania modelu operatívneho lízingu podľa individuálnych potrieb s kalkulátorom na výpočet orientačného mesačného nájmu.

„V prípade, ak by zákazníkovi vyhovovala štvorročná lehota operatívneho lízingu - namiesto trojročnej, vieme pre
klienta vyšpeciﬁkovať aj individuálny
plán s minimálnymi rozdielmi oproti akciovej ponuke, čo sa, samozrejme,
prejaví aj na konečnej výške mesačných splátok,“ vysvetľuje príklad Martin Pavelek.
Ako na záver poznamenal Robert
Hatala, nová akciová ponuka služieb
operatívneho lízingu sa vzťahuje zatiaľ
len na vybrané modely Mercedesov
Triedy A, Triedy B, CLA (kupé a Shooting Brake) a GLA. Každopádne, nie
je vylúčené, že už v roku 2016 pribudnú k uvedeným modelom aj ďalšie novinky značky Mercedes-Benz.

INOVÁCIÁM VPRED
Pomerne krátky čas priniesol precíznejší životný štýl presných termínov, vopred stanovených časových
úsekov na jednotlivé úlohy a plných diárov. Chceme stíhať všetko, žiť naplno,
a preto sa našou súčasťou stávajú všetky vymoženosti, ktoré pomáhajú zefektívniť „lifetime management“. Vieme
ušetriť pár termínov v plánovači, viac
času pri vybavovaní a veľa peňazí. Stačí sa len na chvíľu ekonomicky zamyslieť a zbytočne sa nezaťažovať a nestresovať tým, čoho môžete byť - aj vďaka
operatívnemu lízingu „ušetrení“...
Viac informácií na:
www.operativny-lizing-mercedes.sk
www.mercedes-benz.sk
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Oravské
Smartcars Frndžalica
Prešiel mesiac od celoeurópskeho stretnutia priaznivcov vozidiel smart,
ktorý sa konal v Budapešti a my sme nezaháľali a pripravili niečo aj pre
našich kamarátov na Slovensku. Ako každý rok tak aj tento sme sa zišli na
jesennom zraze. Text a foto: Juraj Klamo

I

šlo už o 6. ročník stretnutia pod
názvom Smartcars Frndžalica
organizovaného pravidelne na
jeseň. Tento rok sme sa 25. –
27. 9. 2015 vybrali preskúmať

krásy Oravy - okolia Dolného Kubína.
Hotel, ktorý bol základňou zrazu, bol
situovaný v krásnom horskom prostredí a človek mal pocit, akoby bol ďaleko
od civilizácie (o čom svedčila aj ťažká
dostupnosť mobilného signálu). A to
sme boli vzdialení len 5 km od Dolného Kubína!

NA MIESTE ČINU
S príchodom prvých smartistov, bohužiaľ, prišli aj prvé kvapky dažďa, čo
nás síce nepotešilo, ale našu pozitívnu
náladu to nijako neovplyvnilo. Nečudo - tešili sme sa nielen zo starých známych, ale na našu radosť sme uzreli aj
nové tváre. A tiež rôzne modely smartov - od najstaršieho, cez elektrický, až
po najnovší smart fourfor. Prvý deň sa
niesol v uvoľnenej atmosfére - uvítanie
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vystriedala večera a nakoniec voľná zábava. A s ňou spojené rozhovory, pretože s mnohými účastníkmi zrazu sme
sa už dlhší čas nevideli.

HLAVNÝ PROGRAM
Počas hlavného dňa zrazu - v sobotu s nami počasie príliš nespolupracovalo. Aj preto došlo na zmenu pôvodného
programu. Doobedie patrilo zaujímavej
prehliadke Oravského hradu. Po zdolaní všetkých jeho 880 schodov nám prišiel veľmi vhod obed v reštaurácii pod
hradom, ktorý pozostával z takých tradičných slovenských špecialít, akými sú
bryndzové halušky a kapustnica s klobáskou. Keďže ani poobede dážď neutíchal, museli sme naplánovaný splav na
pltiach po rieke Orave zrušiť. Našťastie
sme promptne zvolili nový program -
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cestu Oravskou lesnou železnicou. S blížiacim sa večerom sme sa nakoniec
všetci vrátili na našu ,,základňu“, kde
nás už čakal tradičný ,,frndžalicový“ večer, pozostávajúci z posedenia pri otvorenom ohni vo veľkom altánku. A hoci
nás vonku čakala bohatá a najmä voňavá ponuka grilovaných špecialít, zima
a počasie boli natoľko nekompromisné, že sme sa radšej presunuli do hotela, kde sme v spoločenskom programe,
družných rozhovoroch a v spomínaní
na uplynulé zrazy a zážitky pokračovali až do neskorých nočných či skôr skorých ranných hodín ďalej.

ÚSPEŠNÉ FINÁLE
Nedeľné neskoršie ráno je tradične
spojené s fotením spoločných rodinných fotiek smarťákov. S ich miláčikmi

a aj bez nich. Niektorí sa s nami rozlúčili a vydali sa po svojej osi domov,
niektorí sme ešte navštívili krásne Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Po
jeho prehliadke sme skonštatovali, že
aj keď nám neprialo počasie podľa našich predstáv, zažili sme jeden z nezabudnuteľných víkendových zrazov. Už
teraz sa tešíme na budúcoročný jesenný zraz Smartcars Frndžalica, na ktorý pozývame všetkých, ktorí v malom
smarte na prvý pohľad vidia nielen veľké vozidlo, ale aj výzvu. A samozrejme, tešíme sa aj na celoeurópsky zraz
smarttimes 2016, ktorý sa tentoraz
koná 26. – 27. 8. 2016 v nemeckom prístavnom meste Hamburg a ktorého súčasťou budeme určite aj my.
Nakoniec - na rodinnom stretnutí sa
nechýba... Ó

SMART FORTWO 52 kW,
financovanie 99 eur
R3, 999 cm3, 52 kW / 71 k, 91 Nm
od 2 850/min., 5-stupňová manuálna
Spotreba - kombi.
Emisie CO2
Cena zákl. modelu

