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Fresh Corner prichádza

čerpacie stanice slovnaft sa od tohto leta stá-
vajú špecialistom na dobrú kávu, občerstve-
nie a potraviny. postará sa o to nový koncept 
Fresh corner, ktorý práve spúšťame. Fresh 
corner už funguje na čerpacích staniciach v 
bratislave – záhorskej bystrici,  
v lučenci a vo vyšnom kubíne. postupne 
sa rozšíri na ďalšie čerpacie stanice na 
slovensku, aby bol poruke motoristom, ktorí si 
chcú popri tankovaní kvalitných palív dopriať 
príjemné občerstvenie a nakúpiť potraviny.
isto si ešte pamätáte na akciu Fiskars na 
slovnafte. mala veľký úspech. k značkovým pro-
duktom, ktoré ste si vtedy za akciové ceny nakú-
pili, môžu pribudnúť ďalšie. akcia Fiskars totiž 
pokračuje. systém zbierania nálepiek zostal rov-
naký, len výber produktov je zameraný hlavne na 
outdoorové aktivity. veríme, že sa vám zapáči. 
tvár na obálke tohto čísla zaručene poznáte. 
hrdina akčných filmov arnold schwarzenegger 
bol nedávno v los angeles na americkej pre-
miére najnovšieho filmu terminátor: genisys 
a poskytol tam rozhovor exkluzívne pre 
Štýl&elán. Dozviete sa v ňom, o čom sníva 
legendárny herec, ktorý odišiel za šťastím zo 
susedného rakúska do hollywoodu.

prajem vám príjemné čítanie.

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
slov naft, a.s.
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legendy 

Hore bez

Aj s plátnom je atraktívny
chevrolet camaro convertible predstavil verejnosti najvys-
pelejšiu plátennú strechu vo svojej triede. všetky vlastnosti 
modelu zostali zachované, len auto dostalo otvárateľnú stre-
chu s viacvrstvovou hlukovou izoláciou. strecha je plne auto-
matická a má veľmi podobný tvar ako kupé.  manipulácia 
so strechou sa dá riadiť aj diaľkovým ovládačom, a to až do 
rýchlosti 50 km/h. výkonný 6,2 litrový špičkový motor v8 má 
aj v tejto „plátennej“ verzii 455 koní.

Ani značka s bohatou históriou a slávne meno 
niekedy nestačia na prežitie. kým niektoré 
automobilky rátajú zisky, iné – napriek úspešným 
modelom – balansujú na pokraji zániku.

správy o autách
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Pre rodinu

Koľko má dverí?
autám mini sa darí vynikajúco a automobilka sotva stíha predvá-
dzať nové modelové verzie. pripravovaný clubman bol ako štúdi-

ové vozidlo známy už dlhšie, ale až teraz vyšlo najavo, že sa v tak-
mer nezmenenej forme dostane do sériovej výroby. rodinný model 
sa zbavil asymetrického otvárania dverí a prichádza s konzervatív-

nejším, avšak určite lepším riešením. Jedinou otázkou zostáva,  
či sa dá clubman považovať za päť- či šesťdverový. v tejto veci 

zatiaľ medzi marketingovými pracovníkmi nepanuje zhoda.

Čaro krásy

Opäť je tu Júlia
v súvislosti so zachovaním značky alfa romeo 
stále panuje neistota, ale automobilke to neb-
ráni pracovať na najsilnejšej a najšportovejšej 
verzii legendárneho sedanu s pôvabným menom 
giulia. Detaily zatiaľ neprezradili, ale dizajnéri 
urobili pre jej úspech naozaj maximum.  
ani nečudo, pretože ide o holú existenciu značky.  
celohliníkový  510 koňový a 3,0 litrový motor v6 
špičkového modelu Quadrifoglio verde v každom 
prípade vyrobili podľa vzoru vozidiel Ferrari.

Bezpečnosť na prvom mieste

Sila leoparda
najnovšia verzia hasičského vozidla panther 

od spoločnosti rosenbauer je už známa. predaj 
špeciálnej konštrukcie, vyvinutej predovšetkým 

na hasenie požiarov na letiskách, sa začne s jed-
nomotorovou a dvoj- resp. trojnápravovými verziami, 

ale neskoršie príde aj dvojmotorová špičková verzia 8×8 so 
750 koňovým výkonom. pri tejto novinke kládli ešte väčšiu na bezpečnosť 

posádky. v tomto obrovskom vozidle napríklad vodičovi pri manévrovaní 
pomáha úplný kamerový systém. s maximálnou, 19-tonovou vodnou záťa-

žou panther dosiahne rýchlosť až 80 km/h.

na dvoch kolesách

Elektrický bicykel od Fordu
automobilka Ford predstavila novú koncepciu bicyklov moDe:Flex so skla-
dacou konštrukciou, elektromotorom a ľahko vymeniteľnými kolesami.  
na bicykel, ktorý zatiaľ existuje len ako prototyp, dali odmontovateľné kolesá 
nie preto, že by boli náchylné na defekty, ale aby sa dali používať také, ktoré 
najlepšie zodpovedajú terénu a jazdným pod-
mienkam. k typu pneumatík sa vždy prispôsobí 
aj technika. pri jazde na cestných pneumati-
kách bicykel vyvinie menší výkon, než pri 
jazde s terénnym dezénom. bicykel od 
Fordu informuje jazdca o aute za jeho 
chrbtom jemným zachvením kormidla.

kRátkE SpRávy
Dvojmiliónte
v solihulle vyrobili dvojmiliónty land 
rover Defender. vozidlo síce oficiálne 
existuje 25 rokov, v skutočnosti má 
67-ročnú históriu, pretože je priamym 
nástupcom  prastarého land roveru, 
vyvinutého pre poľnohospodárov. 
automobilka na toto okrúhle výročie 
chystá slávnostnú edíciu.

Namiesto voltu bude Bolt
vozidlo chevrolet volt nesplnilo očakáva-
nia výrobcu. majitelia sa peto rozhodli,  
že postavia lacnú alternatívu tesly s čisto 
elektrickým pohonom. novinka, pokrs-
tená ako bolt, zvládne podľa plánov gm 
na jedno nabitie 320 kilometrov a jej 
cenu chcú udržať pod 30 tisíc dolárov. 

po nárazových testoch
organizácia euroncap, špecializovaná 
na testy automobilov, vykonala nedávno 
nárazové testy typu cross pre vozidlá 
Škoda superb, hyundai i20 a Fiat panda. 
české vozidlo dostalo päť hviezdičiek , 
malé kórejské auto štyri a drobné talian-
ske suv vozidlo len tri hviezdičky,  čo je 
pre novú verziu neobvykle málo.

trojka je v sklze
model s od tesly je vyslovene úspešný, 
avšak vývoj lacnejšieho vozidla model 
3 je v ďalšom sklze. automobil mal 
pôvodne prísť na trh na jar budúceho 
roka, potom sa termín posunul na 
koniec roka 2017 a podľa najnovšieho 
oficiálneho stanoviska výrobcu sa pre-
miéra presúva na rok 2018. táto infor-
mácia pochádza priamo od technického 
riaditeľa, J. b. straubelta, a tak ju snáď 
môžeme považovať za definitívnu.

správy o autách
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Auto
zníženie hmotnosti a odporu prúdenia vzduchu – pre 
výrobcov automobilov sú tieto dva spôsoby na znižova-
nie spotreby vozidiel najschodnejšie. ich príklad môžeme 
nasledovať aj my. 

  v aute majme len potrebné veci – ak jazdíme len  
v meste, doma môžeme nechať aj náhradné koleso. 
zbavíme sa tak 20 kilogramov zbytočnej záťaže.

  znížiť spotrebu pomáhajú aj pneumatiky s menším 
valivým odporom, ale aj v prípade tradičných pneu-
matík pravidelne kontrolujme tlak, najlepšie raz týž-
denne. nižší tlak, než je predpísané, zvyšuje valivý 
odpor, a tak aj spotrebu.

  nenosme zbytočne na aute strešný nosič batožín, 
pretože výrazne zhoršuje aerodynamiku vozidla 

  klimatizáciu zapnime len vtedy, ak ju skutočne potre-
bujeme. zapnutá klimatizácia zvyšuje spotrebu, ako 
keby sme mali plne naložené auto. 

  pravidelná údržba je veľmi dôležitá. výmena oleja 
v správnom čase znižuje odpor v motore, a tým aj 
jeho spotrebu. tiež je dôležité, aby správne fungovali 
výfuk, vzduchový filter a brzdový systém.

Vodič
okrem dobrého stavu vozidla môže prispieť k značnej 
úspore paliva aj vodič svojím úsporným štýlom jazdy.

  zrýchľujme jemne, nevytáčajme jednotlivé rýchlostné 
stupne do maxima. pri stálej rýchlosti jazdime vždy 
na najvyššom možnom rýchlostnom stupni, aby auto 
šliapalo bez veľkej námahy. 

