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Je tu jar a ku krátkym všedným cestám pribúdajú dlhšie výletné trasy. Preto je dobré vedieť,
že naše značkové palivá Tempo Plus sa vďaka
unikátnym aditívam prispôsobujú chodu motora
a sú ideálne na dlhé aj krátke vzdialenosti.
Natankujete ich výlučne na čerpacích staniciach
Slovnaft. Za každé tankovanie môžete zbierať
bonusové body a vymeniť si ich buď za okamžité odmeny, alebo si vybrať z rozsiahleho Bonus
katalógu. Ak sa ako člen Bonus klubu zaregistrujete do portálu www.bonusklub.sk, budete mať
vždy prehľad o všetkom, čo súvisí s vašimi bonusovými bodmi a ich využitím.
Tvárou titulnej strany je mladá speváčka a skladateľka Zuzana Mikulcová. V roku 2013 sa stala
víťazkou súťaže Nové tváre slovenského džezu,
bola finalistkou Hlasu Česko-Slovenska a predstavila sa aj v televíznom programe Legendy
popu. Minulý rok účinkovala ako hosť na koncerte Jamesa Blunta v Bratislave. V rozhovore
sa priznáva, že ponuku do súťaže Hlas ČeskoSlovenska by už druhý raz neprijala, pretože si
našla svoju autentickú cestu.
Prajem vám príjemné čítanie.
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správy o autách

Technický

arzenál

Jarný Ženevský autosalón – najväčšia
prehliadka automobilov v Európe – aj tento raz
prekvapil návštevníkov zaujímavými novinkami,
technickými lahôdkami a inovatívnymi
koncepciami automobilov.
Na novej trati

Športový džentlmen
Automobilka Bentley chce rozhodiť siete aj na teritóriách, ktoré
nie sú pre túto značku obvyklé. Preto skonštruovala dvojmiestne
super silné športové kupé, avšak zatiaľ len vo forme štúdiového vozidla. Výrobca netají, že chce automobil s názvom EXP 10
Speed 6 poslať do boja s konkurenciou Ferrari a Aston Martin.
Technické detaily sa verejnosť nedozvedela. Už pri pohľade na
fotografie však môžeme povedať, že zaradenie EXP 10
Speed 6 do sériovej výroby nikoho nesklame.

Strážca hodnôt

Nadčasové riešenia
Do Ženevy dorazila už skôr avizovaná Škoda Superb.
Výrobca sa posnažil a zabalil tie najlepšie vlastnosti predchodcu do moderného dizajnu a technických vylepšení.
Vzdialenosť náprav je aj naďalej obrovská, až 2841 mm.
Výsledkom je mimoriadne priestranný a pohodlný interiér.
Superb postavený na platforme MQB skupiny Volkswagen
už pri svojej premiére útočil širokým výberom motorov –
celkovo sa dá objednať s ôsmimi motormi typu Euro VI.
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➜ Atlét
●
➜ Pevný bod
●
➜ Útočník
●
➜ Super šport
●
➜ Pekná forma
●

správy o autách
SUV z Ríše stredu

Čínske prekvapenie
Európske a ázijské automobilky hodnotia rozmach jedinej kvalitnej čínskej značky Qoros ako čoraz nebezpečnejší. Tento
výrobca predstavil v Ženeve svoj model 3 City SUV, montovaný
na platforme modelu 3 a so zvýšeným podvozkom.
Kvalita, forma a technické parametre tohto malého SUV vozidla
s rozmermi porovnateľnými s Golfom sú podľa návštevníkov
autosalónu na veľmi slušnej úrovni.

krátke správy
Pneumatiky vyrábajúce elektrinu
Výrobca pneumatík Goodyear predstavil
koncepciu pneumatiky, ktorá premieňa
vznikajúci tlak a teplo na elektrickú
energiu. Takto vyrobená energia môže
nabíjať akumulátory elektrických, resp.
hybridných automobilov. Sériovú výrobu
však zatiaľ neplánujú.

Už ich aj zavolali do servisu

Brutálny hybrid

Moderný vládca
Hoci majiteľ spoločnosti Koenigsegg nemá rád
hybridné vozidlá, tento švédsky výrobca športových automobilov odhalil v Ženeve svoje predstavy aj v tejto oblasti.
V prípade Regery – slovo po švédsky znamená „vládca” –
je každé zadné koleso poháňané samostatným elektromotorom, tretí elektromotor je umiestnený na hlavný hriadeľ,
ktorý nahradí prevodovku. Do automobilu však zabudovali
aj 5,0 litrový a 1100 koňový motor V8, čím celkový výkon
Regery prekročil 1500 koní.

Malé vozidlá Kia Sorento v Európe ešte
len predstavili, ale v Spojených štátoch ich už zavolali do servisu. Približne
12 000 kusov celkom nového SUV
vozidla dostalo „povolávací lístok“ pre
riziko poruchovosti plynového pedála.

Auto roka
Na Ženevskom autosalóne bolo korunované Auto roka 2015. Stal sa ním s veľkou prevahou Volkswagen Passat, ktorý
dostal od poroty 340 bodov. Druhé
miesto obsadil Citroën C4 Cactus
s 248 bodmi a na tretej priečke sa usídlil Mercedes triedy C s 221 bodmi.

Káblový rekord

Dvojvaječné dvojčatá

Suzuki ide naplno
Japonský výrobca v Ženeve predstavil aj dve novinky. Osobný
automobil iK-2 nižšej strednej kategórie a SUV s názvom iM-4
majú rovnakú platformu, sú však určené pre odlišné cieľové skupiny zákazníkov. V oboch je inštalovaný celkom nový, jednolitrový
turbomotor s názvom Boosterjet. Sériová výroba vozidiel s kompaktnými rozmermi sa začne ešte tento rok v Indii a v roku 2016
sa môžu dostať aj do európskych predajní automobilov.

Automobilka Mercedes rozširuje svoju
ponuku vozidiel triedy V s káblovým hybridným pohonom namiesto šesťvalcového motora. Pri tomto riešení je 210
koňový výkon štvorvalcového a 2 lit
rového spaľovacieho motora doplnený 120 koňovým elektromotorom. Celkovo 333 koňový
systém spotrebuje priemerne
len 3 litre paliva.
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svet áut

Traja

malí králi

Vynovené úspešné
modely

Tri obľúbené modely zo segmentu malých áut
– Hyundai i20, Opel Corsa a Škodu Fabia – ich
výrobcovia nedávno zmodernizovali. Pozrime sa,
čo to znamená pre ich päťdverové verzie.
Hyundai i20 – Víťazné ťaženie pokračuje
Automobilka Hyundai zaznamenala v posledných rokoch v segmente malých vozidiel
v Európe významný úspech a model i20 druhej generácie má ambície pokračovať vo víťaznom ťažení na starom kontinente. Zmodernizované vozidlo trochu narástlo. Vzdialenosť náprav sa zväčšila o 45 mm, dĺžka vozidla
o 40 mm a šírka o 24 mm, vďaka čomu sa rozšíril priestor pre pasažierov aj batožinu. Priestorový komfort rozširuje výklopná, resp. celkom otvárateľná panoramatická strecha. Nový model i20 je dostupný
s novým príslušenstvom zvyšujúcim pohodlie a bezpečnosť. Vodič má
k dispozícii kameru na cúvanie integrovanú do vnútorného spätného
zrkadla, vyhrievaný volant, odsávač pary z čelného skla a systém varovania pred opustením jazdného pruhu. Až 42 percent karosérie sa vyrába
z veľmi odolnej ocele, čo nie je obvyklé ani v strednej kategórii automobilov.

Opel Corsa – Kvalitatívny skok vpred
Corsa je jedným z najobľúbenejších modelov automobilky Opel. Z predchádzajúcich štyroch generácií sa za tri desaťročia predalo až 12,4
milióna kusov. Interiér novej série je súčasne vzhľadný aj ergonomický,
kvalita používaných materiálov a náročnosť ich vypracovania sú skokom vpred. Popri tom automobilka ponúka veľa voliteľných doplnkov, ktoré boli doteraz obvyklé len v najvyššej kategórii vozidiel.
Automatický parkovací asistent sa aktivuje tlačidlom a k novej
Corse patrí aj varovný systém monitorujúci hluché miesta okolo
vozidla. Model je dostupný s bi-xenónovým svetlometom, svietiacim do zákruty. O výbornú stabilitu a zážitok z dynamickej jazdy sa
postará novo vyvinutý podvozok.