4,1 l/100 km
93 g/km
11 090 eur s DPH

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
4 743 eur s DPH
Mesačná splátka
99 eur s DPH
Posledná navýšená splátka
2 218 eur s DPH
Spracovateľský poplatok
111 eur s DPH
Odkupná cena
36 eur s DPH
Havarijné poistenie (mesačne)
19 eur s DPH
Povinné zmluvné poistenie (mesačne)
7 eur s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu;
RPMN: 9,81%; fixný úrok p. a.: 3,13%; celková výška spotr. úveru vrátane akontácie: 11 090,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková
suma hradená spotrebiteľom: 12 673,00 €. Ponuka platí
do 31.12.2015.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP
a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka mobility,
24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Prémiový
Mercedes-Benz Club
Mercedes-Benz klub Slovensko je nielen prejavom spolupatričnosti k značke Mercedes-Benz, miestom
stretnutí zaujímavých ľudí na atraktívnych podujatiach, ale aj spôsobom, ako získať zaujímavé beneﬁty.
Každý člen klubu získa zo Stuttgartu Mercedes-Benz Club Card obsahujúcu kód, pomocou ktorého získa
prístup na zaujímavé internetové stránky a informácie zo sveta striebornej hviezdy.
Viac informácií a možnosti prihlásenia: www.mercedes-benz-klub.sk
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Malebné

okolie Čičmian

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné oči,
miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu kontaktu
pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu. Tá sa v nich skrýva už po
stáročia. Jednou z takých lokalít, ktorá si ešte stále zachováva svoju
nespútanosť a prirodzenosť, sú aj Strážovské vrchy a okolie Čičmian...
Text: Peter Škorňa/Foto: Michal Mazurovič, Peter Škorňa
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Dvojkríž na vrchole Kľaku

Práve ten tvorí akúsi pomyselnú bariéru nielen medzi Trenčianskym a Žilinským krajom, ale aj medzi Zliechovom
a jedným z cieľov našej cesty Čičmanmi.

ĽUDOVÉ GRAFFITI
Máloktorá slovenská dedina - hoci akokoľvek rázovitá - nesie v sebe také typické
a jedinečné charakteristické
znaky, ako práve - v bezpečnom lone
Strážovských vrchov učupené Čičmany. Jej ornamentálne maľované dreveničky v dolnej časti dediny sú nielen
chronicky známe, ale našli svoje uplatnenie a inšpiráciu aj pri hľadaní motívu oblečenia slovenskej olympijskej výpravy v Soči.
Apropo, geometrická ornamentálna
výzdoba vonkajších stien domov. Prečo približne pred dvesto rokmi vznikla - o tom sa špekuluje dodnes. Išlo len
o miestne ľudové grafﬁti mladých podgurážených tínedžerov, vracajúcich sa
kedysi v devätnástom storočí v noci domov zo zábavy? Alebo sú len zobrazením motívov miestnej ornamentálnej
výšivky? Možno, podobne ako v prípade egyptských hieroglyfov, či chetitského klinového písma, išlo o akúsi utajenú čičmiansku abecedu, kódy, ktoré
by nedokázal rozlúštiť ani Bedřich
Hrozný. Dokonca, nie je vylúčené, že
prvým tvarom bol len kosoštvorec, ktorý namaľoval nejaký ohrdnutý mládePohľad z vrcholu Kľaku

N

nec na drevenicu svojej milej, a neskôr
k nemu majitelia drevenice prikreslili ďalšie geometrické tvary - aby neevokoval necudné predstavy dedinčanov
a oni sa tak nedostali do rečí. Otázok
a teórií o pôvode ornamentov je ešte
niekoľko a tú pravú odpoveď - sa zrej- J

Čičmany – v pozadí Radenov dom

ech pochádzate z akéhokoľvek kúta Slovenska,
príchodom do Strážovských vrchov sa uistíte,
že tento kút Slovenska
stojí za návštevu. A je jedno, v ktorom
ročnom období, pretože každé má svoje čaro.
Trasu sme začali v Bratislave, z ktorej sme sa na úplne novom modeli
Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC
komfortne - po diaľnici - dostali popri Trnave a Trenčíne, až na diaľničný zjazd do Ilavy. Až po prejdení Košecou sa začala cesta príjemne zarezávať
do vrchov a lesov. Serpentíny stúpali čoraz bližšie k oblohe. Prechádzaním cez Zliechov sme neodolali pohľadu na okolie a samotný vrch Strážov.
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Panoráma Strážovských vrchov

J me nikdy nedozvieme... Každopádne, jedna vec je istá - nech sa odfotíte
pri akejkoľvek z ozdobených dreveníc - vďaka jej neskutočnej originalite a kráse, budete na nej krajší a chudší aj vy...

FAČKOVSKÉ SEDLO
Približne štvrťhodinu jazdy autom
sa z Čičmian dostávame na Fačkovské
sedlo, ktoré je nielen prirodzenou hranicou medzi Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi, v zime obľúbeným lyžiarskym strediskom, ale po odstavení
vozidla na parkovisku aj ideálnym začiatkom prechádzky na južné svahy
Reváňa - k prameňu rieky Nitra, či na
vrchol Kľaku.
Pomerne zaujímavým miestom na
nabratie síl pred túrou je v sedle situovaný zrubový salaš, ktorého atmosféru
narúšajú snáď len vypreparované hlavy a telá množstva zvierat nielen našej
- slovenskej, ale aj africkej proveniencie, pozerajúce sa vám ponad ramená
do kapustovej polievky. Pripadáte si,
ako keby vás niekto naschvál a za trest
zatvoril do kabinetu učiteľa zoológie.
Zvlášť tie cudzokrajné rohaté a chlpa-
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Fačkovský urbánny skvost
Slovensko je obsypané skvostami, ktoré
- žiaľ, či skôr našťastie - nenájdete v žiadnom propagačnom materiáli, či príručke
cestovateľa. Cestou z Čičmian do Rajeckej Lesnej sa hrdo týči objekt, ktorý je tak
ozrutne hrôzostrašný, že pre niekoho, kto
pri pohľade naň začne trpieť tzv. Štokholmským syndrómom, začne byť až krásny.
V dedine Fačkov pri hlavnej ceste stojí drevenica, do ktorej miestny manuálne zručný Fačkovčan, stratiac nielen cit pre vkus
a estetiku, ale aj úctu k tomu, čo nám tu
zanechali predkovia, s nasadením celého
svojho intelektu, (zrejme s chuťou a násilím) vyrezal ozrutný otvor a osadil doň
bielu plastovú garážovú bránu. Nuž čo - aj
to je spôsob, ako sa nezmazateľne vryť do
pamäti každého - cez Fačkov prechádzajúceho návštevníka a ukázať svetu, že hoc
sme malý a vždy niekým ubíjaný národ,
chuť stavať brány máme veľkú....

té hlavy s meravými sklenenými očami pôsobia rušivo. Neviete, či slúžia na
to, aby demonštrovali, že majiteľ objektu má toľko „lóve“, že si bol zastrieľať v Afrike, alebo také stranícke konexie, že si bol zastrieľať v neďalekej
ZOO Bojnice...