Jazdite

  vyhýbajme sa zbytočnému brzde-
niu a zrýchľovaniu. prezieravou jazdou, 
sledovaním situácie pred nami a dodržaním rozumnej 
vzdialenosti môžete predísť tomu, aby sme na ceste  
s viacerými jazdnými pruhmi zbytočne stáli. keď spo-
zorujeme prekážku, môžeme včas zmeniť jazdný pruh.

  pri jazde z kopca zbytočne nebrzdime a nechajme 
auto, aby zrýchlilo vplyvom vlastnej hmotnosti.  
pri nasledujúcej jazde do kopca budeme môcť pridať 
menej plynu. 

  pri zastavení na semaforoch neposúvajme auto 
dopredu po krokoch. pohnime sa, až keď je na sema-
fore zelená a auto pred nami sa pohlo z miesta.  

  na diaľnici môžeme ušetriť aj pomalšou jazdou.  
ak budeme oproti normálnemu tempu (130 km/h)  
jazdiť rýchlosťou len 100 km/h, môžete dosiahnuť  
až o 30 percent nižšiu spotrebu. 

Právne predpisy na ochranu životného prostredia  
zaväzujú výrobcov automobilov vyvíjať čoraz 
ekologickejšie vozidlá, ale aj my sami môžeme  
urobiť niečo na zníženie spotreby. stačí zmeniť  
štýl jazdy, minimalizovať hmotnosť a znížiť  
odpor prúdenia vzduchu.

na zníženie spotreby
!múdro

tipov

okrem úsporného spôsobu jazdy môžu podnikatelia 
ušetriť používaním palivových kariet od slovnaftu. s 
palivovými kartami gold, silver, blue a green sú okrem 
rôznych výhod spojené aj zľavy na motorové palivá. viac 
informácií je na www.palivovekarty.sk.

tipy a rady
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iskolc počas celého roka víta pestrými akti-
vitami malých aj veľkých! V priebehu toh-

toročného augustového stredovekého festivalu na 
zrekonštruovanom hrade Diósgyőr  
sa uskutoční slávnostné otvorenie Arény rytier-
skych turnajov a Tržničého námestia. Zažite 
návrat do čias stredoveku a vychutnajte si atmo-
sféru na nádvorí kráľa Ľudovíta Veľkého.
Cestujte horským vláčikom do nedotknutého prí-
rodného prostredia Národného parku Bükk 
cez viadukty, strmé svahy a tunely! Dráha vedie 

popri zrekonštruovanej visutej záhrade hotela 
Palotaszálló, romantickom jazere Hámori,  

či huty Fazola v oblasti Újmassa. Vydajte sa 
na cesty po vyznačených turistických tra-
sách  k vyhliadkovým vežiam, zrúcanine 
kláštora v lesnom prostredí, do jaskýň, 
alebo do zoologickej záhrady. Čaká na 
vás veľa dobrodružstiev, veď nie náho-
dou je táto oblasť rajom pre turistov a cyk-

listov. S jednodňovou alebo viacdňovou 
turistickou kartou Miskolc Pass si môžete 

vychutnať atrakcie v Miskolci oveľa pohodlnej-
šie a výhodnejšie.

www.hellomiskolc.hu

www.miskolcpass.com

Miskolc Pass-uje 
k vám!

M



Jazda so 125-kubíkovým motorom

skútre do mesta

Piaggio Fly 125 – univerzálny
názov piaggio od talianskeho výrobcu sa stal synonymom skútra a talian-
sky výrobca si na preplnenom trhu užíva pozíciu najobľúbenejšej 
značky. v jeho ponuke si nájde špecifický skúter svojich snov snáď 
každý. modelovú sériu Fly však vyvinuli pre celý svet a usilovali sa 
dosiahnuť takú mieru všestrannosti, aby model zaujal širokú vrstvu 
užívateľov na všetkých kontinentoch. aj keď sú 12-palcové kolesá 
menšie ako u konkurencie, konštruktéri piaggia sa pokúsili odstrá-
niť problém ladením pohybového mechanizmu, čo spolu s pohodl-
nou sedacou pozíciou umožňuje komfortnú jazdu. Do odkladacieho 
priestoru pod sedadlom sa zmestí uzavretá prilba a užitočný priestor 
na odkladanie je aj za prístrojovou doskou.

suzuki Burgman 125 – Praktický
modely série burgman sú prítomné na trhu viac než pätnásť rokov a ich 
názov neklame, pretože ide o typické mestské skútre. značka je síce 
známa svojimi športovými motormi, ale popredný výrobca skútrov 
uprednostnil praktickú stránku. Jazdné vlastnosti zostali však naďa-
lej pomerne dynamické. burgman má mäkké perovanie, poloha tela 
pri riadení je komfortná a nohy sú chránené pred vetrom a dažďom.  
Do vyše 40 litrového odkladacieho priestoru pod sedadlom  
sa vojdú až dve uzavreté prilby a ďalší uzatvárateľný odkladací 
priestor s poklopom obsahuje užitočnú 12-voltovú prípojku. Ďalší 
odkladací priestor s poklopom je na pravej strane prístrojovej dosky.

yamaha majesty s 125 – Športový
majesty perfektne zapadá do športovej línie skútrov, od konkurencie 

sa však líši svojím vzhľadom a vypracovanosťou. mechanické lade-
nie je trochu tvrdšie, čo môže na menej kvalitných cestách spôso-
bovať chvenie. brzdy tohto agilného malého motocykla sú nad-
priemerné a skúter je schopný otočiť sa aj na malom mieste. 
plexisklo patriace do základnej výbavy je širšie a nižšie, než býva 
zvykom. poskytuje síce lepšiu ochranu rukovätiam, ale pri jazdce 
už cítiť v hornej časti hrudníka prúdenie vzduchu. Do batožino-
vého priestoru sa zmestí len jedna uzavretá prilba, ale majesty 

disponuje aj ďalšími praktickými odkladacími miestami.

sú hospodárnejšie, lacnejšie, ba dokonca rýchlejšie ako 
auto či hromadná doprava – preto sú v meste skútre 
ideálnym riešením. Ani tieto malé stroje nemusia byť 
nudné, ako potvrdzuje trojica zo 125-kubíkovej kategórie.

svet áut
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suzuki Burgman 125 
objem valca:  ............................... 125 cm3

max. výkon:  ....................................... 12 k
max. počet otáčok:  ..........  9000 ot./min
max. krútiaci moment:  ............  10,8 nm
Palivová nádrž:  .......................... 10,5 litra
rázvor:  .....................................  1465 mm
Pohotovostná hmotnosť:  ............  161 kg
Základná cena:  ......................... 3790 eur

Dizajn
nová generácia, ktorá prišla na trh vlani, 
už dostala dvojité delené svetlá, a pri-
spôsobila sa tak novému imidžu značky. 
Dizajn skútra skôr elegantný než športový. 
celkový štýl je vyzretý a stroj dostal mnohé 
užitočné funkcie. veľmi vkusné je zadné 
osvetlenie analógovej prístrojovej dosky.

výbava
burgman je dostupný už aj s antiblokova-
cím systémom. síce to zvyšuje jeho hmot-
nosť, ale pre jazdu v meste je to veľmi 
užitočná výbava. v základnej cene sú aj 
plexisklo a automatická lampa, osvetľu-
júca odkladací priestor pod sedadlom. 

Pohon
Štvortaktný, kvapalinou chladený motor 
so sohc riadením je aj pri nízkych otáč-
kach energický a spĺňa požiadavky normy 
euro 3. montovaný je s automatickou 
bezstupňovou prevodovkou.  obidva 
kotúče hydraulického brzdného systému 
majú 220 mm priemer.

Piaggio Fly 125
objem valca:  ............................... 124 cm3

max. výkon:  ...................................  10,6 k
max. počet otáčok:  ..........  8000 ot./min
max. krútiaci moment:  ............... 9,8 nm
Palivová nádrž:  ............................. 7,5 litra
rázvor:  .....................................  1330 mm
Pohotovostná hmotnosť:  ............  112 kg
Základná cena:  ........................  2390 eur

Dizajn
konštruktéri sa snažili o zladenie funkč-
nosti a talianskej elegancie. s veľko-
rozmerným svetlometom na kormidle 
sa dizajn drží retro-tradície značky, ale 
spodné osvetlenie vnáša do celkového 
obrazu  modernú atmosféru. 

výbava
presvedčivý pomer ceny a kvality je spo-
jený s kompromismi. plexisklo a mecha-
nická ochrana proti krádeži sú voli-
teľná výbava, a tiež zadný odkladací box. 
skútre sú k dispozícii v štyroch farbách –  
bielej, čiernej, červenej a modrej. 

Pohon
odborníci vysoko hodnotia jednovalcový 
injektorový štvortaktný blok motora s 
kvapalinovým chladením a sohc riade-
ním. Je veľmi spoľahlivý a v akejkoľvek 
pozícii sa dá ihneď naštartovať. výkon 
má síce menší ako jeho japonský konku-
rent, ale za odmenu ponúka optimálnu 
spotrebu.

yamaha majesty s 125
objem valca:  ............................... 125 cm3

max. výkon:  ....................................... 12 k
max. počet otáčok:  ........... 7500 ot./min
max. krútiaci moment:  ............  11,6 nm
Palivová nádrž:  ............................. 7,4 litra
rázvor:  .....................................  1405 mm
Pohotovostná hmotnosť:  ............  148 kg
Základná cena:  ........................  3295 eur 

Dizajn
moderný a pekný športový skúter. Jeho 
forma už aj v statickej polohe vyžaruje 
dynamiku. ploché stúpadlá a schodovité 
sedadlo umožňujú pohodlnú polohu pri 
jazde.

výbava
skúter yamaha, dostupný v troch far-
bách – bielej, čiernej a matnej titanovej 
– má v základnej výbave aj tlmené svetlá 
a zadné svetlá s leD technológiou, ako 
aj predné ochranné sklo a 13-palcové 
kolesá z ľahkej zliatiny.  