Škoda Fabia – Menšia, ale priestrannejšia
Dĺžka Fabie tretej generácie sa oproti jej predchodkyni síce scvrkla
o 8 mm a výška o 30 mm, avšak model narástol do šírky o 40 mm.
Popri tom má nový typ Fabie jeden z najpriestrannejších batožinových priestorov vo svojej kategórii. Kufor je pri základnom usporiadaní sedadiel až 330 litrový a predchádzajúci
model prevyšuje o 15 litrov. Voliteľne sa do Fabie montuje
technológia MirrorLink, pomocou ktorej je možné riadiť
aplikácie mobilu aj z centrálneho dotykového displeja.
V ponuke sú aj panoramatická strecha, bezkľúčový systém a kamera na cúvanie.
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svet áut

Hyundai i20

Opel Corsa

Škoda Fabia

Dĺžka ������������������������������������������ 4035 mm
Šírka ��������������������������������������������1734 mm
Výška ������������������������������������������ 1474 mm
Vzdialenosť náprav �������������������2570 mm
Batožinový priestor ����� 301/1024 litrový
Motor ���������������� 3 benzínové, 2 dieselové
Výkon �������������������������������������������75-100 k
Priemerná spotreba ����� 4,6-6,7 l/100 km
Zákl. cena (s DPH) ��������� 8990-13.990 eur

Dĺžka ........................................... 4021 mm
Šírka ............................................. 1746 mm
Výška ...........................................1481 mm
Vzdialenosť náprav ................... 2555 mm
Batožinový priestor ...... 285/1120 litrový
Motor ............. 7 benzínových, 2 dieselové
Výkon ............................................70-145 k
Priemerná spotreba ......3,2-6,3 l/100 km
Zákl. cena (s DPH) �������9690-16.690 eur

Dĺžka ........................................... 3992 mm
Šírka .............................................1732 mm
Výška ...........................................1467 mm
Vzdialenosť náprav ....................2470 mm
Batožinový priestor ...... 330/1150 litrový
Motor ................. 4 benzínové, 2 dieselové
Výkon ............................................60-110 k
Priemerná spotreba ......3,4-4,8 l/100 km
Zákl. cena (s DPH) ........8940-16.240 eur

Dizajn

Dizajn

Dizajn

Model bol kompletne vyvinutý v nemeckom stredisku automobilky Hyundai.
Pre vzhľad vozidla sú určujúce hlavne
šesťuholníková maska chladiča, atraktívne telesá svetlometov, strmo stúpajúci
stredný pás a skrytý stĺpik C.

Zovňajšok sa veľmi nevzdialil od známeho dizajnu modelu Corsa D, vyrábaného v rokoch 2006 až 2014. Nové markantné prvky, akými sú svetlomety
v tvare krídla, lichobežníkový tvar mriežky
chladiča a športovejšia zadná časť však
naznačujú, že do ponuky automobilky
Opel bol zaradený nový model.

Fabia vždy vyžarovala zdržanlivú eleganciu, avšak adaptácia nového
dizajnu značky poskytuje tretej generácii vyzretejší vzhľad, než v prípade jej
predchodkyne.

Výbava
Vozidlo dostupné vo verziách Highway,
Comfort a Black Line má v základnej
výbave 3,5 palcový OLED displej, avšak
voliteľnú navigáciu je možné sledovať už
na sedempalcovom monitore. Pre tých,
ktorí by radi jazdili na základe pokynov zo
svojho smartfónu, Hyundai ponúka praktický dokovací prístroj. Auto sa predáva
s päťročnou zárukou bez ohľadu na
najazdené kilometre.

Výbava
Šesť airbagov, ESP doplnený asistentom
rozjazdu do kopca, mestský režim jazdy
uľahčujúci riadenie a kontrola tlaku v pneumatikách sú vo výbave základnej verzie
vozidla, predávaného vo viacerých úrovniach (Selection, Enjoy, Color Edition, OPC).
Dotykový monitor voliteľného infotainmentového systému IntelliLink je 7 palcový.

Motor
Okrem 1,25 litrového a 84 koňového
benzínového motora z hliníkovej zliatiny s CVVT sa dá objednať aj 1,1 litrový a 75 koňový dieselový motor. K
prvému z nich patrí päťstupňová, kým
k druhému šesťstupňová manuálna
prevodovka.

Výbava
K balíčku Active v základnej úrovni patrí
okrem iného šesť airbagov, klimatizácia,
ESP, regulátor krútiaceho momentu, elektronický diferenciál, systém kontroly tlaku
v pneumatikách, servoriadenie závislé od
rýchlosti a audio systém. Okrem toho je
malé české auto dostupné v úrovniach
Ambition a Style.

Motor
Základný motor je trojvalcový litrový 60,
resp. 75 koňový MPI. Ponuku benzínových motorov doplňujú 90, resp. 105
koňové verzie motora 1.2 TSI. Nové,
1,4 litrové trojvalcové dieselové motory
je možné objednať s výkonom 90, či 105
koní. Okrem manuálnych prevodoviek
bude k štvorvalcovým benzínovým a špičkovému dieselovému motoru dostupná aj
automatická DSG prevodovka.

Motor
Trojvalcový, 1,0 litrový turbomotor je
dostupný v 90, resp. 115 koňovej verzii, kým 1,4 litrový motor môže byť 75, 90
alebo 100 koňový. V ponuke benzínových
motorov aj naďalej figuruje 1,2 litrový,
70 koňový motor, kým jediným dieselovým
motorom je 95 koňová verzia 1.3 CDTI.
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čitateľský test

VOLVO XC60
Ocean Race

Stretnutie kvality
s dizajnom

Existujú ľudia, ktorí tvrdia, že luxusné SUV strednej triedy vedia
vyrobiť len Nemci. Tí však určite nevyskúšali VOLVO XC60.
Značka s dlhodobo vysokou reputáciou zmenila v posledných
rokoch svoj imidž „bohatý dôchodca s vkusom” na dynamický
a moderný štýl. Najlepším príkladom je práve XC60. Volvo
ukázalo svetu, ako vyzerá naozaj kvalitné SUV.
Model sme testovali s hudobníčkou Justínou Jiráskovou,
momentálne na materskej dovolenke. „V našej domácnosti jazdíme na kombíčku konkurenčnej značky, avšak
ďalšie auto do nášho vozového parku bude určite SUV.
Preto som bola na Volvo veľmi zvedavá,” hovorí Justína.

Dizajn a vnútorné vybavenie
Auto sme mali k dispozícii vo výbave Ocean Race.
Názov je poctou najnáročnejšej jachtárskej súťaži na
svete, pri ktorej sa účastníci počas deviatich mesiacov
preplavia piatimi oceánmi. Trasa plavby sa decentne
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objavuje vedľa prevodovky. Názov súťaže je v interiéri prítomný na viacerých miestach, ale vždy s citom.
Kvalita je doslova hmatateľná, či už ide o ručne prešívané kožené sedadlá, alebo veľmi kvalitne vyrobené
vnútorné prvky vozidla. „Posed vodiča je dostatočne
vysoký a od prvého momentu sa cítite veľmi bezpečne,
pretože auto je vybavené aktívnymi aj pasívnymi bezpečnostnými prvkami naozaj v hojnom počte. Trochu
mätúce môže byť veľké množstvo tlačidiel na stredovej
konzole, každé z nich však má svoje logické miesto
a dá sa na ne rýchlo zvyknúť. Celý priestor je veľkorysý
a aj na zadných sedadlách je zrejmé, že ide o automobil vyššej triedy,” konštatuje Justína.

čitateľský test

Jazdné vlastnosti
Volvo XC60 je rodinné vozidlo. Znamená to, že nemá
brutálne silný motor a neťahá vás mimo asfaltu. Jazda
v ňom je veľmi príjemná a dá sa povedať, že až oddychová. Už po krátkom čase sa v ňom cítite ako doma.
Naftový 2,4 litrový motor kombinovaný s automatickou prevodovkou si robí svoje a nevynucuje si pozornosť vodiča. Model XC60 nie je pirátom ciest a výrobca
to ani neplánoval. Toto auto vodičov zošľachťuje.
Adaptívny tempomat funguje veľmi senzitívne, netrhá,
ani príliš prudko nebrzdí, dá sa s ním jazdiť bez akýchkoľvek problémov. V aute je integrovaný systém brzdnej
ochrany Citysafe, ktorý – ak vozidlo pred vami náhle
zastaví a vy nestihnete zareagovať – aktivuje brzdy pri
rýchlosti až do 50 km/h. Vyskúšali sme, funguje.

Najlepšie na záver…
Volvo XC60 má neuveriteľne perfektné svetlomety.
Kým ostatné značky ponúkajú zatiaľ iba adaptívne
svetlomety, ktoré prepínajú medzi diaľkovými a stretávacími svetlami, XC60 vyrezáva z nášho svetelného
lúča oproti idúce auto. V realite to funguje tak, že protiidúceho vodiča neoslepujeme, pretože sa okolo neho
vytvára tmavá clona, no všetko okolo osvetľujeme
naďalej. Kto to nevyskúšal, neuverí, že niečo také existuje. Počas nášho testovania sme si overili, že systém
naozaj funguje.