MAJESTÁTNY KĽAK
Cesta z Fačkovského sedla na Kľak,
s prevýšením niečo vyše pol kilometra,
netrvá viac ako dve a pol hodiny. Kým
príjemný pocit z chôdze poľnou cestou
a miernym úbočím trvá len pár minút,
prudké stúpanie strmým lesným chodníčkom na Reváň vás presvedčí, ako
bolí nekonečnosť.
Podobne, ako keď pretekári formuly
1 menia počas pretekov v boxoch pneumatiky, aj my na Revánskom sedle
vymieňame prepotené mokré tričká za
suché. A popri tom sa kocháme nádhernou prírodnou scenériou. Zo sedla
je to už na hôľnato-skalnatý vrch, ktorý je s nadmorskou výškou 1 352 m n.
m. nádherným vyhliadkovým bodom,
príjemná prechádzka. Po nevyhnutných fotkách pri kríži, inštalovanom
na vrchole Kľaku, pohľadoch na šíre
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lesy a doliny sa s hrejivým pocitom zadosťučinenia vraciame k autu - do Fačkovského sedla...

RAJECKÝ BETLEHEM
Z Fačkovského sedla sa presúvame
na sever - do neďalekej Rajeckej Lesnej.
Práve tu sa nachádza 8,5 metra dlhý,
2,5 metra široký a 3 metre vysoký unikátny drevený Slovenský Betlehem, vyrezaný majstrom Jozefom Pekarom. Ten
na svojom diele pracoval pätnásť rokov
a za ten čas vyrezal a zostrojil 300 postáv, z ktorých sa až polovica pohybuje!
Skutočne nádherná expozícia nezobrazuje iba klasické Kristovo narodenie, ale
aj dejiny slovenského národa, v rámci
ktorých sú zobrazené aj najvýznamnejšie pamiatky - hrady Devín, Bratislava,
Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach, či symbol Slovenska - tatranský štít Kriváň.
Pri spiatočnej ceste sme neexperimentovali a tak, ako sme prišli, tak
sme sa aj vrátili. Späť do mesta, ktoré
ktosi nazval krásavicou na Dunaji. Zrejme to bol developer... Ó

Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej

Trasa:

ILAVA

RAJECKÁ LESNÁ
KĽAK

BRATISLAVA - TRNAVA - TRENČÍN - ILAVA - KOŠECA - ZLIECHOV
- ČIČMANY - FAČKOVSKÉ SEDLO - FAČKOV - RAJECKÁ LESNÁ ZLIECHOV - ILAVA - BRATISLAVA

https://goo.gl/maps/jMNsLSxfKQq

TRENČÍN

TRNAVA

BRATISLAVA

Zaujímavé linky:
cicmany.cestovanie.biz
www.skonline.sk/skanzen.php?id=27
www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=ci_pvm
www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=sbrj
http://betlehem.rajeckalesna.org/
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H

oci si to neradi priznávame, neraz sme svedkami toho, ako si do
pohára s dobrým sladkým šumivým niekto
oproti nám prileje trochu spritu, či tí
odvážnejší doň pridajú - ako zápražku – „jeden malý chlpatý“, väčšinou
v podobe dobre vychladenej vodky.
Dokonca gurmáni, ktorí v „šampuse“
nemajú radi tie zbytočné bublinky, dokážu miešať lyžičkou v pohári - neraz
aj v porcelánovom s uškom - tak dlho,
a tak vytrvalo, kým z neho nevyženú
všetky zavadzajúce bublinky. Čo už.
Každý z nás vie, že nikto učený z neba
nespadol.
Dokonca - na počudovanie - ani ja,
autor tohto článku, a tak som si na pomoc prizval naslovovzatého odborníka - Rastislava Šutáka. Ten nielenže patrí medzi slovenskú someliérsku
špičku, ale je aj profesionálnym someliérom spoločnosti Corner&Co., donedávna pôsobiacim v bratislavskom hoteli Kempinski.

SEKT VS. CRÉMANT
Takže, ako je to s tým šampanským
naozaj? „V prvom rade - žiadne šampanské neexistuje. Môžeme sa baviť
o sekte, ktorý sa vyrába najmä v krajinách hovoriacich po nemecky, na Slovensku, v Česku, či v ktorejkoľvek inej
krajine - okrem Francúzska a Luxemburska. Tu sa pre uvedený typ vína používa termín crémant,“ vysvetľuje Rastislav Šuták a dodáva, že okrem toho
sa môže nazývať aj ako šumivé víno,

1. časť
Bedeker
kultivovaného pitia
Počas významných udalostí a sviatkov sa často podáva namiesto vína či
tvrdého alkoholu „šampanské“. Ale je to naozaj šampanské, alebo niečo iné?
A vôbec - do akého pohára sa má nalievať a ako ho treba piť? Na tieto
a podobné otázky odpovie náš servisný seriál, ktorého
prvú časť práve čítate... Text: Peter Škorňa/Foto: Bohumil Šálek
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perlivé víno, v ruštine Igristoje, Sparking wine i Schaum wein. A čo výraz
champagne? „Ten sa môže používať
len a len pri vínach, ktoré pochádzajú
z regiónu Champagne vo Francúzsku.
Väčšinou sú vína, nevyrábané v rámci oblasti Champagne klasickou metódou, sekundárnym kvasením vo fľaši.
A nazývajú sa crémant.“

CAVA NA SCÉNU!
Na niektorých šumivých vínach je
označenie cava. Čo znamená toto pomenovanie? Ide tiež o šumivé víno?
„Samozrejme,“ súhlasí Rastislav Šuták, avšak poznamenáva: „Je tu však
rozdiel. Kým v prípade vína champagne ide o šumivé víno z oblasti Champagne, v prípade šumivého vína cava
ide o šumivé víno, vyrábané v niektorých regiónoch Španielska. Najznámejšou oblasťou je Katalánsko - konkrétne
oblasť Penedez. Zároveň sa cava vyrába klasickou metódou vo fľaši, z iných
odrôd a v iných podmienkach, než napríklad šumivé víno v oblasti Champagne.“ Podľa slov someliéra je technológia, resp. spracovanie hrozna pri
výrobe šumivých vín všade podobná, nie však rovnaká. Jediným rozdielom je v druhotnej fermentácii vo fľaši
a v používaní odrôd hrozna.

NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH
V tejto súvislosti azda každého zaujíma, ktoré šumivé vína by sa dali označiť
ako hviezdy vo svojej „váhovej kategórii“. Podľa Rastislava Šutáka sú najlepšími šumivými vínami (a to tak crémant,
ako aj champagne) francúzske. Za nimi
by nasledovali crémant z Luxemburska a fantastické nemecké sekty - najmä z Rizlingu rýnskeho. Tretiu pozíciu
si dlhodobo udržiava talianske šumivé víno Franciacorta. Štvrté miesto - to
patrí jednoznačne Španielsku a oblasti Penedez v Katalánsku. Až za týmito
lídrami nasleduje americká Kalifornia,
či šumivé vína z Moravy, Rakúska a nakoniec aj zo Slovenska...

HVIEZDNE „KÚSKY“
Predstavte si situáciu, že čakáte
návštevu, ktorej sa chcete predviesť
v plnej paráde, so všetkým, čo k tomu
patrí, pretože vy nie ste trochár, či len

tak hocikto. A tak vytiahnete ako prípitok Moët & Chandon, pretože má
v názve písmeno ë, čo už samo o sebe
znie výnimočne a vznešene, a je tam
aj logogram ampersand, ktorý sám
o sebe pôsobí draho. Veď nakoniec
nestojí päť eur... „Moët, ako najväčší výrobca v kraji Champagne, vyrába už aj vzhľadom na vysoké objemy vína pozoruhodnej kvality. Nie je
však vôbec špičkou medzi šumivými
vínami. Takou je napríklad značka
Bollinger, Krug, Ruinart, Louis Roederer, Deutz, Gosset, Taittinger či
Veuve Clicquot. Ich cena sa pri niektorých značkách pohybuje aj okolo
1 800 eur za jednu fľašu...“ spresňuje profesionálny someliér a pokračuje špičkovými značkami z ostatných
krajín: „Pri cave si pozornosť zaslúžia Freixenet, Codorniu či Gramona,
pri talianskych šumivých vínach napríklad Ca‘ del Bosco.“

Ktoré šumivé vína sú kvalitnejšie – suché, alebo sladké, aký
má byť uzáver na kvalitnom šumivom víne, na akú teplotu je
vhodné šumivé víno chladiť, ako
sa takéto víno otvára, nalieva,
skladuje a z akých pohárov sa
pije, to sa môžete dočítať v nasledujúcich vydaniach magazínu Hviezdy ciest... Ó

Samozrejme, že nás zaujímalo, ako
sú na tom slovenské sekty. Podľa profesionálneho someliéra sú na Slovensku typy šumivých vín dosahujúce pozoruhodnú kvalitu. Jednotkou je sekt,
ktorý v limitovanom objeme vyrába
rodina Hacajová z Pezinka a okrem
neho aj dva sekty od veľkovýrobcu zo
Serede - Johann E. Hubert a Pauline
Hubert Rosé.

Viac fotografií nájdete v elektronickej
verzii magazínu HVIEZDY CIEST. Bližšie informácie
e
na str. 82 v texte
HVIEZDY CIEST majú už aj multimediálnu tvár!
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Klevner

Vinársky endemit

– Radošinský

V našom putovaní zaa vvinohradníkmi
inohradníkmi a vinármi Slovenska sme už navš
navštívili
Záhorie a Malé Karpaty. Tentoraz - po malej odmlke - navštívime kraj
na rozhraní pohoria Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny.
Text: Peter Škorňa/Foto: Peter Škorňa a Bohumil Šálek
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P

resnejšie - Nitriansku vinohradnícku oblasť, Radošinský vinohradnícky
rajón. A keďže jeho srdcom je Radošina, zastavíme sa práve v nej. Svetu totiž nedala
len legendárne Radošinské naivné divadlo, výrazné osobnosti - jedinečného Stanislava Štepku, či nezabudnuteľne ľudskú Katarínu Kolníkovú, ale
aj Radošinský Klevner. Ten dokonca
- na rozdiel od divadla - ,,hosťoval“ aj
na kráľovskom dvore. Ale poďme pekne po poriadku...

STÁROČNÁ TRADÍCIA
Radošina je s pestovaním hrozna
a výrobou vína spojená od nepamäti.
Prvé záznamy sa objavujú už v roku
1400, keď Gregor, syn Jána z Vašardíc, ukradol o. i. aj štyri sudy vína
z radošinskej kúrie zoborského opáta.
V 15. storočí mali len tri obce na území súčasného Slovenska v erbe vinohradnícky motív a jednou z nich bola
aj Radošina. „Vinice patrili nitrianskemu biskupstvu, v minulosti sa radošinské víno pilo hlavne v cirkevných
kruhoch. A to tak počas liturgií, ako
aj pri prípravách na ne. A okrem toho
- s vínom sa aj dobre v tom čase obchodovalo, čo boli dôvody, prečo mali
práve cirkevní hodnostári enormný
záujem na zakladaní viníc v našom
kraji,“ vysvetľuje Peter Lukačovič, vedúci vinárskej výroby spoločnosti Pivnica Radošiná a pokračuje: ,,Zrejme
aj to bol dôvod, prečo si k nám do Radošiny pozvali francúzskych mníchov,
ktorí mali za úlohu vybrať vhodnú lokalitu a odrody pre pestovanie viniča. Dokonca sa hovorí, že ochutnávali i samotnú pôdu. Aj na základe ich
návštevy sa následne - neskôr v Radošine začali pestovať pôvodne francúzske odrody burgundských vín,
akými sú Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir, vo Francúzsku nazývané
Klevner. Pod týmto názvom sa udomácnili aj tu. Môžeme tiež povedať, že ide aj o obdobie prvého výskytu Burgundského sivého (Pinot
gris) na Slovensku.“

IDEÁLNE PODMIENKY
 VÝNIMOČNÝ MOK
„Radošinské vinohrady sa nachádzajú na južnom úpätí pohoria Považský Inovec, ktoré veľmi

dobre zachytáva slnečné lúče, v nadmorskej výške okolo 240 m n. m. Práve to chráni vinohrady pred severnými vetrami a mrazmi. Burgundským
odrodám vyhovujú aj tunajšie ílovito-hlinité pôdy s dolomitickým podložím s prímesou pestrých bridlíc,“
ozrejmuje Peter Lukačovič podmienky, v akých sa v Radošine darí viniču
už stáročia. Ako ďalej pokračuje, klevneru vyhovuje aj tunajšia zásaditejšia pôda a keďže je Radošina položená „na vode“, viniču sa tu veľmi darí.
A aký je typický Radošinský Klevner?
„Je preň charakteristická korenisto-ovocná aróma. Jeho samotné telo je
extraktívne, plné. V samotnej chuti môžete zbadať sladkosť korenistej
hrušky, pričom svieže kyselinky mu
dodávajú potrebnú pikantnosť
Peter Lukačovič, vedúci vinárskej výroby
spoločnosti Pivnica Radošina

a zároveň aj harmóniu,“ básni
s hrdosťou o radošinskej pýche
vinár. Ako následne vysvetľuje, Radošinský Klevner je ako
značkové víno vyrobené z odrody Burgundské sivé (Pinot gris)
a doplnené Burgundským bielym (Pinot blanc). Na zvýraznenie jeho originality v Radošine používajú aj vlastné kmene
kvasiniek, vyselektované z odrody Burgundské sivé (Pinot
gris) vo vlastných viniciach.