Pohon
model majesty s, vybavený novým zad-
ným zavesením monoshock a vodorov-
ným tlmičom nárazov, je montovaný  
s hospodárnym štvortaktným motorom  
s kvapalinovým chladením. o rovno-
mernú pohodlnú jazdu sa stará bezstup-
ňová prevodovka, ktorá si vyžaduje  
minimálnu údržbu.

svet áut
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Prečo vôbec?
model X6 m existuje aj v dieselovom prevedení. s ben-
zínovým motorom je to však auto, ktoré by chcel vyskú-
šať asi každý vodič, aby dokázal, že zákony fyziky nepla-
tia pre všetky vozidlá rovnako. práve tento pocit vyvoláva 
X6-ka v ľuďoch najčastejšie. Že toto nie je možné. suv-
čko s takouto hmotnosťou a veľkosťou sa jednodu-
cho nemôže správať ako športové vozidlo. a predsa! 
auto s hmotnosťou 2,4 tony zrýchli na stovku okolo 4,2 
sekundy. viete si to predstaviť? my sme tento zázrak 
otestovali s Jánom vasikom, ktorý pracuje ako novinár. 
„Jazdím na klasickom rodinnom aute, ale vždy som chcel 
vyskúšať niečo podobne brutálne.“ kľukaté cesty hor-
ného gemera boli na to ako stvorené. 

dizajn
toto nie je „obyčajná“ X6-ka, toto je m-ko. vidieť to všade, 
na prednej maske, na bočných otvoroch pre vzduch,  
na štyroch výfukoch, aj na prahovej lište. tyrkysovo 
modrá farba žiari už zďaleka. interiér tiež dýcha luxusom.  
v celom aute je ručne šitá kvalitná koža a plasty, ktoré sa 
sporadicky vyskytujú, vyzerajú luxusne. hudbu zabezpe-
čuje hifi od harman/kardon a na obrovskom displeji  
v strede máte všetko, čo by ste chceli vedieť o vozidle. 

Jazdné vlastnosti
X6 m si pýta rýchlosť. na začiatku sa bojíte zákrut, veď 
sedíte za volantom suv,  avšak rýchlo pochopíte, že pne-
umatiky sa držia cesty ako magnet. napriek tomu, že je 
kabína veľmi dobre odhlučnená, túžite počuť, ako znie 
po dupnutí na plyn 575 koní. Je to úžasná symfónia. 
benzínový motor vydáva taký krásny zvuk, aký dnes už 
takmer nepočuť. 

BMW X6 M

sú autá, ktoré sa nekupujú z racionálnych dôvodov, lebo 
racionálny dôvod na kúpu auta so 575-mi koňmi, ktoré sa 
bude preháňať po slovenských cestách, proste neexistuje. 
BmW však takéto autá vyrába. Znamená to, že takáto 
skupina ľudí existuje.

Bezhraničná sila

čitateľský test

10  | štýl&elán | august 2015



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.

dôležitejšie prvky výbavy
adaptívny podvozkový balík professional s m-špecifickým 
nastavením, m automatická steptronic prevodovka 
s Drivelogic, interiérové lišty v hliníkovom prevedení 
trace, bmW individual strop anthracite, 20-palcové m 
disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 611, so zmiešanými 
pneumatikami, brzdové kotúče, compound, m opierka na 
nohu vodiča, hifi systém, head-up displej, speed-limit info 
vrátane indikátora zákazu predbiehania

motor: m twinpower turbo 8-valcový zážihový motor
objem valcov: 4400 cm3

maximálny výkon: 423 kW (575 k)/6000-6500 ot
maximálny krútiaci moment: 750 nm/2200-5000 ot
rozmery: 4909/1989/1689 mm
rázvor: 2670  mm
najvyššia rýchlosť: nad 250 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 4,2 s
priemerná spotreba: 11,1 /100 km
meranie Š&e: 12,5 l/100 km 
cena modelu od: 118 500 eur s Dph
cena skúšaného modelu: 142 780 eur s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Prima 5W-40

BmW X6 m

testovaný model má v sebe asi všetko, po čom len vodič 
zatúži. od nočného videnia, cez samostatné parkovanie, 
nastaviteľné jazdné vlastnosti motora, podvozku a reak-
cie volantu až po nespočetné bezpečnostné systémy, 
ktoré dávajú na vás pozor, kým vy skúšate prekonať fyzi-
kálne zákony. sami sa môžete rozhodnúť, či chcete šofé-
rovať luxusnú limuzínu, alebo brutálneho draka. 
brutálna sila motora má aj svoju temnú stránku. Je ňou 
spotreba. pri veľmi decentnej jazde sa dá znížiť spotre ba 
auta na 10-11 litrov, ale na decentnú jazdu si zrejme 
nikto takéto auto nekúpi. keď sa zapne športový režim  
a vodič začne využívať schopnosti a silu auta, môže rátať 
s priemerom okolo 20 litrov a tankovaním každých 300 
kilometrov. Ďalšou nevýhodou je málo priestoru na zad-
ných sedadlách – zrejme sa rátalo s tým, že toto auto nie 
je práve model pre rodinne založených.

na záver
bmW X6 m je auto, ktorým nám jeho tvorcovia chceli 
dokázať, že aj z suv sa dá vyčarovať športové žihadlo, 
nad ktorým na cestách sotva niekto zvíťazí. my po našom 
teste potvrdzujeme, že v tom boli úspešní.

čitateľský test
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arnolD 
SCHwarzenegger

sníval o veľkom úspechu? ktorý zo svojich životov považuje za 
prvoradý – život filmovej hviezdy, športovca, politika, ochrancu prírody 
alebo život otca? sú peniaze a sláva dôležité? Čo by chcel ešte  
v budúcnosti dosiahnuť? o tom všetkom sme sa rozprávali s Arnoldom 
schwarzeneggerom v Los Angeles krátko pred americkou premiérou 
nového filmu terminátor: genisys.

i’M BaCk!
EXKLUZÍVNE!

tváre z obálky

12  | štýl&elán | august 2015



Š&e: Stvoriteľom Terminátora je James Cameron. 
Rozprávali ste sa o filmovom pokračovaní skôr, než 
ste povedali úlohe vo filme Terminátor: Genisys svoje 
definitívne áno?
Arnold schwarzenegger: s Jamesom cameronom 
sme hovorili nielen o tomto filme, ale o všeličom mož-
nom. sme totiž veľmi dobrí priatelia a často spolu 
debatujeme. takže áno, o terminátorovi sme sa roz-
právali. scenár filmu napísal scenárista avataru.  
aj cameronovi sa veľmi páčil.
 
Š&e: Čím to je, že máte tak radi Terminátora? 
A. s.: pretože má vlastnosti stroja. Jeho myslenie  
a konanie riadi počítač a on presne ako počítač aj  
funguje. mám ho rád aj pre jeho nekonečnú moc...  
je neporaziteľný.

Š&e: V najnovšom Terminátorovi je zachytený fan-
tastický súboj súčasného Arnolda Schwarzeneggera 
so svojou mladou verziou, čo tvorcom umožnila digi-
tálna technológia. Vyzerá to tak, že pokračovania 
Terminátora budú môcť vzniknúť aj vtedy, keď tu už 
nebudeme. Čo si o tom myslíte?
A. s.: môžem len dúfať, že to tak naozaj bude.  
už súčasná technológia, ktorou vytvorili spomínanú 
časť filmu, je fascinujúca. až 85 kamier snímalo aj ten 
najmenší pohyb alebo mihnutie oka, a potom nasní-
maný materiál celé mesiace spracovávali na počítači. 
keďže dokážu vytvoriť filmové sekvencie vizuálnymi 
trikmi a cgi technikou – počítačovo generovaným 
obrazom, kto môže zakázať, aby takto spravili celý 
film? keď som si počas natáčania myslel, že sa scéna 
skončila a konečne môžem ísť na obed, vždy za mnou 
niekto dobehol, že nie arnold, teraz poď so mnou, 
ešte musíme niečo natočiť kvôli trikom, aby sme mali 
zachytený každý tvoj pohyb. takže ktovie, čo všetko 
budú schopné urobiť kamery a počítače o 50 rokov. 
Je pravda, že moju tvár už nebudú môcť nasnímať 
naživo, ale namiesto mňa sa bude môcť postaviť pred 
kameru kulturista, ktorý má takú istú stavbu tela ako 
ja. aj teraz urobili v podstate to isté, a potom detaily 
skorigovali na počítači, aby výsledok vyzeral úplne 
ako ja. našťastie, pri mnohých scénach mohli filmári 
použiť moje pôvodné „telo”, ktoré ešte v roku 1984 
„zostrojil“ stan Winston. takže... nič nie je nemožné. 
v tomto najnovšom filme úplne skopírovali moje 
„pôvodné telo”. zhrozil som sa, keď som navštívil spo-
ločnosť, ktorá vyrába „kópie” a uvidel som visieť na 
vešiakoch 20 arnoldov... 20 párov nôh, 20 párov rúk 
– a všetky moje.