VOLVO XC60 Ocean Race

Dôležitejšie prvky výbavy
Digitálny prístrojový panel
s aktívnym 8“ TFT displejom,
adaptívny tempomat ACC,
vrátane systému upozornenia na
nebezpečenstvo kolízie s funkciou
automatického brzdenia plnou
brzdnou silou a detekciou chodcov
a cyklistov, aktívne dual-xenónové
svetlomety, BLIS - informačný
systém o mŕtvom uhle 2. generácie
na báze radaru

Motor:
Dieselový preplňovaný štvorvalec
Objem valcov:
2400 cm3
Maximálny výkon:
133 (181) pri 4000
Maximálny krútiaci moment:
420 pri 1500-2500
Dĺžka/šírka/výška:	
4644/1891/1713 mm
Rázvor:
2 774 mm
Najvyššia rýchlosť:	
193 km/h
Zrýchlenie (0-100 km/h):
10,2 s
Priemerná spotreba:
6,4 /100 km
Meranie Š&E:
8,5 l/100 km
Cena modelu od:
33 840 Euro s DPH
Cena skúšaného modelu:
54 700 Euro s DPH
Odporúčame
MOL Dynamic Star 5W-30

Partnerské servisy Slovnaftu:
HOFFER s.r.o. - Chevrolet; MARIOL KN s.r.o. - Subaru;
RIVAL CAR spol. s r.o. - Peugeot; EKOAUTO s.r.o.
Bardejov - Hyundai; AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o. Košice
- SEAT, Škoda; AVION s.r.o. Žilina - Subaru; Omnia
Motors - Honda; Topcar Machánek - Škoda a VW;
Autotechnika, s.r.o. - Škoda, Hyundai, Mitsubishi.
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Rebelka

vo vlastnom
štýle

Jej tvár a hlas pozná Slovensko z televíznej súťaže.
Nenasadla však na falošný kolotoč a razí si svoju
vlastnú cestu. Mladá speváčka a skladateľka síce
pôsobí krehko, má však dušu odhodlaného
a nekompromisného rebela. Zuzana Mikulcová.
10
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Štýl&Elán: Aké bolo vaše detstvo? Mali ste hudobné
príklady priamo v rodine?
Zuzana Mikulcová: Obaja rodičia hudbe rozumeli.
U nás sa hudba počúvala často, ale od malička som
inklinovala aj k vystupovaniu. Mala som dobrý fundament zo základnej umeleckej školy a doma klavír.
Tak sa to všetko začalo. Od útleho detstva som bola
odhodlaná venovať sa spevu. Ale pamätám si, že keď
som šla ako prváčka na klavír, nezobrali ma, pretože
som nebola ochotná nič zaspievať.
Š&E: Na konzervatórium ste ale nenastúpili hneď...
Z. M.: V deviatom ročníku základnej školy som mala
v pláne študovať operný spev. Menil sa mi však hlas,
a tak som išla najskôr na gymnázium. O dva roky som
sa už hlásila na konzervatórium do Prahy, nie však na
operný, ale populárny spev. Zároveň som išla študovať populárnu skladbu. So svojím druhým odborom sa
až tak veľmi nechválim, keďže na tieto hodiny obvykle
nebol čas. (Smiech). Štúdium populárneho spevu
sa od štúdia klasického spevu líši v tom, že okrem
samotnej techniky spevu, sa zameriavate na populárne žánre ako džez, blues, muzikál, gospel
a podobne.
Š&E: Väčšina študentov zo Slovenska sa po odchode
do Prahy len ťažko vracia späť na Slovensko. Vy ste
však tu.
Z. M.: V Prahe som mala „svoje“ kapely, avšak vtedy
som ešte netvorila vlastnú hudbu. Doma v Rimavskej
Sobote ma raz kamaráti zavolali na koncert a chceli
odo mňa, aby som zaspievala. Tam sa to začalo.
Vznikla kapela, ktorá ma tlačila do tvorby autentickej
hudby. S touto formáciou hrám doteraz.
Š&E: Ako by sa presne dal nazvať žáner, ktorý spievate? Je to džez?
Z. M.: Nenazvala by som to džezom. Možno vnímaním a filozofiou sa to k džezu blíži... keď si pod slovom
džez predstavíte viac ako muziku. Moja hudba sa asi
nedá zaškatuľkovať do žiadneho žánru. Mám vzťah
k rocku, džezu, aj k elektronickej hudbe. Ale rovnako
mám vzťah k folku, veď som dlho pôsobila v kapele
Sanyland, ktorá hrá práve tento žáner.
Š&E: Študujete dramaturgiu hudobného umenia.
Prečo?
Z. M.: So spevom je to podľa mňa najideálnejšia kombinácia, dovoľuje mi nahliadnuť aj do teoretickej časti.
Funguje to. Štúdium je pre mňa bezproblémové, škola
ma baví.
Š&E: Hráte veľa vlastnej hudby, ale píšete tiež texty.
Je to pre vás dôležité?
Z. M.: Samozrejme. Takýto celok je autentickou výpoveďou. Nie je to reprodukcia ani interpretácia hudby či
myšlienok niekoho iného. Je to čisté vnútro umelca.

Vizitka
Zuzana Mikulcová pochádza z Rimavskej Soboty, ukončila konzervatórium (zameranie populárny spev) v Prahe a momentálne študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 2010
sa stala víťazkou súťaže Nové tváre slovenského džezu, bola finalistkou Hlasu Česko-Slovenska a predstavila sa aj v televíznom
programe Legendy popu. Minulý rok účinkovala ako predskokan
na koncerte Jamesa Blunta v Bratislave. Okrem spevu hrá na klavíri, ukulele a saxofóne. Nedávno vydala so svojou kapelou Zuzana
Mikulcová Band svoj prvý album.

Š&E: Vystupovali ste v česko-slovenskej televíznej
súťaži, ktorá vám určite pomohla s popularitou, avšak
často spomínate, že sa s tým dodnes neviete vnútorne stotožniť. Prečo?
Z. M.: Musím sa priznať, že ma do tej súťaže zavolali. Pri výbere tvrdili, že bude úplne iná ako ostatné.
V tom čase sme boli s našou vtedajšou kapelou
Sanyland dobre zohratí, ale bez marketingu sme sa
nevedeli presadiť. Všetci ma nabádali, aby som to
skúsila, pretože mi to pomôže zviditeľniť sa. Určite to
pomohlo, ale ak by som sa mala rozhodnúť ešte raz,
povedala by som nie. Bola to však pre mňa užitočná
skúsenosť, ktorá mi ukázala, že tadiaľto cesta pre
mňa nevedie. Celé je to totiž umelé, nepravé.
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Moja hudba
sa asi nedá
zaškatuľkovať do
žiadneho žánru.

Ale vďaka tejto súťaži som sa dostala do programu
Legendy popu. Bolo to pre mňa úžasné a spoznala som
sa tam aj s takými velikánmi umenia, ako je pán Lasica.
Š&E: Pred mesiacom vyšiel váš prvý vlastný album.
Plánujete ďalší?
Z. M.: Na prvom albume sú skladby, ktoré sú mi
vlastné a som rada, že sa ho s pomocou Hudobného
fondu podarilo vydať. Táto podpora nás prekvapila,
keďže nehráme džez. Tvoríme ďalej, ale jasný plán,
napríklad čo bude o rok, nemáme. Nechávam veciam
prirodzený priebeh, ich vlastné tempo. Je to moja
hudba, robím ju s čistým štítom, nikam sa netlačím.
Mám ponuky na spoluprácu na slovenskej aj českej
scéne, čo ma veľmi teší. Keď sa mi ponuka páči, idem
aj do viacerých naraz.
Š&E: Dostali ste sa ako predkapela na koncert
Jamesa Blunta v Bratislave. Ako sa niečo také
podarí? Potrebuje mať kontakty?
Z. M.: Áno, viac-menej to bolo cez kontakty. Jureš
z Fallgrappu ma odporučil ľudom, ktorí hľadali vhodnú
predkapelu. Ozvali sa mi a ja som súhlasila. Som
rada, že medzi hudobníkmi funguje aj takáto pomoc,
dohadzovanie koncertov, spolupráca, je to pekné, nie
rivalita a závisť.
Š&E: Ak sa chcete presadiť aj v zahraničí, musíte mať
texty asi v angličtine. Vy však spievate väčšinou po
slovensky.
Z. M.: Kedysi som slovenčinu v speve nevyhľadávala.
Na konzervatóriu sme museli spievať aj v češtine,
k čomu ma to neťahalo a spievať po anglicky bolo
pohodlné, dá sa za to všeličo schovať. Neskôr som
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v kapele Sanyland objavila slovenčinu ako skvelý
jazyk na spev. Poslucháčom lepšie sprostredkuje
emócie. Slovenčina je čistá, aj v spievaní, a práve
teraz ju do svojej hudby potrebujem. V budúcnosti sa
to však môže zmeniť.
Š&E: Čo dnes musí spraviť začínajúca kapela, aby sa
dostala k poslucháčom? Mať vlastnú stránku, robiť
videoklipy, byť prítomný na spoločenských stránkach?
Z. M.: Všetko, čo ste spomínali. V prvom rade by
kapela mala veľa cvičiť a dobre hrať. Ak budú zohraní,
videoklip sa dá spraviť ľahko a cez youtube sa môže
dostať k veľkému počtu ľudí. Dnes sú možnosti prezentácie oveľa dostupnejšie ako pred pár rokmi, veď
videoklip natočíte pomocou lepšieho mobilného telefónu. Ak je v tom idea, tak to zafunguje. Dostať sa
do slovenských rádií je veľmi ťažké, preto treba využiť alternatívne kanály. Internet je cesta, ktorú môže
vyskúšať asi každý. Zatiaľ nemáme žiadneho manažéra. Robíme hudbu radi a baví nás to. Máme za
sebou sériu koncertov v Čechách. Bolo to skvelé
a ľudia boli tak nadšení, že to prekvapilo dokonca aj
nás (smiech). Myslím si, že sme na dobrej ceste.

na domácej pôde

  Kvalitné palivo
na každú cestu

Každý deň sa vydávame na cesty. Berieme deti do
školy, vezieme sa do práce a na nákupy, občas uviazneme v zápche a premýšľame nad tým, kam a ako
rýchlo sa treba ešte dopraviť. Sú tiež dni, keď s plným
batožinovým priestorom vyrážame za oddychom
a dobrodružstvami. Niekedy sú naše cesty krátke, inokedy je náš cieľ ďaleko. Jedna vec je však vždy dôležitá. Výber správneho paliva. Vďaka unikátnym inteligentným aditívam sa značkové palivá Tempo Plus od
Slovnaftu prispôsobujú chodu motora a sú ideálne na
dlhé aj krátke jazdy.