DIVOKÉ PÄŤDESIATE
ROKY, DIVOKEJŠIE
DEVÄŤDESIATE
Ako sme už spomínali, chotáre Radošiny, prehýbajúce sa
pod ťarchou viničov,
obsypaných dozretým hroznom, učarovali na dlhé stáročia cirkvi. Nakoniec,
niet sa čomu čudovať - nielen duchovným slovom je boží
služobník živý (teda,
pokiaľ si odmyslíme iné neresti). Neskôr, okrem cirkvi
mali menšie pásiky vinohradov miestni dedinčania. To sa
však zmenilo prícho-
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dom vlády jednej strany. Od päťdesiatych rokov prevažná väčšina vinohradov prešla do rúk ľudu. Napriek
tomu mali v Radošine šťastie v budovateľskom nešťastí - z ich vinárstva
a vinohradov sa stala jedna z vybraných šľachtiteľských staníc, čo pomohlo k jeho napredovaniu. Nepatrili
pod štátny podnik, vďaka čomu mohli
mať aj vlastné etikety. Neskôr zakúpili aj fľaškovaciu linku. To už začali
divoké deväťdesiate roky. Vládu jednej strany medzitým vystriedala vláda jedného hnutia a tak nečudo, že aj
v Radošine zaklopali na dvere fungujúceho podniku privatizéri. „Od chvíle, ako bolo naše vinárstvo sprivatizované, dostalo do vienka od nových
majiteľov - aj nový názov. Volali sme
sa WOOD Radošina. Celým názvom
WOOD - Šľachtiteľská stanica Radošina,“ opisuje pohnuté dejiny vinárstva
Peter Lukačovič. Na našu otázku, prečo práve WOOD Radošina, odpovedal: ,,Každý sa nás na to pýta. Viete,
noví majitelia vraj predtým podnikali s drevom, tak asi preto...“ V Radoši-
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ne sa začalo s vínom a vinohradmi
radmi
podnikať po novom, a tak nečudo,
čudo,
že po pár rokoch od privatizácie
ácie
- začiatkom nového tisícročia,
a, začal nielen úpadok, ale reálne hrozil
niekoľko storočnej tradícii vinárnárstva v Radošine zánik. Na dvevere „drevárov“ začali klopať správprávcovia konkurznej podstaty. Ako
nám povedal jeden miestny, stále čulý pamätník, ani za komuunistov sa podľa neho tak ,,od
buka - do buka“ nešafárilo
s ich vinohradmi ako za Mečiarových „drevárov“. Našťastie, v roku 2004 došlo
k zmene majiteľov a s ňou
prišiel aj menej „drevitý“
názov vinohradníctva a vinárstva - Pivnica Radošina. Radošinský Klevner tak
mohol vstať z popola...

SNAHA
O KVALITU
Pivnica Radošina sa so
svojimi 35 hektármi vino-

hradov radí k menším podnikom na Slovensku. „To však
v žiadnom
žiadno prípade neznamená, že sa nesnažíme pri našej ročnej
ročn produkcii približne
170 000 ﬂiaš udržať si čo najvyššiu kvalitu.
Tá je pre nás
k
prvoradá
prvora a aj preto približne
70 % našej
produkcie patrí
n
práve k vysokokvalitným vínam.
nam Tie plníme do našich
vlastných
ﬂiaš s osobitým
vlas
dizajnom.
Z celkovej prodiz
dukcie
tak produkujedu
me
m až 60 % bieleho vína,
30
3 % červeného a 10 %
ružového
vína, pričom
ru
v zahraničí sú našimi
najväčšími
odberateľmi
n
klienti
z Číny a z Japonk
sska,“ informuje nás Petter Lukačovič. Ako nássledne vysvetľuje, vo
vvinárstve robia vlastne tri druhy Klevneru.
n
Klasický, ktorý tvorí asi
K
880 % produkcie. Nasle-
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Radošinský Klevner chutil
pápežovi, kráľom,
kráľovnám, ba aj Biľakovi
O význame radošinského vína svedčí aj fakt, že okrem Márie Terézie ho pil aj
uhorský panovník Matej Korvín pri svojej návšteve 25. januára 1472. Ochutnala ho aj holandská kráľovná Beatrix či pápež Ján Pavol II.
Radošinský Klevner sa podával aj na
svadbe, či skôr počas korunovácie britskej kráľovnej Alžbety II., pričom tá ho
mala možnosť opäť ochutnať aj v roku
2008, keď sa podávalo na recepcii pri príležitosti jej návštevy Slovenska. Mimochodom, za 500 litrov radošinského vína
(išlo o mimoriadne kvalitný ročník 1945)
prišlo do Radošiny aj oﬁciálne písomné poďakovanie z kráľovského dvora.
To však mali dať komunistickí pohlavári
v päťdesiatych rokoch spáliť. Keď v polovici osemdesiatych rokov navštívil radošinskú pivnicu komunistický pohlavár Vasil Biľak, dozvedel sa o osude listiny a cez
československé veľvyslanectvo v Londýne mal zabezpečiť vyhotovenie jej kópie.
Tá sa nadobro z vinárstva stratila po zmene režimu v roku 1989...