Š&e: Často ste si priali, aby niektoré scény zahral 
namiesto vás radšej kaskadér?
A. s.: veľmi zriedkavo. som vo výbornej forme vďaka 
tomu, že denne trénujem. v mojom veku sa síce člo-
vek oveľa ľahšie zraní, ale keď ste v dobrej forme, dá 
sa tomu predísť. 

arnolD 
SCHwarzenegger

Š&e: Keby ste sa mohli vrátiť v čase, ktoré  
obdobie by ste si vybrali? A ak by to vo vašej moci,  
čo by ste zmenili?
A. s.: vrátil by som sa hlboko do minulosti, pre-
tože podľa mňa to bolo najvzrušujúcejšie obdobie 
dejín ľudstva. rád by som videl, ako sa  stavali pyra-
mídy, aký bol život v starovekom ríme... tiež by som 
chcel vidieť, ako žili vikingovia, ako vznikala súčasná 
amerika, teda z amerického pohľadu. sú to prelomové 
časy, ale neznamená to, že by som tam chcel pre-
žiť svoj život... stačilo by mi, ak by som mohol byť na 
chvíľu pozorovateľom. a čo by som zmenil? zrušil by 
som neprirodzenú smrť. nebolo by viac vojen, neexis-
tovali by aiDs, ebola, rakovina, žiadna choroba, ľudia 
by len vo vysokom veku pokojne zaspali. to by bol môj 
najkrajší splnený sen.

celý môj život je nádherný  
a ja som taký šťastný, že nevidím 
dôvod na zmenu.

tváre z obálky
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Š&e: A čo by ste urobili ináč vo vlastnom živote? 
A. s.: požiadal by som o cenu golden globe za celo-
životné dielo...(smiech). to bol len žart.  ale vážne – 
dostal som od božskej prozreteľnosti taký úžasný 
život, že by som v ňom nemenil absolútne nič. nechal 
by som všetko tak, ako je, vrátane chýb aj omylov.  
aj všetko, čo som pokazil. všetky dobré a zlé veci. 
celý môj život je nádherný a ja som taký šťastný, že 
nevidím dôvod na zmenu. Denne za to ďakujem bohu 
a amerike, pretože sa o to pričinili – nie ja. a ešte 
mnoho ďalších ľudí, ktorí mi pomohli hlavne v čase, 
keď som bol v usa, krajine neobmedzených možností, 
nováčikom. ak by mi vtedy nepodali pomocnú ruku, 
môj život by sa určite nevydaril tak dobre. 

Š&e: V istej americkej talk-show ste vyjadrili nedôveru 
manželskej terapii.
A. s.: musím to hneď korigovať. nezavrhol som  
manželskú terapiu. len neverím konkrétnemu psy-
chológovi, ku ktorému sme s mariou (exmanželka 
arnolda – red.) chodili ako klienti. nielenže nepomo-
hol, ale vyslovene nám uškodil. v interview, ktoré spo-
mínate, som povedal, že nemám problém s terapiou 
ako takou. okrem dôvery v terapiu je ale veľmi dôle-
žité, aby človek našiel vhodného odborníka.  
skúsil som to, ale nikam to neviedlo. preto som  
povedal to, čo som povedal. 

Š&e: Netajíte sa tým, že ste urobili chyby.  
Aké ste z toho vyvodili ponaučenia a akým  
smerom kráčate ďalej? 
A. s.: som so svojím životom spokojný. môj vzťah  
s rodinou je veľmi príjemný, čo je veľmi dobrý výsle-
dok – avšak nie je to len moja zásluha, ale aspoň 
v rovnakej miere aj mariina. počas rozvodu sme sa 
obaja  správali ako dospelí a hľadeli sme len na to, čo 
bude najlepšie pre deti. Je pravda, že manželstvo som 
pokazil ja, ale deti vychovávame spolu, úplne rovno-
cenne. navštevujeme sa, spoločne oslavujeme Deň 
matiek, narodeniny, vianoce – túto harmóniu je vidieť 
aj na deťoch, čo ma nesmierne teší. na Deň otcov  
sa napríklad konala svetová premiéra terminátora  
v berlíne a moje deti mi tam poslali karty s blahožela-
ním a darčeky. veľmi ma to dojalo. určite v tom mala 
prsty aj maria, je výborná organizátorka. 

Š&e: V novom filme Maggie, a teraz aj vo filme 
Terminátor: Genisys, hráte otca dievčaťa. Čo pre vás 
znamená otcovstvo v živote a vo filme? 
A. s.: nemyslím si, že poviem niečo nové, ak skonšta-
tujem, že pre herca je oveľa ľahšie hrať úlohu otca, 
ak ním je aj v realite. Ja v tom mám 25 rokov praxe. 
vo filme maggie moja dcéra dostane vírus zombie, 
ktorý je smrteľný, a ja musím asistovať až do konca. 

vizitkA
Arnold (Alois) schwarzenegger – narodil sa v thale (rakúsko)  

30. júla 1947. 

otec: gustav schwarzenegger, policajný dôstojník

matka: aurelia schwarzeneggerová

schwarzenegger bol priemerným žiakom, ale vynikajúcim športov-

com. kulturistike sa začal venovať ako 15-ročný, v roku 1966 sa stal 

majstrom európy. v roku 1967 sa odsťahoval do usa a v roku 1970 

získal titul mr. olympia. tento úspech si neskôr zopakoval ešte šesť-

krát. v roku 1970 sa začala jeho filmová kariéra vo filme hercules in 

new york, ale prvý ozajstný úspech mu priniesol film pumping iron 

(1977). prvého terminátora si zahral v roku 1984. manželstvom  

s mariou shriverovou sa dostal do rodiny kennedyovcov a pokračo-

val vo svojej filmovej kariére filmami predator, red heat, running 

man, twins, Junior, kindergarten, cop, total recall, true lies, a tiež 

sériou filmov terminátor (piata časť sa dostala do kín v lete 2015 

). hoci sú v jeho rodine zarytí demokrati, schwarzenegger vyhral vo 

voľbách post guvernéra kalifornie v republikánskych farbách a bol 

v tejto funkcii dve volebné obdobia. v tom čase na sedem rokov pre-

rušil svoju hereckú kariéru. v roku 2011 sa verejne priznal, že mal 

vzťah s manažérkou svojej domácnosti a má s ňou syna.  

to spôsobilo, že maria shriverová sa s ním po 25 rokoch manželstva 

rozviedla. po odchode z politiky založil na univerzite uscv (university 

of southern california) výskumný ústav schwarzenegger, vrátil  

sa k filmu a začal cestovať po svete ako „motivačný prednášajúci”. 

témou je ochrana životného prostredia.

tváre z obálky
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zhrozil som sa, keď som  
navštívil spoločnosť, ktorá vyrába 
„kópie” a uvidel som visieť na 
vešiakoch 20 arnoldov...

svoju filmovú postavu by som zvládol oveľa ťažšie, ak 
by som nebol aj v skutočnom živote otcom. preto rád 
prijímam tieto otcovské role.  pred 25 rokmi by som 
to nerobil. v terminátorovi som hral anjela strážneho 
sarah connorovej a nevnímal som to ako záťaž –  
z toho istého dôvodu. navyše, filmový scenár je veľmi 
dobrý, škoda by ho bolo pokaziť. emília je nádherné 
dievča, ktoré človek rád ochraňuje. tu však bolo kľú-
čom, aby som ju ochraňoval nielen vo fyzickom poní-
maní, ale vložil do toho aj emóciu. Je pravda,  
že terminátor je len stroj, ale pomaličky sa u neho 
vyvinú ľudské vlastnosti. ak nie pre nič iné, tak preto, 
že so sarah connorovou je od sedemdesiatych rokov. 

Š&e: Zdá sa, že váš syn Patrick bude pokračovať vo 
vašej ceste. Máte z toho radosť?
A. s.: patrick zdedil to najlepšie od marie, aj odo 
mňa. chce sa stať hercom, ale nie v roli štatistu. chce 
hrať hlavné úlohy. ako keby som videl seba, keď som 
voľakedy rovnako odhodlane tvrdil, že budem filmo-
vou hviezdou. všetci sa mi smiali. aj patrick je pevne 
presvedčený o tom, že sa mu to podarí, a už aj dostal 

svoju prvú hlavnú úlohu. medzitým študuje marke-
ting a ekonomiku a chce univerzitu dokončiť, pre-
tože vie, že v hollywoode sa dá nielen zarobiť, ale aj 
všetko stratiť. sám som nikdy nestratil ani cent, pre-
tože patrím medzi tých málo ľudí, ktorí vždy šikovne 
obracali peniaze. svoje finančné záležitosti som nikdy 
nezveril nikomu inému. patrick nasleduje môj vzor 
a už teraz je dobrým podnikateľom. vlastní viacero 
pizzerií, podniká aj v iných oblastiach a celé leto pra-
cuje. som na neho veľmi hrdý.