Vyrobené priamo v Slovnafte
Nie všetky palivá sú rovnaké – aj preto, že nie všetky
rafinérie sú na rovnakej technologickej úrovni, ktorá
im dovoľuje vyrábať najvyššiu kvalitu. Veľké investície
do špičkových výrobných jednotiek zaradili Slovnaft
medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe. Slovnaft
vyrába motorové palivá na svetovej úrovni a na ďalšie
zlepšenie ich parametrov používa špeciálne aditíva,
vyvinuté v spolupráci s renomovanými výrobcami.
Tieto palivá sa k motoristom v sieti čerpacích staníc
Slovnaft dostávajú pod značkou Tempo Plus.
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Značka Tempo Plus
Motorové palivá Tempo Plus s veľkou rezervou spĺňajú
požiadavky, ktoré kladie Európska únia na kvalitu
palív. Vyhovujú tiež požiadavkám svetového Združenia
výrobcov automobilov. Od výroby, cez skladovanie,
až po distribúciu a predaj v značkovej sieti čerpacích
staníc Slovnaft sú palivá nepretržite pod dohľadom
odborníkov. Laboratórne a motorové skúšky, testovanie kvality a úžitkových vlastností garantujú, že zo
Slovnaftu odchádza do nádrží v sieti čerpacích staníc
to najlepšie. Slovnaft prísne dbá na správnu manipuláciu. V žiadnom článku tohto reťazca nedochádza ku
kontaminácii paliva vodou a nečistotami.

Podrobnejší pohľad
Motoristom, ktorí majú radi presnejšie informácie,
poskytuje Slovnaft na stránke www.slovnaft.sk
o motorových palivách detailnejšie údaje. Značka
Tempo Plus je vyhradená pre palivá s ultra nízkym
obsahom síry, ktoré zabezpečujú dlhodobú životnosť
katalytického konvertora vo výfukovom potrubí. Nízka
hodnota destilačného zvyšku, obsahu nenasýtených
uhľovodíkov a živicových látok minimalizuje tvorbu usadenín v spaľovacom priestore motora. Výsledkom je
hladší a bezproblémovejší chod motora. Dokonalejšie
spaľovanie paliva zlepšuje skladbu výfukových plynov
a umožňuje uvoľniť z motora viac sily.

na domácej pôde

Prejaví sa to aj v nižšej spotrebe paliva. Navyše, podstatne nižšie opotrebenie motora pri tankovaní palív
Tempo Plus vedie k nižšej poruchovosť.

Zimné a letné Tempo Plus
Plne aditivovaná motorová nafta Tempo Plus vyhovuje najprísnejším požiadavkám vozidiel so vznetovým motorom. Špičková celoročná aditivácia motorovej nafty je v zime ešte doplnená zimnými prísadami,
ktoré zlepšujú filtrovateľnosť a nízkoteplotnú stabilitu
paliva zimného typu. Tá je pri zimnej motorovej nafte
Tempo Plus v závislosti od skladby paliva a množstva
pridávaných prísad na úrovni –25°C až –32°C, hoci
norma požaduje len –20°C.

Pre najmodernejšie motory
Bezolovnatý automobilový benzín Tempo Plus má
úžitkové vlastnosti prispôsobené najmodernejším zážihovým motorom s priamym vstrekovaním

a preplňovaným motorom.
Výhody kvality tohto paliva sa
prejavia, samozrejme, aj u tradičných karburátorových motorov.

Kvalita všade a pre všetkých
Slovnaft má 214 čerpacích staníc po celom území
Slovenska a na každej z nich motoristi natankujú
motorové palivá Tempo Plus s rovnako vysokou kvalitou. Táto značka na výdajnom stojane je zárukou, že
do nádrže auta tečie palivo, ktoré je pre jeho spoľahlivý chod ideálne.

Nová aplikácia pre Android aj iOS
Už žiadna neistota, ako ďaleko je najbližšia
čerpacia stanica a či ponúka motoristom
napríklad reštauračné služby. Stačí si stiahnuť do mobilného telefónu s operačným
systémom Android alebo iOS novú mobilnú
aplikáciu Molgroupcards Vyhľadávač čerpacích staníc a dozviete sa všetko potrebné.
Aplikácia je dostupná na internetovej
stránke www.molgroupcards.com
Stane sa vaším užitočným sprievodcom nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 10 štátoch
Európy, kde má Skupina MOL vyše 3600
čerpacích staníc. Užívateľ získa prístup nielen k zoznamu čerpacích staníc, ale aj
k informáciám o dostupných službách, otváracích hodinách a akceptácii kariet.

nemáte prístup na internet. Zákazník tak
vždy vie, kde môže natankovať motorové
palivá, a to bez ohľadu na možnosti internetového pripojenia.
Molgroupcards Vyhľadávač čerpacích staníc poskytuje päť funkcií:
• Čerpacie stanice v okolí - vyhľadávanie
najbližšej čerpacej stanice
• Na mojej trase - plánovač trasy a čerpacie
stanice na vašej ceste
• ID trasy - načítanie uloženej trasy na
www.molgroupcards.com
• Katalóg čerpacích staníc - zoznam čerpacích staníc v rámci Skupiny MOL
• Obľúbené - užívateľom uložené
čerpacie stanice

Práca aj v offline režime
Hlavnou výhodou je, že s aplikáciou je
možné pracovať aj v offline režime, keď
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Poklady

Európy

Veľké európske hlavné mestá sú už dávno
obľúbenými destináciami na zaujímavé prežitie
predĺžených víkendov. Starý kontinent má však aj
ďalšie poklady, ktoré ponúkajú dokonalý oddych
a inšpiráciu aj pri dlhšom pobyte.

Valencia:
ideálna dovolenka
Vo Valencii je všetko, čo očakávame od
skutočného dovolenkového raja. Morské
pobrežie, krásna architektúra, aj výborná
gastronómia. Niekdajšie koryto odklonenej
rieky Rio Turia prebudovali na obrovský mestský park, vedľa ktorého sa nachádza Mesto umenia
a vedy. V ňom je okrem opery, kina a múzeí aj gigantické akvárium. Fotoaparát sa oplatí mať neprestajne
poruke nielen na zvečnenie diel jedného z najslávnejších rodákov mesta, architekta Santiaga Calatravu,
ale aj pre chrliče (gargolas) na mostoch a starých
budovách, ktoré sú veľmi fotogenické. Aj gastronómia Valencie je hodná pozornosti, veď Španielsko
môže ďakovať za svoje národné jedlo – paellu –
práve tomuto mestu. V najlepších reštauráciách
ešte stále pripravujú toto slávne jedlo na sporáku
vykurovanom drevom.
Najväčšou udalosťou v meste je slávnosť
Fallas, ktorý sa oslavuje v dňoch 15. až
19. marca. Valencia je v týchto dňoch plná
obrovských papierových figurín, niektoré
dosahujú až výšku budov. Na záver slávnosti
pred zrakmi státisícov návštevníkov figuríny
zapália. Tento rituál sprevádzajú veľkolepé
ohňostroje a koncerty.
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Edinburgh: domov Harryho Pottera
Sivohnedé múry, paláce s množstvom okien, tisíce veží stúpajúcich
do neba – kdekoľvek sa len pozrieme, hneď je nám jasné, že inšpiráciu pre knihy o Harrym Potterovi čerpala spisovateľka J. K. Rowlingová
z hlavného mesta Škótska. Prvý diel seriálu o čarodejníckom učňovi
napísala v pube Elefant House, ukrývajúcom sa vedľa centrálnej ulice
Royal Mile (Kráľovská míľa). Ak sa pozrieme okolo seba optikou Harryho
Pottera, aj pomník Sira Waltera Scotta vyzerá ako jedna z vedľajších budov
čarodejníckej školy Roxfort. Rozprávkový svet pripomína aj Nelsonov pomník, ktorý
sa týči nad mestom. Manažéri zodpovední za miestny turizmus robia pre propagovanie mágie naozaj veľa a cestovné agentúry ponúkajú dokonca aj hororové túry
do podzemných väzníc a krýpt. Po týchto strašidelných prehliadkach sa môžeme
zbaviť stresu v obľúbenom Múzeu whisky. Neďaleký zámok sa oplatí navštíviť
v čase obeda, pretože každý deň o jednej hodine popoludní tam usporiadajú ceremoniál streľby z diel. Názov Royal Mile pochádza z toho, že na míľu od zámku, na
druhom konci ulice, stojí ďalšia kráľovská budova. Ide o škótsku rezidenciu kráľovnej Alžbety II., palác Holyroodhouse, ktorá je prístupná aj turistom.
Jedným zo symbolov Edinburghu je kopec
vulkanického pôvodu nazývaný Artúrovo sedlo.
Z tohto miesta je nádherný výhľad, okrem
turistickej obuvi si však treba vziať aj hrubší
kabát, pretože vietor vanúci od mora môže byť
nepríjemne chladný.