dodáva, veľký úspech zaznamenalo
aj ich ľadové víno, ktoré získalo mnoho ocenení. „Práve prestížne ocenenia, ktoré získavame nielen na Slovensku, ale aj vo Viedni či v Madride
len potvrdzujú správnosť našej voľby
- klásť dôraz na stále vyššiu kvalitu
a exkluzivitu nášho vína,“ uzatvára
naše stretnutie v prekrásnych priestoroch vinohradníckej reštaurácie, pod
ktorou sa nachádzajú pivnice, obkolesenej vinohradmi spoločnosti Pivnica Radošina vedúci vinárskej výroby
Peter Lukačovič. Ó

dujú dva špeciﬁcké a cenovo výrazne drahšie druhy:
Limitovaný, ktorý je obohatený o vlastné „terroir“
kmene ušľachtilých kvasiniek použitých pri fermentácii, metóda vyzrievania „sur lee“ prebieha
v dubovom sude, vďaka
čomu má toto víno vyššiu farebnosť a celú paletu vôní medu, vanilky
a kandizovaného ovocia.
Chuť vína je plná, ohnivá, korenistá, jemne vanilkovo tanínová, dochuť
pikantná. Tento druh vín
je ideálny na dlhé zrenie.
A nakoniec druh Barrique, obohatený vlastnými „terroir“ kmeňmi
ušľachtilých kvasiniek.
Tým, že takéto víno vyzrieva v barikových sudoch, získava jemný vanilkový podtón, pričom
jeho dochuť je tanínovo-kyselkavá. Ako zároveň
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rozhovor

Zázračné
účinky
rázovej
vlny
V súčasnosti sú
pomerne rozšíreným
javom u mužov už
v strednom veku
problémy s erektilnou
dysfunkciou. Keďže
môžu znamenať
predzvesť oveľa
závažnejších
problémov, je
dôležité, aby muži
prekonali svoj ostych
a vyhľadali služby
špecialistu. Viac
o tom, ako si zároveň
zlepšiť kvalitu svojho
života, porozprával
urológ MUDr. Karol
Veselý.
Zhováral sa: Peter Škorňa/
Foto: Bohumil Šálek
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A

ký rozsah zdravotných služieb poskytuje spoločnosť RW
MEDICAL na svojich
pracoviskách?
- Naše centrá liečby sa vo svojich
troch urologicko-andrologických ambulanciách na Slovensku (Bratislava, Košice a Nové Zámky) špecializujú výlučne len na liečbu erektilnej

dysfunkcie, ktorú liečime metódou lineárnej rázovej vlny. Ide o inovatívnu
medicínsku metódu odskúšanú v praxi, ktorej výsledok je dlhodobý a hlavne - bezbolestný.
V čom?
- Na liečbu využívame najmodernejšie prístroje a postupy, ktoré sú prelomové v tomto regióne. Jedinečnosť
technológie, ktorá sa aplikuje vo všet-
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kých vyspelých krajinách sveta v ostatných rokoch, je daná tým, že hlavica na aplikáciu rázových vĺn od ﬁrmy
Renova je lineárna. Jej výhodou oproti prístrojom s bodovým pôsobením vĺn - je v tom, že v našom prípade
pôsobia vlny až na ploche siedmich
centimetrov, vďaka čomu je aplikácia liečby pre pacienta výrazne komfortnejšia.
Pokiaľ viem, tak systém založený
na vysielaní vĺn sa využíval už aj
pri liečbe žlčníkových kameňov...
- Presne. Je to už pomaly tridsať rokov, čo sa začali rázové vlny používať
na žlčníkové kamene. Neskôr sa však
zistilo, že pri aplikovaní rázových vĺn
dochádzalo k sekundárnemu efektu
- obrovskej novotvorbe ciev a tiež aj
k napr. zhrubnutiu rebra alebo kosti.
Aj preto od kostí bolo už len na skok
k liečbe mäkkých štruktúr - penisu.
V čom - laicky vysvetlené - spočíva
princíp rázových vĺn?
- Pri rázovej vlne ide v podstate
o akustickú vlnu prenikajúcu do tkaniva, v ktorom stimuluje mikrotraumatizáciu, nervové zakončenia, cievy
a aktivuje mezenchymálne kmeňové
bunky. K zlepšeniu fungovania erekcie dochádza na základe úžasných
schopností nášho organizmu regenerovať sa pomocou zlepšenia prekrvenia a novotvorby ciev.
Pokiaľ mi je známe, na liečbu erektilnej dysfunkcie sa doposiaľ využívali skôr lieky...
- Áno. Avšak či išlo o Viagru, alebo o novogeneračné moderné farmaká, akými sú Cialis, Levitra, Avanaﬁl, existovalo vždy určité časové
ohraničenie - a ako je to už pri liekoch bežné, aj sekundárne nežiaduce
účinky či stav, keď už daný liek nezaberá. Aj preto pacienti, ktorí nechceli zažívať po ich užití pocity búšenia
srdca, hučanie v ušiach či neprimeraného sčervenania v tvári, tak radšej volia náš nový a moderný spôsob
liečby - ako najvhodnejšiu bezrizikovú alternatívu.
Ste si istí, že pri vašej liečbe nežiaduce sekundárne účinky nehrozia?

Úspešnosť našej liečby rázovou
vlnou je vyše 90-percentná!
- Za ten čas, ako pôsobím v našom
centre, sme nemali jediného pacienta,
pri ktorom by sme našu liečbu museli
prerušiť z dôvodu nejakej, čo i len malej - komplikácie. Úspešnosť našej liečby je vyše 90-percentná!
Je samotná liečba bolestivá?
- Vôbec. A nie je ani časovo náročná,
pretože trvá asi len 15 minút. Zároveň
po pomerne krátkej liečbe zabezpečuje
dlhodobý efekt na základe regenerácie.
Aj preto bola táto liečebná metóda od
januára 2014 zaradená ako prvolíniová
liečba erektilnej dysfunkcie a je odporúčaná v liečebných postupoch európskej a americkej urologickej asociácie.

Do akej vekovej kategórie spadajú
vaši pacienti?
- Väčšinou ide o úspešných mužov
okolo päťdesiatky, ale celkovo môžeme
konštatovať, že ide o pomerne rozšírenú chorobu stredného a vyššieho veku,
pri ktorej sa veková hranica našich pacientov pohybuje od 35 do 75 rokov.
Sedemdesiatpäť rokov???
- Samozrejme. Keď má mladú napr.
35-ročnú partnerku, snaží sa, aby bola
nielen zabezpečená, ale maximálne
spokojná aj po citovej stránke... Ó
Viac informácií na: www.rwmedical.
sk, resp. www.toperekcia.sk

Viac fotografií a celý neskrátený rozsiahly
rozhovor nájdete v elektronickej verzii
magazínu HVIEZDY CIEST. Bližšie informácie
na str. 82 v texte HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!
vesely rozhovor2.indd 75
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diamant
ového