Š&e: Aké rady do života mu dávate?
A. s.: nemyslím si, že by potreboval mentora, ale keď 
sa ma na niečo spýta, vždy mu poviem, čo si o tom 
myslím. podľa môjho názoru musí každý mladý človek 
sám vedieť, čo je pre neho najlepšie. ak ma mladí žia-
dajú o radu, vždy im poviem: počúvni si svoje srdce, 
a nie rodičov. treba nechať dieťa, aby si samo zade-
finovalo, čo chce. môžete ho len trošičku usmerňo-
vať. môj otec na mňa nikdy netlačil, aby som hrá-
val futbal, hoci sám po večeroch trénoval futbalistov. 
rozhodol som sa sám od seba. nikdy ma do toho 
nenútil. a keď som mu povedal že budem majstrom  
v kulturistike, spýtal sa, na čo je to dobré. „prečo rad-
šej nejdeš za drevorubača? aspoň budeš robiť niečo 
užitočné, kým kulturistika...“

Anikó Návai
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oli súčasťou nášho sveta fantázie od 
malička, ale v skutočnosti sme sa ich nikdy 
nevzdali. Dnes už nečítame rozprávky a 

nezaujímajú nás anjeli a démoni s ich vzťahmi a vzá-
jomnými súbojmi, avšak túžba po silných nevšedných 
zážitkoch je v nás naďalej. túžime zažiť každodenné, 
menšie alebo väčšie, ale skutočné víťazstvá, ktoré 
môžeme virtuálne prežívať v kine či za počítačom. 
môžeme sa stotožňovať so super hrdinami bez toho, 
aby sme sa museli spoliehať len na svoju vlastnú 
fantáziu. máme vzor. „Diváci nechcú poznať niečo 
celkom nové, ale chcú počuť dobre prerozprávaný 
mýtus. chcú mať radosť z toho, že našli intenzívnejšie 
zobrazenie známych udalostí,” napísal známy talian-
sky spisovateľ a filozof umberto eco vo svojej štú-

dii s názvom mýtus 
supermana mecha-
nizmus fungovania 
príbehov o akčných 
hrdinoch. Je úžasné 
vidieť v jednotlivých 
políčkach komiksov, 
ako skolil 

spiderman darebáka skáčuceho na magnetických 
podkovách, alebo ako batman dal dole Jokera.  
aj Flemingov agent 007 je vynikajúco napísaný a skvelá 
je aj filmová verzia, konštatoval eco v roku 1976.

nový smer: aj hrdina môže mať chyby
novodobé úspešné hollywoodské filmy však idú ďalej 
– snažia sa prehĺbiť drámu búraním mýtu, že super 
hrdinovia nie sú nezraniteľní, či neomylní. stávajú sa 
viac ľudskými. terminátor dokáže prežívať emócie, 
transformer sa rozpadne na súčiastky a James bond 
starne. zaiste, stále je najlepší, pretože inak by to 
nedávalo zmysel.
 

Super hrdinovia prežívajú vo filmovom priemysle renesanciu.  
v kinách sa roztrhlo vrece s premiérami megaprodukcií a akční 
hrdinovia sa dožadujú vstupu do nášho vedomia aj na ďalších 
vizuálnych platformách, hlavne v počítačových hrách. Čím to je, 
že týchto hrdinov milujeme, aj keď už nie sme deti?

$

$

$

$Prvý film – za pár dolárov

podľa filmových historikov prvým akč-

ným filmom bola veľká vlaková lúpež 

(the great train robbery), ktorá mala 

premiéru v newyorskom múzeu huber’s 

v roku 1903. iba 12-minútový nemý film 

si vyžiadal náklady 150 dolárov, ale stal 

sa storočnou klenotnicou technických 

inovácií filmárskeho odvetvia. hodnotu 

tohto diela od spisovateľa, režiséra a 

producenta edwina s. portera zvyšuje 

popri práci s kamerou aj priečny strih, 

ktorý bol použitý po prvý raz.  

no a samozrejme významný hrdina wes-

ternových filmov tej doby, „broncho 

billy” anderson. Film sa končí happy 

endom – banditov premohli. o nesmrteľ-

nosti tohto filmu niet pochýb.

kult hrdinov
na filmovom plátne
Prečo máme radi nadľudské výkony

B

film
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boj hrdinu prezrádza našu hierarchiu hodnôt a pohľad 
na konflikty – aký boj považujeme za nevyhnutný  
a ako sa chceme do neho pustiť. hrdina je idealizova-
ným pohľadom spoločnosti na seba a super hrdina je 
jeho extrémne vystupňovanou verziou. pravda, toto je 
už len dodatočné vysvetlenie. pri zrode akčného filmu 
pred zhruba sto rokmi bolo hlavným zámerom prilákať 

divákov do kina. na úsvite filmo-
vého umenia sa stali predzves-

ťou tohto žánru filmy  
s komickými naháňačkami.  
z natáčania jazdy na koňoch, 

alebo na strojoch s par-
ným alebo benzínovým 

pohonom sa dalo dlho 
a dobre vyžiť, avšak 
akčné filmy, spriaz-
nené s thrilermi a dob-

rodružnými filmami, 
bolo nutné po urči-
tom čase znovu pre-
myslieť a prepraco-
vať. po 70 rokoch 
sme sa dočkali.

galéria akčných hrdinov

populárnymi akčnými hrdinami v rokoch 1950-

1960 boli John Wayne (hrával v úlohe vojen-

ských dôstojníkov a pištolníkov, avšak v sku-

točnosti nikdy  nemal na sebe uniformu), eteve 

mcQueen a lee marvin. Štafetu potom prevzali 

charles bronson, chuck norris a clint eastwood. 

ich nasledovníkmi sa stali sylvester stallone, 

arnold schwarzenegger, Dolph lundgren, mel 

gibson, Danny glover, a napokon tvrdo bojujúci 

bruce Willis. muselo uplynúť dvadsať rokov, aby 

filmoví producenti znovu objavili zdroj dolárov, 

ktoré vyvierali z ráznych kopancov ázijských her-

cov – majstrov bojových umení ( hlavne Jet liho 

a Jackie chana). no a v úvode tretieho tisícročia 

sa zase priazeň divákov obrátila na niekdajšieho 

skokana do vody Jasona stathama a roberta 

Downeya Jr. pretože sly, arnold a bruce sú ešte 

stále činní. ba možno  lepší, než kedysi.

v nedávnej minulosti sa viackrát potvrdilo, že film 

so ženou v hlavnej úlohe, vyrobený s nižším roz-

počtom, priniesol vyššiu tržbu paralelne pred-

stavená „mužská” superprodukcia. mená ako 

sigourney Weaver, linda hamilton, uma thurman 

alebo angelina Jolie sa právom môžu spomínať 

spoločne s menami mužských hrdinov. Dokázali, 

že ženy si tiež vedia poradiť so zloduchmi.

film
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All Bikers SLOvNAFt Rally

princípom pretekov je zájsť 
na vybrané miesta po celom 
slovensku a zbierať za to 

body. každé z miest je v apliká-
cii popísané a doplnené fotogra-
fiou. mobilná aplikácia je dostupná 
zdarma vo verzii pre iphone 
a android, ale pre registrovaných 
pretekárov sa v nej odomkne funk-
cionalita, ktorá im umožní pretekať 
a vyhrať.

registrácia pretekárov je dostupná 
počas celého leta až do ukončenia 
pretekov v septembri. Štartovné 
je 20 eur a zahŕňa štartovací balí-
ček, nálepku pretekov, tričko abr 
a kopec rôznych darčekov od 
partnerov.

súťaž sa skončí v závere leta  
a vyvrcholením bude spoločná 
párty s odovzdávaním cien a žrebo-
vaním ďalších výhercov zo všetkých 
pretekárov.

Stiahnite si aplikáciu all Bikers SlovnaFt rally na stránke  
www.allbikersrally.sk, jazdite až do konca leta po Slovensku 
a získajte nový motocykel Harley-Davidson iron a ďalšie lákavé 
ceny. generálnym partnerom nových virtuálnych pretekov je 
Slovnaft. Ďalšími partnermi sú významné značky ako BMw, ktM, 
Harley-Davidson, ČSoB poisťovňa, Sygic, touratech, či klMwear.

Zaregistruj sa na stránke 
www.allbikersrally.sk

Stiahni si aplikáciu AllBikersRally 
do mobilu a aktivuj si pomocou 
aktivačného kódu. Tvoj mobil 
je tvoj itinerár!

Po zaplatení 
štartovného 20,- € 
získaš aktivačný kód.

V appke nájdeš zoznam 
miest s ich krátkym popisom a 
bodovým ohodnotením. Vyber 
si, ktoré chceš, zaraď si ich do 
plánu svojej cesty.

Keď prídeš do cieľa cesty, 
“checkni” sa pomocou 
aplikácie, urob si “selfie” ako 
dôkaz a spomienku, že si tam 
bol. A vyber si ďalší cieľ! 

Navigácia v mobile ti ukáže 
cestu k cieľu.

Ak máš už jasný cieľ, odštartuj 
preteky. Od toho momentu ti 
plynie 48 hodinový limit.