Bruggy: história sama osebe
Pri pohľade mesto, ktoré patrilo v 14. až 16. storočí
medzi najrozvinutejšie v Európe, návštevníka okúzlia impozantné stredoveké budovy a bohato zdobené veže. Aj keď toto flámske mesto od 17. storočia postupne strácalo svoje privilegované postavenie,
kúzelné Bruggy (alebo Bruges, ako ho nazývajú frankofónni Valóni) sa počas stáročí príliš nezmenili.
Najzachovalejšie európske stredoveké mesto
v Európe je perlou Belgicka a jeho kamenné mosty,
jemný opar nad vodou, veterné mlyny, mestské brány,
uchvacujúce kostoly a paláce zanechajú v návštevníkovi nezabudnuteľné spomienky. Kým na
námestí Burg s mestskou radnicou sa zhromažďovala šľachta, susedné námestie Markt slúžilo
obchodníkom, ktorí mali na život v meste veľký vplyv.
Vďaka ich príjmom bola postavená 83 metrov vysoká
zvonica Belfort. Do najvyššieho bodu vedie 366 schodov, ale kto ich vyšliape, získa za odmenu fascinujúci
výhľad na jemnú sieť kanálov, hustú zástavbu domov
a dve významné stavby – katedrálu Sv. Spasiteľa
postavenú v gotickom slohu a kostol Panny
Márie, ktorý sa vyznačuje tým, že jeden z jeho
vedľajších oltárov zdobí socha od Michelangela.

V Belgicku všadeprítomná čokoláda,
hranolky či pivo sú obľúbené aj v Bruggách.
Najznámejšie jedlá flámskej gastronómie
sú však hustá mäsovo-zeleninová polievka
waterzooi, mušle a hovädzí perkelt
pripravovaný na pive.
apríl 2015 | štýl&elán |
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Očarujúco

bizarná

Veľká noc

Udivujúce veľkonočné ľudové zvyky

Veľká noc je sviatok, ku ktorému sa viaže snáď najviac
ľudových zvykov. Pozrime sa do sveta, aký význam pridelili
Veľkej noci rôzne národy a ako kreatívne vedia osláviť túto
zmes náboženských, pohanských a ľudových tradícií.

Austrália:

kde zajaca zhodili z trónu
Austrálčania spotrebujú najviac veľkonočných
vajíčok, avšak obyčajné veľkonočné zajace tu
nemajú príliš dobrú povesť. V minulosti sa tam
totiž zajace premnožili a spôsobili veľké škody
na farmách pestujúcich zeleninu. Preto
v Austrálii neprináša čokoládové vajíčka
zajačik, ale vačkovité zvieratko bilby –
bandikut králikovitý. Bilby patrí medzi
zvlášť ohrozené druhy fauny.

Ang lick o:

bosorky veslujúce na lodi
z vaječnej škrupiny
V niektorých oblastiach Britských ostrovov vajíčka
pomaľované nádhernými farbami starostlivo nestrážia, ale skotúľajú ich po trávnatom svahu a sledujú,
ako sa rozbijú na malé kúsky. Gúľanie vajíčok z kopca
má v severozápadnom Anglicku a niektorých častiach
Škótska dlhú tradíciu. Na svahoch kopca Holcombe Hill
pri meste Ramsbottom a na svahoch Avenham Hill pri
meste Preston sa každoročne na Veľkonočnú nedeľu
zhromaždia rodiny na spúšťanie vajec. Hra je zároveň
aj súťažou, v rámci ktorej sa deti pokúšajú odkotúľať
svoje vajíčko čo najďalej. Základom tradície je legenda
z mesta Lancashire, podľa ktorej treba rozbité vaječné
škrupiny dôkladne rozdrviť, pretože ináč ich nájdu
bosorky a využijú ich ako lode.
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Guatemala:

iskriace farebné oblaky prachu
Pravdepodobne najkrajší veľkonočný rituál môžeme
vidieť na uliciach Guatemaly, kde obyvatelia pripravia
a rozsypú po cestách farebné piliny. Keď po nich prejdú
davy obyvateľstva na omšu, z tohto pestrého „koberca”
s rôznymi geometrickými tvarmi a kvetmi sa stanú
farebné oblaky prachu.

štýl

Braz ília:

pálenie figúry Judáša

V Brazílii, na Kréte a v niektorých oblastiach Mexika sa
veľkonočné tradície viažu k zmŕtvychvstaniu Ježiša.
Na týchto miestach noc pred zmŕtvychvstaním vynesú
ľudia na hlavné námestie slamenú figúru poobliekanú za
Judáša, postavia hranicu a o polnoci ho upália. Prípadne ho
zbijú palicami a nakoniec obesia ako pomstu za to, že zradil
Ježiša. Túto tradíciu na niektorých miestach Latinskej Ameriky
opakujú aj na Nový rok. Vtedy tento rituál slúži na odohnanie
zlých duchov.

Španielsk o:
tanec smrti

Obyvatelia stredovekého španielskeho
mestečka Verges si pripomínajú udalosti Veľkého piatku zaujímavým spôsobom. V rámci „dansa de la mort”,
čo v preklade znamená „tanec smrti”
sa ľudia oblečú do maškár znázorňujúcich kostru a vo štvrtok v noci vyjdú do
ulíc s kosami a debničkami naplnenými
popolom. Má to symbolizovať udalosti krížnej cesty. Tradícia tanca smrti
siaha vo Vergese do 14. storočia, keď
v meste veľa ľudí zomrelo počas epidémie moru.

Bizarné jedlá
na veľkonočnom stole
Posledná večera – s morským pra

siatkom

Jednou z lahôdok tradičnej peruánsk
ej kuchyne je
morské prasiatko. Záľube v tejto lahô
dke zodpovedá freska kostola v obci neďalek
o mesta Cusco.
Je na nej výjav znázorňujúci posledn
ú večeru, pričom pred Ježišom je na tanieri mor
ské prasiatko.
Španielski dobyvatelia likvidovali prav
eké pohanské tradície a prostredníctvom toht
o motívu chceli
zrejme priblížiť Božie slová miestnem
u indiánskemu obyvateľstvu.

Obrovská veľkonočná praženica
u Francúzov
V mestečku Haux v juhozápadnej čast
i Francúzska
spotrebujú každý rok asi 4500 vaje
c na prípravu
obrovskej veľkonočnej omelety. Prip
ravuje sa na
hlavnom námestí a porcia je určená
pre každého
obyvateľa. Podľa legendy sa raz Nap
oleon so svojimi vojakmi utáboril pri tomto mes
tečku a na
raňajky si pýtal omeletu. Praženica
mu tak zachutila, že vydal obyvateľstvu rozkaz,
aby pozbierali
v meste všetky vajíčka a pripravili
praženicu aj pre
jeho vojakov. Tradícia prípravy obro
vskej omelety
zostala zachovaná dodnes.

Nemeck o:
veľkonočný oheň

Hlavne v severnej časti Nemecka je zvykom
zapáliť veľkonočný oheň, prípadne veľkonočné
koleso. Koleso vyrobia z dubového dreva,
vypchajú haluzami, slamou alebo konármi
z vianočných stromčekov a skotúľajú zo svahu
v blízkosti obce. Ak koleso zbehne k úpätiu
v poriadku, znamená to, že bude
dobrá úroda. O veľkonočnej
vode tvrdia, že má špeciálnu silu, dlho vydrží
čerstvá a má blahodarný vplyv na
pokožku. Stará
tradícia preto velí
zájsť na Veľkú
noc k blízkemu
prameňu a nabrať
si z neho veľkonočnú vodu.

ekológia

Naše stopy

zanechané na Zemi
Pri príležitosti Dňa Zeme sa nám 22. apríla aj oficiálne
naskytne možnosť pozrieť sa z nadhľadu na náš spôsob
života a jeho vplyv na životné prostredie. Ak už inokedy
nie, aspoň v tento jeden deň sa na chvíľu zastavme
a popremýšľajme o tom.

Do medzinárodnej „Siete Dňa Zeme“, založenej
v roku 1970, sa dodnes zapojilo viac než tisíc organizácií. Ich cieľom je vysvetliť ľuďom dôsledky ich spôsobu života, a upozorniť tak na dôležitosť zmien. Ako
nástroj na tento účel organizácia Worldwatch Institute
už 35 rokov vydáva každoročne štúdiu „O stave
sveta”. Z nej okrem iného vyplýva, že biologická diverzita našej Zeme sa v uplynulých 40 rokoch znížila
o 30 percent. Všetci vieme, akým smerom sa uberá
náš „vývoj”, a ak čo i len trochu znížime svoju spotrebu, už aj tým napomáhame zlepšeniu stavu našej
planéty. Nejde len o úsporné, finančne vyčísliteľné
hospodárenie s energiami. Racionálnejšou organizáciou stravovania, vedenia domácností, dopravy
a narábania s odpadom môžeme zmeniť našu ekologickú stopu k lepšiemu.

Žijeme „na vysokej nohe“

Je zarážajúce, akú veľkú ekologickú stopu zanecháva človek, žijúci podľa noriem dnešnej konzumnej spoločnosti. Doma priemerne spotrebúvame 3,7 hektára pôdy ročne. Pri 9
hektárovej spotrebe v USA a Spojených
arabských emirátoch je to síce nízka
hodnota, treba však zohľadniť, že každému obyvateľovi Zeme „patrí“ len 1,8
hektára. Z toho vyplýva, že všetci spotrebúvame viac, než je pre trvalú udržateľnosť prípustné.