PR článok

Tajomstvá
biznisu

Môže sa malá rodinná
spoločnosť postupne
prepracovať medzi špičkových
profesionálov? Je také niečo možné
v slovenských podmienkach? Značka
Briliant so svojím inšpiratívnym
príbehom poodhaľuje kľúč
svojho úspechu.
Text a foto: A-Briliant
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V

ideálnom prípade je
vznik novej značky reakciou na nový trend.
Takto v roku 1998 začínala aj značka Briliant,
ktorej otec Ivan Mikuš si všimol rastúci dopyt po diamantových šperkoch.
Uvedomil si tiež, že pri luxusnom tovare bude potrebné diametrálne zmeniť
pohľad na obchod. Prvotriedne produkty si totiž vyžadujú aj prvotriedny
servis. Spočiatku bolo náročné zákazníkom vysvetliť, že diamant, ktorý sa rodil pod zemským povrchom niekoľko
miliónov rokov, je niečím úplne iným
ako imitácie, ktoré boli dovtedy dostupné. Zmeniť pohľad zákazníkov si
vyžadovalo špeciálne riešenie.
Týmto riešením bolo založenie SGI,
Slovenského gemologického inštitútu,
ktorý Ivan Mikuš založil so svojím synom Martinom. Slovenský trh, ktorý
sa v tom čase podobal divokému západu, kde vládne nedostatok informácií, tak dostal prvý impulz k zmene.
Pravidlá obchodu s diamantmi, ktoré
boli vo svete štandardom, šírili Mikušovci medzi klientmi prostredníctvom
prednášok na univerzitách a odborne vyškoleného personálu. Získanú reputáciu si SGI stále drží. Podieľal sa

napríklad aj na identiﬁkácii diamantov ukradnutých zo Slovenského národného múzea.
Zásadnou témou pri luxusnom tovare je dizajn. Snaha predísť jednotvárnosti vyústila do spolupráce so
zahraničnými dizajnérmi okrem iného z Talianska a z Brazílie. Dizajnéri z rôznych kútov sveta vdychujú do
návrhov úplne nový rozmer a klenotníci v Trenčíne tak vytvárajú skutočne rozmanité kolekcie. Oblasť dizajnu
a nových kolekcií oživila dcéra Ivana
Mikuša Iveta, ktorá sa do rodinného
podnikania zapojila v roku 2012.

akékoľvek prianie klientov, napríklad aj šperk podľa vlastného návrhu. O úrovni servisu vypovedá skutočnosť, že do Boutique Briliant
v Bratislave je dobré sa vopred objednať, pretože personál sa venuje naraz
iba jednému klientovi. Univerzálny recept na úspech neexistuje, no príbeh
Mikušovcov a značky Briliant naznačuje, že kombinácia poctivej práce,
počúvania trhu a neustálych inovácií
je jednou z možných ciest. Ó

Ďalším správnym rozhodnutím, ktoré biznis posunulo vpred, bolo získanie
členstva na diamantovej burze v Antverpách. Členstvo umožňuje nákup
diamantov bez využitia sprostredkovateľov a prináša klientom aj exkluzívnu
možnosť osobne navštíviť burzu a vybrať si z množstva diamantov, ktoré
z logistických dôvodov skrátka nie je
možné dopraviť na Slovensko.
V súčasnosti dospel Briliant do štádia, keď dokáže pomocou 3D technológií a špičkovej ručnej práce splniť
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Modern Record Console od Symbol Audio
Značka Symbol Audio sa snaží oslovovať ľudí so záujmom o modernú techniku s dizajnom čias minulých. Moderná konzola
s tradičným dizajnom vo veľkej miere využíva bohato textúrované orechové drevo a tmavé povrchy. Vzhľad týchto ovládačov
evokuje 50. roky minulého storočia, ktorých produktovým dizajnom sa výrobca pri tomto modeli dal inšpirovať. Tým najpodstatnejším však nie je dizajn prehrávača vinylových platní, ale zvuk, ktorý sa nesie zo vstavaných reproduktorov. Tie sa môžu
pochváliť vysokou kvalitou zvukovej reprodukcie a presným snímaním z vinylovej platne vďaka modernej ihlici.

Konštrukčná dokonalosť
na piatich palcoch
Do sveta najlepších smartfónov sveta vstupuje aj HTC so
svojím modelom One A9. HTC One A9 je špičkové zariadenie z jediného kusu hliníka, ktoré integruje to najlepšie,
čo dnes v tomto svete nachádzame. V prvom rade je to vysoká miera odolnosti samotného smartfónu, ktorá zabezpečuje pasívnu starostlivosť o dáta obsiahnuté vo vnútornej pamäti a na pamäťovej karte. V druhom rade je to
paleta softvérových bezpečnostných funkcií HTC Sense a najmä prítomný senzor odtlačkov prstov. Spektakulárny AMOLED displej s Full HD rozlíšením a s uhlopriečkou päť palcov je demonštráciou toho najlepšieho
obrazu, aký ste kedy videli a spoločne s vysokým výkonom a veľkou pamäťou je skúsenosť s najnovším
Androidom Marshmallow porovnateľná aj s iOS,
ktorý nachádzame v smartfónoch Apple iPhone 6S.
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Leica
Mirrorless SL Camera
Značka Leica - model SL - osloví aj tých najnáročnejších. Má obrazové vlastnosti ateliérového aparátu, profesionálne spracované telo a aj napriek absencii zrkadla priam astronomickú cenu. Tá je však pre cieľovú skupinu nepodstatná, pretože
za svoje peniaze získava zariadenie, po ktorom budú ostatní profesionáli iba nápadne poškuľovať. Síce to nie je cieľom, ale
každého teší, keď je jeho vybavenie terčom pozitívnej pozornosti. Fotograﬁe sníma v rozlíšení 24 megapixlov, zaznamenáva video vo formáte 4K a automatika
tika zaostruje už za 110 milisekúnd. Technickou inováciou je dvojica slotov na SD karty
a zvýšená odolnosť pred negatívnymi
ymi dôsledkami prachu, vlhkosti a vody.

Windows
ako stvorený pre graﬁka
Značka Hewlett v prípade modelu Envy Curved - do All-in-One zakomponovala aj progresívnu technológiu zakrivených
displejov a 3D kamier. Model Envy Curved vyniká atypickým zakriveným dizajnom, robustnou obrazovkou s pomerom
strán až 21:9 a vysokým rozlíšením 3 440× 1 440 pixlov. Počítač Envy Curved by sme mohli označovať aj za splnený sen
graﬁka, ktorý pre klienta zabezpečuje široké spektrum prác - vďaka výkonu charakterizovanému procesormi Intel Core,
graﬁkou NVIDIA GeForce 960A a operačnou pamäťou RAM 16 GB bude rýchla nielen práca, ale vďaka okázalo vynikajúcemu monitoru aj samotná demonštrácia projektov. Práve počas nich používateľ ocení možnosť ovládať vybrané funkcie
počítača gestami a pohybom, ktorý je snímaný 3D kamerami.