Po uplynutí časového limitu 
sa preteky automaticky ukončia 
a tvoj bodový zisk sa zapíše do 
rebríčka na stránke 
www.allbikersrally.sk.

48h
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Jazdite o Harley-Davidson iron!

na domácej pôde
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NAJLEPŠÍ POMER 
CENY A KVALITY

Šťastnú cestu  |  www.slovna� .sk

Nezávislý prieskum švajčiarskej organizácie ICERTIAS ukázal, že najlepší 
pomer ceny a kvality na Slovensku majú čerpacie stanice Slovna� . 

Ďakujeme za dôveru.

 A4-bestbuy-SK-OK.indd   1 15/06/15   12:55



1Großglockner Pass  

– Panoramatická jazda
Dĺžka 48 kilometrov, 36 ostrých zákrut a 2500-met-
rový výškový rozdiel. rakúsky priesmyk großglockner 
nie náhodou patrí medzi najkrajšie európske cesty. 
podľa archeologických nálezov sa používal už pred štyritisíc rokmi, 
avšak dnes je dôkazom inžinierskej geniality tridsiatych rokov 
minulého storočia. cestu budovalo viac než 3000 robotníkov v 
rokoch 1930 až 1935 a trasa medzi mestami zell am see a lienz 
cez hrebene álp spája spolkové krajiny salzburg a korutánsko. 
vedie cez hochtor („vysoký priesmyk”) na heiligenblut a na naj-
vyšší štít rakúska, 3798-metrový großglockner. spoplatnená 
pano ramatická cesta je otvorená od začiatku mája do konca 
októbra a návštevníkov tam očakávajú jedinečné prírodné sce-
nérie. vedľa cesty sú tematické ihriská a výstavy s informačnými 
tabuľami. z mnohých vyhliadkových miest umožňuje najkrajší 
panoramatický pohľad na okolité kopce vyhliadka kaiser-Franz-
Josefs-höhe. v blízkosti sa nachádza národný park hohe tauern, 
situovaný na trojhraničí spolkových krajín korutánsko, salzburg a 
tirolsko. okrem grandiózneho horského sveta a rozsiahlych ľadov-
cov skrýva aj také zázraky, akým je impozantný vodopád krimml.

Serpentíny

GriMSel PaSS

PaSSo dello Stelvio

öSterreich

italia

Schweiz

coMo

i

ch
GroßGlockner

cortina
d´ aMPezzo

očarujúce cesty v alpách
Dovolenkové cesty autom znamenajú vo všeobecnosti 
starosti s prípravou a náročné šoférovanie po neznámych 
trasách. takéto cestovanie nám však dáva to, čo žiadne 
iné – pocit slobody. v poslednej časti nášho seriálu vám 
predstavíme miesta v alpách, ktoré stoja za námahu  
za volantom.

v oblakoch

cestovanie
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Passo Stelvio – Poľovačka na zákruty

rakúske tirolsko a talianske Južné tirolsko sú najobľúbenejšie  
v zime, ale ľudia milujúci aktívny oddych čoraz častejšie vyhľa-
dávajú okolie innsbrucku a bolzana aj v lete. pre dobrodruž-
ných motoristov a motocyklistov je povinnou jazdou úsek talian-
skej cesty ss38 medzi obcami prato allo stelvio a bormio. ide 
o slávny priesmyk stelvio. serpentíny so 7,4-percentným stúpa-
ním si vyžadujú bezchybný technický stav vozidla a vodiča s dob-
rými reflexami. vychýrený severovýchodný úsek sa dvíha k najvyššiemu 
bodu krajiny vo výške 2758 metrov a dovedie vás tam 48 očíslovaných 
ostrých zákrut. cestný úsek je pre veľkú obľubu v letnej špičkovej sezóne 
preplnený a poľovačka na zákruty je preto lepšia vo všedný deň, a to skoro 
ráno. na 47 kilometrov dlhej, miestami neuveriteľne úzkej ceste musíme 
počítať s premávkou v protismere, stredová čiara však neexistuje.  
prejazd zákrutami je preto skutočná výzva.

Grimsel a Furka Pass – divá krása

priesmyk grimsel v údolí rieky rhone v bernských alpách je jed-
ným z obľúbených cestných úsekov nielen švajčiarskych moto-
cyklistov. cesta sa šplhá až do 2165-metrovej výšky. stavbu  
34 kilometrov dlhej cesty, spájajúcej innertkirchen s gletschom, 
dokončili v roku 1895. otvorená je obvykle od mája do októbra, 
ale keďže ide o najkratšie spojenie medzi kantónmi valais (Wallis) 
a bern, úrady sa snažia čo najdlhšie udržať prejazdnosť cesty, 
aj keď sneží. na vrchol priesmyku vedie cesta z bernskej strany 
medzi sivými a zelenými žulovými bralami, charakteristickými pre 
túto divú a nevľúdnu krajinu a počas jazdy sa môžeme pokochať 
aj a fascinujúco krásnym jazerom grimsel. Dedinka gletsch je jed-
ným z konečných bodov aj druhého známeho švajčiarskeho prie-
smyku Furky. cesta plná serpentín sa dvíha do výšky 2429 met-
rov a spája gletsch v kantóne valais s realpom v kantóne uri. 
pre fanúšikov filmov o Jamesovi bondovi je jedným z pútnických 
miest, pretože tam natáčali film goldfinger so seanom connerym 
v hlavnej úlohe. betónová cesta sa divo krúti na strmej stráni 
a za volantom treba zbystriť pozornosť na maximum. zvodidlá 
tam prakticky nie sú a aj v lete sa môže stať, že cestu sem-tam 
pokrýva ľad. adrenalínovú jazdu sa oplatí prerušiť na vyhliadke  
vo výške 2431 metrov a obzrieť si odtiaľ  okolité hory.

a

cestovanie
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toto leto je extrémne horúce, ale popri ľahkej 
strave plnej šalátov predsa len občas zatúžime 
po zmene. Ak patríte medzi milovníkov mäsitých 
jedál, vyskúšajte tri skvelé recepty.

Božská
chuť

gastronómia
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suroviny: 4 plátky hovädzieho steaku t-bone izbovej teploty, olivový olej. 
Na prípravu chrenového masla:  120 g osoleného mäkkého masla, 2 poliev-
kové lyžice čerstvo postrúhaného chrenu, 1 polievková lyžica nadrobno  
posekaného petržlenu, čierne korenie. Cibuľové krúžky:  1 väčšia cibuľa 
pokrájaná na hrubé krúžky, 1 šálka cmaru, (najlepšie z trhu), 150 g múky, 
sušený zeler, soľ, 1 pohár piva, olej.

Hovädzí bôčik  
v sherry-barbecue omáčke
Príprava:
1) rúru predohrejeme na 200 °c. 2) Štvrť šálky jablčnej šťavy 
odložíme nabok, zvyšok zmiešame s litrom vody a prilejeme do 
hrnca k bôčiku. 3) Šťavu necháme zovrieť, na nízkom plameni 
dusíme bôčik pol hodinu, potom ho vyberieme. 4) v druhom  
hrnci zohrejeme olej, opražíme na ňom nadrobno posekaný ces-
nak a cibuľu do zlatohneda a potom ich preložíme do misy.  
5) pridáme k nim paradajkové pyré, štvrť šálky jablkovej šťavy, 
hnedý cukor, sherry, horčicu, citrónovú šťavu a celé dobre zmie-
šame. 6) bôčik dáme na kovovú mriežku, polejeme omáčkou  
a pečieme asi hodinu, avšak po pol hodine ho obrátime.

Roštenka na červenom víne, pripravovaná v hrnci
Príprava:
1) Do mäsa votrieme múku zmiešanú so soľou a čiernym korením. 2) v hrnci rozpálime trochu  
oleja, opražíme na ňom mäso zo všetkých strán pekne dohneda a vyberieme. 3) Do oleja vhodíme 
cibuľu pokrájanú na malé kúsky, mrkvu a cesnak a opražíme ich do zlatista, potom pridáme para-
dajkové pyré a ešte minútu povaríme. 4) Do hrnca vlejeme víno, hovädziu polievku, pridáme celé 
paradajky z konzervy, cukor a bobkové listy, potom osolíme a okoreníme. 5) mäso vložíme späť  
do hrnca, prikryjeme pokrievkou a dusíme dve hodiny. 6) mäso pokrájame na plátky, dôkladne  
polejeme šťavou a servírujeme.

suroviny: 2 kg mäsa na roštenku s kosťou, niekoľko polievkových lyžíc múky,  
olivový olej, 2 cibule posekané nadrobno, 2 mrkvy pokrájané na kocky, 3 strúčiky  

cesnaku (roztlačené), 2 polievkové lyžice paradajkového pyré, 2 dl červeného vína,  
1 šálka hovädzej polievky, 2 paradajkové konzervy s celými paradajkami,  

1 polievková lyžica hnedého cukru, 3 bobkové listy, soľ, čierne korenie.

tip Š&e: Zo zvyšku dusenej roštenky môžeme pripraviť 
studený šalát s jablkami, chrenom, varenými cestovinami 

alebo varenými strukovinami.

suroviny: 800 g hovä-
dzieho bôčiku, 1 liter 

jablčnej šťavy, 1 poliev-
ková lyžica olivového 

oleja, 3 nadrobno pose-
kané strúčiky cesnaku, 
1 cibuľa, 1 šálka para-

dajkového pyré, 1 poliev-
ková lyžica cukru, 1 šálka 

sherry, 1 polievková 
lyžica horčice so semien-

kami, citrónová šťava, 
soľ, čierne korenie.

tip Š&e: Bôčik pokrájaný na menšie kúsky môžeme pripraviť aj vo 
vrecúškach na pečenie. na okorenenie a na marinádu používajme 
slivkový lekvár, sójovú omáčku a zázvor.

tip Š&e:  
grilované  
hovädzie  
mäso je dobré 
nechať ešte  
štvrť hodiny  
odstáť.  
mäso bude  
oveľa  
šťavnatejšie.