Čo je ekologická stopa?
Je to plocha pôdy, ktorá
sa spotrebuje v dôsledku
ľudských aktivít. Meraná
je v globálnych hektároch.
Svoju ekologickú stopu si
môžeme vypočítať pomocou
kalkulačky na stránke
footprintnetwork.org

Ako znížit’ ekologickú stopu

1

 	Až 31 percent všetkej spotrebovanej energie pripadá na
automobil. Zorganizujte si teda spoločné využitie automobilu, alebo cestujte do práce hromadnou dopravou, bicyklom, alebo – ak sa dá – peši.
 	Pri upratovaní a osobnej hygiene používajme prostriedky
šetrné k životnému prostrediu. Vyrábajme si kozmetiku
sami, alebo si kupujme tú, ktorá je vyrábaná z prírodných
ingrediencií a nepôsobí škodlivo na životné prostredie.
 	Kupujme si sezónnu zeleninu a ovocie, vypestovanú tam,
kde žijeme. Podporíme tým miestnych poľnohospodárov,
a zároveň znížime prepravné náklady.
	Umiestnime odrazové fólie tepla za radiátor, zabezpečme
tepelnú izoláciu a nastavme kúrenie nižšie o 1 °C.
	Ideálna prevádzková teplota chladničky je 2 až 5 °C, pre
mrazničku –15 °C.
	Nenechávajme elektrické zariadenia v pohotovostnom
režime, pretože v tomto stave sa 40 percent energie stráca.
	Spotreba mäsa spôsobuje veľkú biologickú stopu.
Snažme sa konzumovať menej mäsa a vyberajme si také,
ktoré sa vyprodukuje chovom zvierat prirodzeným spôsobom v blízkom okolí. Na vyprodukovanie 1 kg hovädzieho
mäsa sa priemerne spotrebuje 15 500 litrov vody, kým
u hydiny len 3900 litrov.
	Namiesto potravín s umelými farbivami, dochucovadlami
a konzervantmi jedzme surové čerstvé jedlá.
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Kehidakustány
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és TDM szervezet
8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.
E-mail: tdm@kehidakustany.hu

MILÍ NÁVŠTEVNÍCI!
Vítame Vás v obci Kehidakustány. Naša obec sa
nachádza v severnej časti Zalianskej župy, v údolí
rieky Zala tiahnucim sa severojužným smerom. Obec,
ktorá kedysi poskytla domov aj veľkému štátnikovi
Ferencovi Deákovi, je dnes obľúbenou turistickou
destináciou, ktorá si dodnes zachovala svoju pokojnú, kľudnú atmosféru. Okrem širokej ponuky služieb
liečebných kúpeľov je veľa možností na užitočné strávenie
voľného času: rybolov, poľovanie, jazda na koňoch, návšteva
stavaných pamiatok, a prechádzky na čerstvom vzduchu
v nádhernom prírodnom prostredí s miernymi kopcami.
Kvalitné reštaurácie obce a blízkych susedných dedín
očakávajú návštevníkov so svojimi výbornými vínami a gastronomickými špecialitami. Pýchou našej obce je niekdajší
dom Ferenca Deáka (uhorský štátnik, „mudrc vlasti“) v ktorom
je dnes zriadené múzeum a dom podujatí, a ktorý mu poskytol domov počas 46 rokov, od 1808 až do roku 1854. V týchto
reformných rokoch takmer všetky významné osobnosti Uhorska
navštívili obec Kehida.
Milovníci prírody môžu navštíviť Deákovu studňu obklopenú peknými
starými dubmi, hrabmi a bukmi, kde sa dostanú horskými chodníkmi.
Tento významný štátnik pri svojich prechádzkach prírodou sa zastavoval
a oddychoval pri tomto prameni, ale existuje aj fáma, že počas svojho
bývania v Kehide len odtiaľ dal pre seba priniesť vodu na pitie. Vodu je
možné ochutnať, dodnes je pitná. Prameň je ukrytý pod kopu kameňov
a vchod k nemu je uzavretý dverami vyrobenými z latiek. Hladina vody je
o niečo nižšie od úrovne terénu, a veľmi opatrne je potrebné nakloniť sa
nad ňu pri odbere vody. V susedstve Kehidakustánya sa nachádza dedinka Kallósd. Tu sa nachádza jeden z piatich slnečných kostolov Maďarska.
Kostol Svätej Anny v Kallósde je významnou pamiatkou aj na celoštátnej
úrovni, a je dôležitým predstaviteľom okrúhlych kostolov vzniknutých v dobe
Árpádovcov. Kvôli tejto stavbe vyhľadá mnoho turistov túto maličkú obec
s menej než 100 obyvateľmi skrývajúcu sa v jednom z vedľajších údolí
rieky Zala. Zaujímavosťou kostola je, že zvonka je členený polstĺpmi a
v jeho vnútri sa nachádza šesť kabín na sedenie. Na chór zhotovený
z dreva sa dostaneme schodmi zabudovanými do steny. Nemá žiadne
zariadenie. Na jeho jednoduchom oltárnom obrázku je Svätá Anna, podľa
ktorej je kostol pomenovaný.
Tu v údolí rieky Zala sa stavia stredisko Zalasprings Golf, ktoré bude
najväčším a najmodernejším golfovým ihriskom v Strednej Európe.
Ďalšie informácie: www.zalasprings.hu
Príďte k nám, a buďte naším hosťom v tomto nádhernom
prírodnom prostredí!

www.kehidakustany.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

lifestyle

Veľké upratovanie

„v zelenom
  duchu”

Príručka upratovania bez chemikálií

Tradičné veľké jarné upratovanie si môžeme
načasovať nielen pred Veľkou nocou,
ale aj ku Dňu Zeme. Využime túto zmenu
na experimentovanie s novými prístupmi
a skúsme poupratovať pod zelenou vlajkou.

P

rvým krokom pri ochrane životného prostredia je
zbaviť sa chemikálií, ktoré sme používali doteraz.
Nevyhoďme všetky naraz, ale najskôr vyskúšajme ich
ekologickú náhradu. Sami zistíme, že čistiace prostriedky
šetrné ku zdraviu a životnému prostrediu nám umožnia upratať celý dom možno aj s lepším výsledkom, než
pomaly odbúrateľné a zdraviu škodlivé chemikálie.

Náš základný balíček čistiacich
prostriedkov
Nájdeme ich snáď v každom obchode. Dostať ich
aj v lekárňach a drogériách, i keď tam sa spravidla
skrývajú v nenápadnom balení na dolných regáloch.

« sóda na pranie « sóda bikarbóna
« pracie mydlo « ocot « citrónová
   šťava « peroxid vodíka

Univerzálny čistiaci
prostriedok
Môžete ním vyupratovať doslova celý
dom. Jedným z prípravkov, ktoré odporúčame, je roztok peroxidu vodíka. Ide
o silné oxidačné činidlo, preto ho v domácnosti používajme len vo veľmi zriedenej forme
a uskladňujme v uzamykateľnej miestnosti.
Kúpme si 2,5 dl trojpercentnej chemikálie, prilejme 5 dl vody, 0,5 dl citrónovej šťavy a čistiaci prostriedok je pripravený na použitie.
Náš tip: nasypte 3 polievkové lyžice pracej
sódy do 1 litra vody, pridajte citrónovú šťavu
a éterické oleje. Pracia sóda je univerzálny
čistiaci prostriedok a rozpúšťa aj mastnoty.

lifestyle

Na vodný kameň bez kladiva
Hlavným nepriateľom kúpeľne a kuchyne je
vodný kameň. Našťastie sa dá ľahko odstrániť
octom. Je pravda, že ocot má ostrý nepríjemný
pach, preto treba počas upratovania vetrať. Na
záver pretrieme očistené plochy éterickým olejom zriedeným horúcou vodou. Ďalším častým problémom
v domácnosti je upchatie odtoku. S touto nepríjemnosťou si ľahko poradí zmes pracej sódy a octu. Nasypeme
do odtoku niekoľko lyžíc sódového prášku a nalejeme
1-2 dl octu. Tieto dve látky navzájom búrlivo reagujú,
nech nás preto neprekvapí sprievodný hluk. Nechajme
ich pôsobiť dovtedy, kým počujeme prskanie. Potom
penu opláchneme horúcou vodou.

Tipy na veľké pranie
Najšetrnejším spôsobom
prania je použiť praciu sódu.
Rozriedime ju s malým
množstvom vody a vlejeme
do nádržky na čistiace prostriedky.
Namiesto aviváže použijeme ocot,
ktorý vyplaví zostatok pracieho prostriedku a bielizeň bude zaručene
bez chemikálií. Do 1 litra 10-percentného octu primiešajme 10 kvapiek éterického oleja a pri každom
praní použime asi 1 deciliter.

Voňavý a čistý povrch

Aby sme vyupratované
priestory
zbavili stôp pachu po čis
tiacich
prostriedkoch, stačí po
užiť
niekoľko kvapiek éterick
ého
oleja. Antibakteriálne úči
nky
má olej z austrálskeho
čajovníka, a tiež levandu
ľov ý
olej. Ak ich využijeme aj
ako
aviváž pri praní, tex tílie
budú
príjemne voňať.