Text: Erik Stríž/Foto: HTC, HP, Symbol Audio, Leica
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1 RAFINOVANÁ KOMPOZÍCIA
ARKÁDIE
Činohra SND uvádza od polovice novembra príbeh jednej z najvýnimočnejších súčasných britských hier Toma
Stopparda - Arkádia - odohrávajúcej sa
vo dvoch časových rovinách. Prvá prebieha začiatkom 19. storočia v idylickom
vidieckom sídle anglickej aristokratickej
rodiny v dobových reáliách a kostýmoch
a tá druhá na tom istom mieste v súčasnosti. Pamiatku na lásky, intrigy, žiarlivosť, všedné okamihy či tragédie členov
rodiny a návštevníkov ich sídla uchováva len zopár stôp v listoch, poľovníckych
denníkoch aj v zbierke básní s venovaním. Úspešná spisovateľka a literárny vedec sa na základe týchto indícií s vášnivým zaujatím snažia zrekonštruovať,
čo sa pred 200 rokmi mohlo stať. Skutočnosť sa im však nikdy nepodarí úplne odhaliť. Vďaka raﬁnovanej kompozícii hry divák vie, alebo aspoň tuší, čo sa
stalo „naozaj“, v čom sa súčasníci blížia
skutočnosti a kde sa fatálne mýlia. Takáto kompozícia je zdrojom skvelého humoru, takmer detektívneho napätia, ale

80

aj hlbšej myšlienkovej konštrukcie. Napriek pomerne dlhému predstaveniu si
prídu na svoje aj priaznivci hereckého
umenia mladej hereckej generácie v podaní Tomáša Maštalíra, Zuzany Fialovej, Roba Rotha, Jána Koleníka, Dana
Heribana či Petry Vajdovej.

2 NIŽINSKIJ  BOH TANCA
Pôvodná baletná inscenácia – uvádzaná Baletom SND od konca novembra vo
svetovej premiére - na hudbu legendárneho anglického skladateľa, autora slávnych muzikálov a baletov Carla Davisa,
ponúka jedinečný pohľad na život a dielo slávneho ruského tanečníka a choreografa Václava Nižinského. Jeden z kľúčových členov svetoznámeho telesa Sergeja
Ďagileva Ballets Russes obrodil umenie
mužského tancovania, svoju brilantnú
techniku skokov a piruet prepájal s výrazovosťou a pantomímou. Inscenácia cituje jeho najslávnejšie postavy, ku ktorým
patrili Petruška v balete I. F. Stravinského, Debussyho Faunovo neskoré odpoludnie, ako aj jeho prelomový balet Svätenie jari na hudbu Igora Stravinského.

3 GYULA KOSICE
 HYDROKINETIK
Argentínsky multimediálny umelec slovenského pôvodu – Gyula Kosice sa narodil v roku 1924 v Košiciach ako Ferdinand Fallík a po emigrácii do Argentíny
prijal umelecké meno. Je mnohostranným umelcom – sochárom, maliarom,
básnikom, teoretikom a vizionárom novej inžiniersko-plastickej estetiky. Patrí
k priekopníkom geometrickej abstrakcie,
konkretizmu a kinetizmu nielen v Latinskej Amerike, ale aj v celosvetovom kontexte. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Centre Pompidou, v MoMa v New
Yorku, Houstone či v Soule. Diela na výstavu, ktorá v GMB v Mirbachovom paláci potrvá do 24. 1. 2016, boli zapožičané z Centre Pompidou v Paríži.

4 BELKANTOVÝ TENORISTA
PAR EXCELLENCE
Veľké divadlá sveta vnímajú peruánskeho speváka Juana Diega Flóreza ako
belkantového tenoristu par excellence. Jeho výrazný, ľahký a virtuózny spev
robí z neho ideálneho interpreta Rossi-
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5

4

niho, Donizettiho a Belliniho. Juan Diego Flórez spieval vo všetkých dôležitých
divadlách a koncertných sálach na svete, spolupracoval so všetkými významnými dirigentmi. Jeho repertoár zahŕňa
32 opier. Jeho nahrávky získali množstvo
ocenení. Medzi nimi sú Choc du Monde de la Musique, Diapason d‘Or, Echo
Klassik, Cannes Classical a Gramophone. Aj na základe týchto skutočností
možno konštatovať, že jeho vystúpenie
10. februára v priestoroch Slovenskej ﬁlharmónie v Bratislave bude bezpochyby
zaručeným umeleckým zážitkom.

5 ÚPADOK AMERICKÉHO
IMPÉRIA, INVÁZIE BARBAROV
Druhou novinkou Činohry SND je prvá

divadelná adaptácia dvoch slávnych ﬁlmov Denysa Arcanda nominovaných
a ocenených Oscarmi. Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov je vydarenou a kultivovanou inscenáciou o starnutí, zmysle života a zodpovednosti zaň,
v ktorej nemožno hľadať veľký príbeh
ani veľkých hrdinov. Jediné, čo je možné, to je hľadanie úplne obyčajného života. Je to vydarená parabola o smrti jedného človeka aj jednej civilizácie, v ktorej
sa divákovi predstavia Emil Horváth, Jozef Vajda, Kamila Magálová, Zdena Studenková, Diana Mórová, Alexander Bárta, Táňa Pauhofová, Daniel Fischer či
Milan Ondrík. Ó
Text: SCG/Foto: Evelyn Benčičová, Zuzana Novotná, Riobert Tappert, Collavino
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spektrum

HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!

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

Z

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

V ČOM SPOČÍVA?

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

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

Odkazy
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stiahnutie
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nut
u iie
eH
HC
C
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia

Android zariadenia

http://mb4.me/hc-itunes

http://mb4.me/hc-google-play

Navyše je v cene každého vozidla
Mercedes-Benz zahrnuté:
PZP a KASKO na 3 roky v cene

Mobilo - záruka mobility

Servis na 6 rokov alebo
do 160 000 km

24-hodinová pohotovostná služba

Možnosķ predęženia záruky
až na 6 rokov

ZnaĆkové financovanie

www.mercedes-benz.sk/kontakty
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Značka Daimler AG

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO2 171 – 89 g/km.

Trieda A už od 19 990 €
Pripravená na novú generáciu
Navyše k vozidlu dostanete:
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

www.tvojmercedes.sk

spektrum benefity - coverpage.indd 83

30. 11. 2015 11:47:41

spektrum benefity - coverpage.indd 84

30. 11. 2015 11:47:41