T-bone steak s chrenovým  
maslom a cibuľovými krúžkami
Príprava:
1) na prípravu chrenového masla zmiešame v hrnci chren, maslo, petržlen  
a čierne korenie. 2) položíme na fóliu, sformujeme roládu, zabalíme a uložíme  
do chladničky, aby stuhla. 3) zohrejeme rebrovaný hrniec. Do steakov votrieme 
soľ, čierne korenie,  olivový olej a opečieme z obidvoch strán podľa vlastnej chuti.  
4) cibuľové krúžky namočíme na 10 minút do cmaru, potom osušíme papie-
rovými utierkami. 5) Do múky pridáme soľ, ochutíme sušeným zelerom a vle-
jeme do nej pivo. 6) vymiešame do hladka, potom do hmoty namáčame cibu-
ľové krúžky a v hojnom objeme oleja vyprážame do zlatohneda. 7) pri servírovaní 
dáme na steak plátok chrenového masla a cibuľové krúžky poukladáme okolo.

gastronómia
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Suroviny
prvou a najdôležitejšou otázkou je základná surovina na steak.  
tu nám môže poradiť mäsiar. ak teda máme mäsiara, ktorý nás má 
rád a my jeho, dostaneme dobrú sviečkovicu, hovädzie zadné alebo 
rebierko. tieto časti nie sú pri pohybe zvieraťa príliš namáhané,  
a preto sú mäkšie a jemnejšie než ostatné druhy mäsa.

Stupne prepe enia
skutočne skúsení labužníci rozoznajú až 6 rôznych typov steaku: 
blue rare, krvavý, anglický, poloanglický, stredne prepečený a prepe-
čený. začiatočníci môžu začať s krvavou, poloanglickou a prepeče-
nou verziou. čím je plátok mäsa tenší, o to skôr sa prepečie – v prí-
pade 1,5-centimetrového plátku pri pečení každej strany 1 minútu 
dostaneme krvavý steak, a pri pečení viac než 2 minúty už prepe-
čený. v prípade 3 centimetre hrubého plátku čas medzi blue rare  
a prepečeným steakom sa pohybuje medzi 4 a 7 minútami.
•   MODRÝ/KRVAVÝ – veľká časť mäsa pod vonkajšou hnedou 

kôrou je ružovej farby, čas pečenia 2-centimetrového plátku je 
1-1,5 minúty 

•   MEDIUM/STREDNE PREPEČENÝ – jedna tretina mäsa je upe-
čená dohneda, ostatné časti sú ružovkasté, šťavnaté a pružné; 
čas pečenia 2-centimetrového plátku sú 3 minúty

•   PREPEČENÝ – farba mäsa je jednoliato hnedá, ale mäso už stratilo 
svoju pružnosť, čas pečenia 2-centimetrového plátku je 4-5 minút

Dvojité pe enie
obľúbenou metódou je upiecť steak v rúre až potom, keď 
sme ho predpiekli na panvici. treba počítať aj s časom na 
odležanie. mäso môže ešte viac zmäknúť, ak ho udržia-
vame v teple. napríklad 4 centimetre hrubý plátok hovä-
dzieho zadného za 2-3 minút predpečieme, potom na 
dosiahnutie obľúbeného stupňa medium vložíme na 6-8 
minút do rúry predohriatej na 140 až 150 stupňov a nako-
niec ho po 20-minútovom odležaní môžeme servírovať.

situácia so steakmi u nás nie je ružová ani z hľadiska  
kvality mäsa, ani z hľadiska znalostí. dobré rady nám však 
pomôžu dotiahnuť prípravu v domácich podmienkach  

do dokonalosti. V prvom kole sa pokúsime zorientovať  
v sústave hrúbky a druhov mäsa a času pečenia.

kompas pre začiatočníkov 

  čím je mäso tvrdšie, o to menej sa hodí na grilova-

nie alebo pečenie na rošte. radšej ho marinujme, 

čiže potrime okorenenou šťavou a nechajme odstáť. 

v marináde môžu byť horčica, biely jogurt, citrónová 

alebo pomarančová šťava, balzamový ocot, červené 

víno. olivový olej, ktorým tenko potrieme už okore-

nené mäso, napomáha úplnému vstrebaniu korenia, 

ktoré sa tak dostane medzi vlákna mäsa.

  na marinovanie nikdy nepoužívajme soľ!  

najlepšie je, ak mäso okoreníme, vzduchotesne 

zakryjeme a aspoň dva dni necháme v marináde  

v chladničke. pred pečením mäso včas vyberieme, 

aby dosiahlo izbovú teplotu.

  pri tvrdších druhoch mäsa je dobrou možnosťou 

dusenie. plátky po pootáčaní v horúcej masti pred-

pečieme, polejeme šťavou a dusíme pod pokriev-

kou. keď dostatočne zmäknú (môže to trvať aj  

1-2 hodiny), upečieme ich vo svojej vlastnej šťave.

  najmäkšie mäso sú panenkové medailónky a 

sviečkovica, najvýraznejšiu chuť však majú krátka 

sviečkovica a rebierka. hovädzie zadné je tvrdšie  

a dá sa spoznať podľa tenkej vrstvy tuku po okraji.

  hovädzie zadné pokrájame maximálne na hrúbku 

1,5 centimetra a v prípade sviečkovice na hrúbku 

2 až 3 centimetre

  steak po upečení vždy necháme odpočinúť, oso-

líme a okoreníme ho až pred servírovaním.
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Lodenica 2015
Piešťany, 27. – 29. 8. 2015

najväčší festival country, folku a trampskej hudby zavíta už po 
sedemnásty raz do malebného kempingu lodenica v piešťanoch. 

v programe bude rednex, čechomor, václav neckář, zuzana 
smatanová, věra martinová, hop trop, poletíme, imt smile, hex, 
kamelot, František nedvěd a tiebreak, alan mikušek a am band, 
neřež a katarína koščová, Žalman, sima martausová, bukasový 

masív, arzén, Fleret, mloci, Druhá tráva, slniečko, rangers – plavci, 
Willie Jones, roman áč, spomienka na Johny casha a country bál.

www.ticketportal.sk

katedrálny organový festival
Bratislava, 6. 8. – 10. 9. 2015

organ v Dóme sv. martina v bratislave postavil výnimočný nemecký 
majster gerald Woehl pred piatimi rokmi a odvtedy sa tu každo-

ročne koná letný medzinárodný organový festival. aj aktuálny, 
šiesty ročník, pod záštitou bratislavského arcibiskupa metropolitu 
mons. stanislava zvolenského, pozýva každý štvrtok do bratislav-

skej katedrály vypočuť si skladby popredných svetových organistov 
na jednom z najlepších koncertných organov súčasnosti.

www.ticketportal.sk

Uprising Reggae Festival 2015
Bratislava, 21. – 22. 8. 2015

Jedno z najzaujímavejších podujatí svojho druhu v strednej 
európe, najväčší festival hlavného mesta. vraví sa, že kto ho 
raz zažil, celý rok čaká na pokračovanie. Štyri hudobné pódiá, 
cinema zóna, množstvo workshopov a atrakcií, kulinárske špe-
ciality, kúpanie, vodné športy... na zlatých pieskoch sa tohto 
roku predstavia slávni ub40 a dlhý zástup ďalších kvalitných 
hudobných hostí z usa, veľkej británie, Jamajky, holandska, 
maďarska, nemecka, Francúzska, Švajčiarska a slovenska. 
vychutnajte si život tu a teraz!
www.ticketportal.sk

hudba

Ï

Ï

Ï

Posledný letný mesiac ponúka vážnu hudbu, svetové 
reggae, aj česko-slovenské country. kto sa nevedel 
dočkať premiéry dokumentárneho filmu o raperovi 
rytmusovi, môže si ho pozrieť v závere prázdnin.

augustový výber

festival

country

kultúra
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Á

film

DvD

CD

Á

Sídliskový sen
Itafilm 

nový slovenský film o súkromí legendárneho rapera vznikal 
celých osem rokov. príbeh o tom, ako sa z rómskeho čašníka 
vyrastajúceho v „gádžovskej” rodine stala známa osobnosť, 

idol mládeže, ktorý vydáva albumy v desaťtisícových 
nákladoch, bol porotcom v súťaži superstar a na internete 

jeho videá videlo viac ako 200 miliónov užívateľov. 
Dátum premiéry: 20. 8. 2015

Asterix:  
Sídlo bohov

mAgIC BoX

Julius caesar je pánom takmer 
celého starého sveta a nikto sa mu 

nemôže postaviť na odpor. teda tak-
mer nikto: tí protivní galovia z dediny 

ukrytej v hlbokom lese stále nepos-
lúchajú. geniálny vojvodca preto 

vymyslí diabolskú lesť, aby sa ich 
navždy zbavil.

vybíjaná
total Film

groteska o troch spolužiakoch, pre 
ktorých je útočiskom staromláde-
necký brloh podľa toho, ako získa-
vajú a strácajú životné partnerky. 
a ešte sú tu dve ženské hrdinky. 
triedna kráska eva, objekt lásky 
všetkých spolužiakov, a jej protipól 
hujerová, ktorá však je zaujímavá 
čímsi iným.