Zaujímavé riešenia

Textílie a čalúnenie ako nové
Peroxid vodíka vynikajúco
odstraňuje fľaky od kávy, trávy
či od krvi – so všetkými sa
poradí. Najdôležitejším pravidlom pri odstraňovaní fľakov je odstrániť ich čo najskôr. Roztok nanášame na
textílie a použijeme studenú vodu, pretože teplá voda by textílie znehodnotila.
Pri odstraňovaní fľaku pomôže aj namáčanie šiat. Koberce čistíme sódou bikarbónou. Posypeme ňou fľak, necháme pôsobiť
15 minút a potom vysajeme vysávačom.
Takto môžeme odpudiť aj hmyz a zneutralizovať pachy. Ak povrch prečistíme kefou,
obnoví sa farba čalúnenia.

Okná umyjeme čiernym čajom. Vďaka veľkému množstvu tanínu ľahko odstraňuje
nečistoty a okno sa navyše pekne leskne.
Nalejme čaj do prázdnej fľaše s rozstrekovačom a použime ako bežný čistiaci prostriedok. Ak nám čaj zvýši, môžeme ho
použiť na zmývanie dlážky. Ďalším neobvyklým čistiacim prostriedkom sú grepy,
ktoré môžete používať napríklad na čistenie vaní. Prekrojme grep na polovičky, posypme soľou a vyšúchajme ním povrch vane.
Nakoniec vaňu opláchnime
a užime si okrem čistoty aj
príjemnú vôňu.

Slnečné lúče dezinfikujú
Ak sušíme bielizeň na slnku a čerstvom
vzduchu, nikdy sa v nej neudrží žiadny pach.
Navyše, slnko je nielen ekologickejšia, ale aj podstatne
lacnejšia voľba než sušička v našej práčke.
apríl 2015 | štýl&elán |
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gastronómia

Jarné pochúťky

na namáčanie
a chrumkanie

Sú ľahké, zdravé a nenáročné
na prípravu. Prinesú na náš stôl
sviežu chuť jari, ktorou zaručene
potešíme hostí.
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gastronómia
Suroviny: 250 g cícera, 100 g tahini (sezamový krém), 3 polievkové
lyžice citrónovej šťavy, 1 polievková lyžica soli, čerstvo pomleté čierne
korenie, 2 strúčiky cesnaku, 2-3 polievkové lyžice olivového oleja,
1 kávová lyžička mletého koriandru, 1 kávová lyžička mletej rímskej rasce.

Korenený hummus
Príprava:

1) Cícer umyjeme, dôkladne opláchneme a na celú noc namočíme do dvojnásobného
množstva vody, aby bol celkom zaliaty. 2) Na druhý deň presypeme cícer do hrnca so
slanou vodou a varíme dovtedy, kým sa nedajú vidličkou zľahka roztlačiť. 3) V hrnci
vymiešame tahini s citrónovou šťavou do hladka, v dvoch-troch dávkach pridáme cícer
uvarený do krémova a vždy dobre rozmiešame. 4) Pri poslednej dávke cíceru pridáme
aj soľ, olivový olej, cesnak, čierne korenie, koriander a rascu, potom tyčovým mixérom
rozmixujeme na kašovitú konzistenciu. 5) K hummusu môžeme priliať aj malé množstvo (max. 2 dl) vody, v ktorej sa varil cícer, aby bol humus ešte krémovejší a hladší.
Tip Š&E: Pri servírovaní ponúknite hosťom aj mrkvu, cukety, uhorky,
reďkovky alebo inú sezónnu zeleninu, na ktorú si budú naberať hummus.

Avokádový krém s čili
Príprava:

1) Avokáda ošúpeme, rozpolíme a roztlačíme vidličkou. 2) Osolíme, okoreníme a pridáme roztlačené

strúčiky cesnaku a čili. Cibuľu postrúhame alebo rozsekáme v mixéri. 3) Ak chceme dosiahnuť ozaj plnú chuť,
namiesto rajčinového pretlaku pokrájame do krému čerstvé, ošúpané paradajky. 4) Nakoniec pridáme smotanu, majonézu a šťavu zo zeleného citróna, ale dbáme
na to, aby sme pri každej ingrediencii vždy vymiešali
krém do hladka. Krém môžeme natrieť na hrianky, ale je
veľmi chutné namáčať do krému zeleninové pásiky.

Tip Š&E:
Aj pri avokádovom kréme
platí príslovie „koľko ľudí,
toľko chutí”. Tu je niekoľko
surovín, ktoré môžeme
použiť na modifikáciu
chuti: kôra zeleného
citrónu, šťava zo zeleného
citrónu, koriander, mäta,
horčica, tabasco, bazalka.

Suroviny: 2 mäkké zrelé avokáda, šťava z 1 zeleného citróna, 2 strúčiky
cesnaku, 1 polievková lyžica paradajkového pretlaku, 1 malá, na drobno
posekaná cibuľa, 1 polievková lyžica majonézy, 1 menšie očistené a posekané
čili, 1 polievková lyžica smotany, soľ, čierne korenie.

Suroviny: 1 mrkva, 1 červená kalifornská paprika, 1 dlhá
uhorka, pažítka, 80 g smotany, 2 čajové lyžičky dijonskej
horčice, soľ, čierne korenie, 200 g na tenko pokrájanej šunky.

Zelenina zabalená do šunky
Príprava:

1) Mrkvu a uhorky umyjeme, ošúpeme a spolu s paprikou nakrájame
na tenké pásiky. 2) Pažítku umyjeme, jemne osušíme. 3) Smotanu
zmiešame s horčicou, potom osolíme a okoreníme. 4) Vezmeme do

ruky zväzok zeleninových pásikov s pažítkou, po jednom vkladáme do
plátkov šunky tak, že do stredu najskôr dáme za lyžičku horčicového
krému. 5) Jednotlivé šunkové kusy previažeme pažítkou.
Tip Š&E: Ak by pažítka nebola na zviazanie plátkov šunky dosť
pevná, skúsme použiť zelené výhonky koreninových rastlín.
V krajnom prípade môžeme použiť špáradlá a šunku prepichnúť.
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kultúra

Pestrá aprílová

ponuka

Pre milovníkov tradičnej jari je tu vystúpenie vynikajúceho
ukrajinského súboru Virsky a pre tých menej ortodoxných
zábava, aká tu ešte nebola – funky ples v Košiciach
so samotným Rickym Baileym. Naprázdno neobídu ani
fanúšikovia ostravskej kapely Buty.

tanec

Virsky – Štátny ľudový
tanečný súbor Ukrajiny
Bratislava, 29. 4. 2015

Súbor, ktorý pretvoril dejiny tanca: 75 rokov histórie, 60 krajín, v ktorých
vystupoval, 60 tanečníkov, 50 rôznych vysokých ocenení... Profesionálny
tanečný súbor, sprevádzaný symfonickým orchestrom, výnimočným spôsobom reprezentuje unikátnu ľudovú kultúru z jednotlivých regiónov Ukrajiny
a jeho vystúpenie je na všetkých kontinentoch pravidelne odmeňované standing ovations. Legenda, ktorú musí vidieť každý milovník tanca.

koncert

Ï

www.ticketportal.sk

Buty – The Best Of
Bratislava, 16. 4. 2015

Trojhodinový koncert populárnej skupiny pôvodne
z Ostravy, ktorá vznikla už v roku 1986. Ich
nezameniteľná tvorba je zmesou veľkého množstva
hudobných štýlov v kombinácii s nápaditými
a vtipnými textami. Je tu príležitosť naživo si
vychutnať skladby ako Mám jednu ruku dlouhou,
Chtěl bych se jmenovat Jan a ďalšie skvelé hity.
www.babylonatelier.sk

Funky ples 2015
Košice, 17. 4. 2015

Do Košíc po prvý raz zavíta líder a spevák svetoznámej kapely,
ktorá má na svedomí najväčšie funkové hity ako sú Where Is The
Love, You And I, I Want You Back, či Oh Honey. Ricky Bailey a skupina Delegation skrátka stelesňujú všetko to, čo znamená britský
funk 70., 80. a 90. rokov. Na košickej funky párty sa predstavia aj
domáci umelci Stark Band, Funky Monkeys DJs a ďalší.
www.ticketportal.sk
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Ï

show

Ï

kultúra

film

Tak ďaleko, tak blízko

AH Production
Dátum premiéry: 15. 4. 2015

Dokumentárny film Jaroslava Vojteka o obyčajných
životných situáciách v rodinách s autistickými deťmi.
Nie je postavený na výpovediach a dialógoch, ale na
konkrétnych autentických situáciách, ktorých skladba
vytvorí samotný príbeh v dlhometrážnej podobe. Film
sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej a partnerskej
lásky medzi ľuďmi postihnutými autizmom.

Á

Slávka Koleničová
Výhybky osudu
IKAR

¿

Lucia má smolu, Andrej je k nej hrubý.
Všetci vidia, že ich vzťah nemá perspektívu, ale ona mu dáva vždy ďalšiu
šancu. Napokon urobí rozhodnutie
a má pocit, že život sa jej konečne
mení. Lenže zistí, že sa mýlila. Fakt je taká
nemožná, alebo je skrátka smola jej osudom?