Lavagance
Halfway to the grave

slnko records

lavagance oslavuje 10 rokov na 
scéne piatym štúdiovým albu-

mom, ktorý sa rodil postupne od 
roku 2009. obsahuje už známe sin-

gle gabriel či princess of the light, ako 
aj celkom nové skladby, ktoré prekvapia 

podaním aj zvukom.

Á

9

9

knihy
Jozef Žarnay

vesmírne prípady
Artis omnis

zbierka detektívnych poviedok 
legendy slovenskej sci-fi literatúry. 

Jozef Žarnay svojou tvorbou ovplyvnil 
celú generáciu čitateľov. Dnes sa vra-

cia na scénu so sériou príbehov v štýle 
akčnej sci-fi a detektívky 70. a 80. 

rokov minulého storočia.

zuzana kuglerová
Legenda o selenovi
trio

román o láske Žalny k ratiborovi, 
vládcovi fiktívneho pohanského knie-
žatstva v 10. storočí. práve k nemu 
sa uchýlil svätoplukov syn mojmír, ktorý sa má oženiť 
s vnučkou miestneho vladyku. tá však podľa starého 
zvyku strávi predsvadobnú noc s kniežaťom a vášnivo 
sa do seba zamilujú.

¿

¿

Longital
A to je všetko?

slnko records

longital sa na novom 
štúdiovom albume vrátil k výbušnému akus-
tickému zvuku a k skladbám zo starších titu-

lov. znie to výborne, na čom má zásluhu aj 
bubeník a klavirista marián slávka, ktorý sa 

do kapely vrátil po trinásťročnej pauze.

kultúra
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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 22. augusta 2015. z úspešných riešiteľov júlovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: emíliu melkovú z oreského, milana papuláka z 
brezovej pod bradlom a lenku lesákovú z liptovského hrádku. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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Počas tohto mesiaca budú mať všetci vynikajúcu 
príležitosť na oddych a načerpanie energie. Či už  
je to cestovanie, záhradná párty, alebo tichý víkend 
pri dobrej knihe – každý si príde na svoje. 

augustový
generátor  

energie sandra
Bullock
26. 07. 1964

Arnold 
schwarzenegger
30. 07. 1947

madonna

16. 08. 1958

Antonio 
Banderas
10. 08. 1960

Baran
21. marec – 21. apríl 

ak máte pocit, že si po júlovom náročnom cestovaní 
musíte oddýchnuť, neváhajte a urobte si pauzu. 
našťastie je pred vami veľmi pokojný mesiac, čo je 
pre barana dosť nezvyčajné.

Býk
22. apríl – 21.máj 

kým v júli boli partnerské vzťahy a rodina stredobo-
dom vášho života, teraz sa tam presunuli priatelia  
a kamaráti. august vám spestria príjemné spolo-
čenské podujatia a veselé víkendové párty.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

ak bolo vaše leto doteraz samá zábava a okolo vás 
sa točilo veľa ľudí, teraz nastal čas venovať sa pred-
nostne sebe. našťastie o príležitosti na tento typ 
oddychu nebude núdza.

Rak
22. jún – 21. júl

vaša finančná situácia je výborná aj napriek tomu, 
že ste v predchádzajúcom období veľa míňali na 
svojich blízkych. nič vás nenúti príliš sporiť, a ak 
máte chuť, vyberte sa na cesty. 

Lev
22. júl – 23. august 

ste plní životnej sily a žiadna výzva nie je teraz pre 
vás neprekonateľná. ak ste s už dávnejšie chceli 
poobzerať po novej práci, alebo si nájsť novú 
záľubu, august je na to z celého roka najvhodnejší.

panna
24. august – 22. september 

v predchádzajúcom mesiaci vás dosť pohlcovalo 
vaše okolie, a tak je tu čas venovať sa viac sebe  
a svojim blízkym. už začiatkom mesiaca môžete 
prežiť úžasné dni so svojou rodinou.

váhy
23. september – 22. október 

tento mesiac vám dopraje výnimočný zážitok z 
úspechu – najmä však tým, ktorí sa profesionálne 
alebo na úrovni záľuby venujú nejakému umeniu 
alebo tvorivej činnosti. 

Škorpión
23. október – 22. november 

v uplynulých týždňoch ste sa venovali svojmu seba-
poznávaniu a výsledky takéhoto „vnútorného cesto-
vania“ sa vám teraz zídu. už začiatkom mesiaca vás 
niekoľko vašich priateľov alebo rodinných príslušní-
kov požiada o radu.  

Strelec
23. november – 22. december

ak ste zatiaľ nemali možnosť cestovať, tento mesiac 
si konečne vychutnáte čaro leta. v druhej polovici 
mesiaca môže byť príjemným zážitkom návšteva prí-
buzného alebo priateľa, ktorý žije niekde ďaleko.

Kozorožec
23. december – 20. január 

ako človeka narodeného v zime vás veľké horúčavy 
nenadchýnajú, ale tento raz budete mať napodiv  
z leta radosť – nezávisle od toho, či pocestujete  
k moru, alebo strávite dovolenku doma. 

vodnár
21. január – 19. február

už na konci predchádzajúceho mesiaca sa vaša 
finančná situácia zlepšila a tento trend v auguste 
pokračuje. radi a ochotne pomáhate ľuďom a teraz 
s každým ľahko nájdete spoločnú reč.

Ryby
20. február – 20. marec 

pred vami je naozaj príjemné obdobie. počas 
augusta nebude stredobodom vašej pozornosti von-
kajšie dianie, ale váš vnútorný svet. vyhraďte si 
dostatok času len pre seba. 

horoskop
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nový ročník najvyššej futbalovej pohárovej súťaže 
slovnaFt cup 2015/2016 má za sebou prvé kolo. 
po žrebovaní v centrále slovenského futbalového 

zväzu odohrali v závere júla vzájomné zápasy desiatky 
mužstiev. Druhé kolo je na programe 12. augusta a do hry 
zasiahnu aj čerství víťazi slovnaFt cupu z as trenčín.
okrem tímov z dvoch najvyšších súťaží – 12 z Fortuna ligy 
a 21 z druhej DoXXbet ligy – sa prihlásili do slovnaFt 
cupu aj tímy z regiónov. z bratislavského futbalo-
vého zväzu je to 32 tímov, zo západoslovenského 42, 
stredoslovenského 44 a z východoslovenského 19 tímov. 
obhajcom prvenstva sú futbalisti trenčína, ktorí v májo-
vom finále na trávniku ntc poprad zdolali po dráme 
senicu až v rozstrele zo značky 11 m so skóre 3:2. 
obhajobu v 47. ročníku slovnaFt cupu začnú trenčania 
na ihrisku pŠc pezinok. zdolaný minuloročný finalista 

Fk senica odštartuje púť v pohárovej súťaži tiež v dru-
hom kole. vážnym favoritom na zisk trofeje je Dac 
Dunajská streda. v uplynulom ročníku sa tím dostal 
až do semifinále slovnaFt cupu, z toho na postup do 
finále premenil tri pokusy. k historickému úspechu chý-
bal Dunajskostredčanom iba krôčik, ale po nezvládnu-
tej penaltovej lotérii v senici im táto šanca ušla. zato sa 
môžu pochváliť najvyššou diváckou účasťou na domácich 
zápasoch, ktorá prekročila číslo 3000.
v minulom ročníku slovnaFt cupu vošiel do platnosti 
nový model najvyššej pohárovej súťaže a zostáva v plat-
nosti aj v novom ročníku. Do pohára sa tak naďalej mohli 
prihlásiť tímy z ligových súťaží na štyroch najvyšších úrov-
niach. tridsaťtri mužstiev Fortuna ligy a druhej DoXXbet 
ligy vstúpi tento rok do súťaže v druhom kole.
Futbalisti druholigového vss košice či fortunaligového 
mFk ružomberok majú v druhom kole voľno a idú priamo 
do tretieho kola.

Slovnaft Cup:
v novej sezóne 170 tímov
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generálnym reklamným partnerom najvyššej slovenskej 
pohárovej súťaže vo futbale slovnaFt cup je 
spoločnosť slovnaft. tradičný podporovateľ ľadového 
hokeja vstúpil do futbalu v roku 2011, aby zabezpečil 
pohárovej súťaži spoľahlivú a serióznu podporu  
a motivoval tímy k športovým výkonom, ktoré tešia 
všetkých futbalových fanúšikov.

podporujeme
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Vďaka kvapaline do ostrekovačov
EVOX zažijete bezpečnejšiu jazdu 
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