DVD

SLOVART

Desiata jubilejná kniha jednej
z najčítanejších slovenských autoriek pre mladých. Scifi román
o budúcnosti vo svete, kde ľudstvo zdecimovali choroby a vojny.
Zoya a jej noví druhovia hľadajú
posledné miesto, kde ešte vládne
ľudskosť. Teda, mala by...

Pásla kone na betóne

¿

Qatsi

SFÚ

Klasika slovenského filmu. Johana má
dcéru, ale nemá muža, čo ju v dedinskej hierarchii kladie na úplné dno. Aby uchránila
aspoň dcéru od spoločenského poníženia
a zatratenia, zúfalo sa snaží vydať ju, čo prináša rad tragikomických situácií.

knihy

Miroslava Varáčková
Adaptácia

MAGIC BOX

Á
Á

Tri DVD so strhujúcou trilógiou umeleckých
dokumentárnych filmov. Koyaanisqatsi je
o spojení ľudstva s prírodou a planétou,
Powaqqatsi je veľkolepou symfóniou o premenách života a Naqoyqatsi je varovaním
pred temnou stránkou ľudstva a civilizácie.

hudba
9

Purist
Colourful noise

Zuzana Mikulcová
Slová

Purist

Hudobný Fond

Slovensko-britská
kapela bola nominovaná na cenu Radio_Head
Award v kategórii Nováčik roka a ich videoklip sa
vysielal aj na MTV. S veľkolepou párty uviedla svoj
debutový album, ktorý má všetky predpoklady byť
úspešný nielen doma.

Debut skladateľky a spe9
váčky s nezameniteľným hlasom, jednej z výrazných tvárí
silnej mladej slovenskej muzikantskej generácie. Intenzívna osobná výpoveď víťazky súťaže Nové
tváre slovenského jazzu, finalistky Hlasu Česko-Slovenska.
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krížovka

Vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu Podniková a marketingová komunikácia, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky
- emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 20. apríla 2015. Z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Martu Kudasovú z Tatranskej Štrby, Miroslava
Surovčeka z Liptovského Petra a Petru Burianovú Banskej Štiavnice. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.
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horoskop

Vo voľnom

tempe

Jennifer
Garner
17. 04. 1972

Alec
Baldwin
03. 04. 1958

Emma
Thompson
15. 04. 1959

Robert
Downey Jr.
04. 04. 1965

Prichádza jar a všetci prežívame zázračné
znovuzrodenie prírody. Do nášho života prináša
veľa príležitostí na oddych, aj nové známosti.

Baran

Váhy

Tohtoročná Veľká noc skrýva pre vás prekvapenie,
ktoré bude mať zaručene priaznivý vplyv na celý apríl.
Váš obľúbený mesiac z vás teraz „dostane“ oveľa viac
dobrých vecí, než obvykle. Budete mať toľko energie,
že svoje nadšenie dokážete preniesť aj na iných.

Ak máte už dávnejšie tvorivé, prípadne umelecké
ambície, nadišiel čas pustiť sa do ich realizácie.
Možno sa z toho stane len skvelé hobby, ale nie je
vylúčené, že si pripravíte pôdu pre novú profesiu.

21. marec – 21. apríl

Býk

22. apríl – 21.máj

Ešte aj Býci, ktorí hľadia na život s pesimizmom, budú
teraz optimistickejší. V polovici mesiaca môžete očakávať menší nárast financií a v poslednom aprílovom
týždni sa váš súkromný život otočí k lepšiemu.

Blíženci
22. máj – 21. jún

Keď premýšľate o tom, že by ste sa najradšej pustili do
nových vecí, prípadne sa venovali vzdelávaniu, neváhajte. Vaše komunikačné schopnosti budú v dobrej
forme a váš súper musí byť nesmierne zdatný, ak vás
bude chcieť v týchto týždňoch premôcť v diskusii.

Rak

22. jún – 21. júl

Veľká noc sa vydarí. Bude vás obklopovať veľa lásky
a vy ju vašim blízkym s radosťou oplatíte. Nadobudnete
pocit, že celý mesiac je jeden dlhý sviatok.

Lev

22. júl – 23. august

Amor sa na vás usmieval už v predchádzajúcom
mesiaci a ešte stále od vás neodvrátil svoju najkrajšiu
tvár. Apríl však vykúzli nádherné chvíle hlavne Levom
žijúcim v trvalom partnerskom vzťahu, či manželstve.

Panna

24. august – 22. september

Po predchádzajúcom mesiaci nabitom prácou prichádzajú voľnejšie týždne. Ste síce mimoriadne zodpovední,
ale teraz nemusíte mať všetko až tak pod kontrolou. Ak
radi cestujete, Veľká noc prináša vynikajúce možnosti.

23. september – 22. október

Škorpión

23. október – 22. november

Je tu príležitosť pustiť sa do niektorého zo starších
plánov. Ak je to menšia vec, stihnete to do konca
mesiaca, ak ide o väčší plán, budete napredovať
k cieľu obrovskými krokmi.

Strelec

23. november – 22. december

Často a radi chodievate medzi ľudí a vaše víkendy
budú teraz nabité kultúrnym a spoločenským
programom. Ak máte teraz naplánované nejaké
skúšky, úspešne ich zvládnete.

Kozorožec

23. december – 20. január

Veľká noc bude rušná, avšak pre zvyšok apríla
bude charakteristická harmónia a pokoj. Konečne
ste sa naučili povedať nie pri veciach, ktoré
nechcete robiť a teraz vám to príde vhod.

Vodnár

21. január – 19. február

Tento mesiac budete ešte veľkorysejší ako obvykle.
Nebojte sa výdavkov, pretože teraz budú vaše
finančné záležitosti skvele napredovať – ak nebudete ľutovať peniaze vynaložené na iných.

Ryby

20. február – 20. marec

Objaví sa váš starý priateľ, s ktorým budete nostalgicky spomínať na minulosť. Ryby bez partnera sa
v druhej polovici mesiaca zúčastnia na zaujímavom
stretnutí. Ak dajú citom šancu a je takmer isté, že
neoľutujú.
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podporujeme

Finále

na dohľad

Už 1. mája 2015 sa dozvieme, kto získa futbalový Slovnaft Cup.
Spolu s trofejou mu bude patriť aj cenná miestenka v Európskej
lige UEFA. Finálový zápas sa premiérovo odohrá v Poprade, kde
zrekonštruovali hlavnú tribúnu a vybudovaním troch nových tribún
zvýšili celkovú kapacitu futbalového štadióna na 5700 divákov.

Semifinále v apríli
O účastníkoch finále najvyššej slovenskej pohárovej súťaže rozhodnú dvojkolové semifinálové
zápasy v apríli. Prvú časť odohrajú futbalové
tímy 7. a 8. apríla 2015, v odvetách sa stretnú
21. a 22. apríla 2015. Prvý vyžrebovaný futbalový klub bude mať v prvom semifinálovom
stretnutí výhodu domáceho prostredia.
Zápasy o postup do semifinále odohralo
v marci osem najlepších klubov v marci. Po
zaujímavých súbojoch nakoniec do aprílového
semifinále postúpili AS Trenčín, DAC Dunajská
Streda, FK Senica a FK Dukla Banská Bystrica.

Silný partner futbalu
Generálnym reklamným partnerom Slovnaft
Cupu je aj v sezóne 2014/2015 spoločnosť
Slovnaft, ktorá je pre súťaž spoľahlivou
a serióznou oporou a motivuje tímy k športovým výkonom, ktoré tešia futbalových fanúšikov. Aj vďaka podpore Slovnaftu pristúpil Slovenský futbalový zväz
v aktuálnom ročníku k zvýšeniu počtu o kluby z regionálnych súťaží, a tým zvýšeniu počtu hracích kôl.

Vyššia návštevnosť
Podľa nového hracieho modelu nastúpilo do sezóny
2014/2015 celkovo 12 klubov z najvyššej ligy, dvadsať mužstiev z druhej najvyššej súťaže, 62 tímov z tretej ligy a 120 klubov zo štvrtej ligy. Spolu zasiahlo do
súbojov o cennú trofej vyše 200 klubov.
Príťažlivosť nového modelu pohárovej súťaže ešte
pred jarnou časťou potvrdila vyššia návštevnosť. Počet
divákov (60 800) bol o tretinu vyšší ako v uplynulom ročníku a celková bilancia bude zrejme atakovať
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magickú hranicu 100 000 divákov. Na zápasoch padol štvornásobný
počet gólov oproti vlaňajšej sezóne a priamy prenos zo zápasu 5. kola
na oficiálnom konte SFZ na YouTube medzi MŠK Žilina a FC Spartak
Trnava dosiahol rekordnú sledovanosť. Počas dramatického penaltového rozstrelu ho súbežne sledovalo 3743 divákov. Celkovo tento
zápas dosiahol viac ako 22 300 pozretí. Najúspešnejším klubom z nižších súťaží sa stal OF Dunajská Lužná, ktorý sa prebojoval až do 5. kola
(osemifinále) a získa peňažnú prémiu.

Kto získa pohár?
Pripomeňme si, že v minuloročnom finálovom zápase jubilejného 45.
ročníka v máji 2014 futbalisti MFK Košice prekazili ligovým majstrom
– ŠK Slovan Bratislava – zisk double, keď ich prekvapujúco zdolali 2:1
a vybojovali si tak právo účasti v Európskej lige UEFA. Aká bude situácia v tohtoročnom finále, uvidíme čoskoro.

www.slovnaŌludom.sk

