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U nás je najlepší  
pomer ceny a kvality

Je to užitočná informácia pre všetkých moto-
ristov. nezávislý prieskum švajčiarskej orga-
nizácie icertias totiž ukázal, že najlepší 
pomer ceny a kvality na slovensku majú čer-
pacie stanice slovnaft. v odpovedi na otázku, 
ktorá sieť čerpacích staníc na základe osob-
ných skúseností ponúka najlepší pomer ceny 
a kvality na slovenskom trhu, väčšina z opý-
taných uviedla slovnaft. túto dôveru moto-
ristom oplatíme ďalším zvyšovaním úrovne 
našej siete. najbližšie to bude koncept Fresh 
corner, ktorý umožní nielen natankovať, ale aj 
nakúpiť bežné potraviny.
Je tu leto, čas motocyklov. slovnaft prináša 
počas hlavnej sezóny šancu vyhrať kultový 
motocykel harley-Davidson. cestou  
k tejto atraktívnej výhre je aplikácia all bikers 
slovnaft rally, ktorá slúži ako sprievodca po 
slovensku.
tvárou letného čísla je mladá speváčka  
a skladateľka ester Wiesnerová. časopis 
Forbes ju zaradil medzi 30 najúspešnejších 
mladých ľudí zo slovenska vy máte príležitosť 
dozvedieť sa, v čom tkvie tajomstvo úspechu  
v hudobnej branži s veľmi silnou 
konkurenciou.

prajem vám príjemné čítanie

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
slov naft, a.s.
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●➜ veľkorozmerný

●➜ Monštrum

●➜ na stiahnutie

●➜ turek

●➜ kolega

krásne
tvary

módny dizajn v automobilovom priemysle 
jednoznačne diktujú taliani. Konkurencia však 
nespí a aby sa dotiahla na mondénne talianske 
automobilky, je schopná cibriť dizajn dokonca aj  
u pick-upov. výnimkou je automobilka Škoda, ktorá 
sa neochvejne drží chladných praktických riešení.

Legendárne maserati 

Pocta predchodcovi 
výzor tohto maserati je naozaj brutálny, a tak automobilka zagato 

pomenovala svoje najnovšie dielo mostro. auto zagato mostro ii v8 
maserati vzdáva poctu vozidlu maserati 450 s zagato coupé costin, 

zhotovenému na preteky le mans 24 v roku 1957, ktoré tiež malo 
prezývku mostro. vozidlo poháňa 4,2 litrový sací motor v8 maserati 
o výkone 420 koní, s umiestnením vpredu a v strede. Šesťstupňová 

manuálna prevodovka je umiestnená na zadnom hriadeli.

prichádza kombi verzia superbu   

Plus dvadsaťsedem litrov  
o toľko je v porovnaní so svojím predchodcom väčší batožinový 
priestor novej kombi verzie superbu s logom Škody. treba pozna-
menať že ani ten nebol malý. model, ktorý svojimi veľkorysými roz-
mermi útočí na strednú kategóriu vozidiel, bude oficiálne pred-
stavený na jesennom Frankfurtskom autosalóne. kombi sa 
motoricky zhoduje so sedanovou verziou a hlavný rozdiel je v bato-
žinovom priestore. v základnom usporiadaní sedadiel ponúka 
660 litrov, po ich sklopení sa rozšíri na skvelých 1950 litrov.

správy o autách
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KráTKe SPrávy
GM nechce automobilku Fiat
vedenie automobilky gm povedalo nie pred-
stavám šéfa Fiatu sergia marchionneho, 
podľa ktorého sa by mal novým majite-
ľom – teda partnerom – talianskej značky 
stať tento americký gigant. pokusy vlastní-
kov súčasného koncernu Fiat-chrysler sú 
pochopiteľné. radi by sa zbavili firmy zaťa-
ženej masívnymi dlžobami.

Predsa bude Alpine
po tom, ako sa rozišiel so svojím partne-
rom caterhamom to vyzeralo, že sa auto-
mobilke renault nepodarí vzkriesiť svoje 
legendárne pretekárske auto alpine a110. 
Francúzsky výrobca však teraz vyhlásil, že  
v projekte bude pokračovať samostatne  
a na najbližších pretekoch le mans 24 
predstaví svoju koncepciu.

Giga fabrika
tesla svoju fabriku na výrobu akumulátorov 
postaví v štáte nevada, v blízkosti mesta 
reno. Do závodu, ktorý vďaka obrovským 
rozmerom dostal názov gigafactory, inves-
tujú päť miliárd dolárov a prácu v ňom 
nájde 6500 ľudí. Do financovania nákladov  
vstúpila aj firma panasonic.

Zakývaj!
volkswagen golf čoskoro podstúpi face-
lift a dostane aj systém rozpoznávajúci 

pohyby rúk. tieto pohyby bude sní-
mať 3D kamerový systém, zabu-

dovaný do čalúnenia strechy 
auta. vodič tak môže dať 
pokyny vozidlu bez toho, 
že by sa niečoho dotkol.

talianska móda  

Aegea namiesto Linei 
svoju najnovšiu rodinnú limuzínu hodlá automobilka Fiat 

ponúkať vyslovene na cenovo citlivých trhoch. vonkajší 
dizajn vozidla s nezvyčajným názvom aegea, ktorý je zrejme 

odkazom na egejské more, navrhovali taliani a na tomto 
peknom malom sedane je to jasne čitateľné. technika je 
ale čiastočne turecká. vo vozidle s dĺžkou 4,5 metra a šír-

kou 1,78 metra pravdepodobne nebudú sťažnosti na 
nedostatok miesta, a aj batožinový priestor má veľkorysých 

510 litrov. navyše, na trh sa chystá aj kombi verzia,  
o začiatku predaja však správy nie sú.

nielen na prácu 

Hilux bude modernejší 
automobilka toyota predstavila najnovšiu generáciu 
vozidiel hilux, pri ktorej konštruktéri  preukázateľne 
kládli oveľa väčší dôraz na dizajn, než na cnosti auta 
určeného na prácu. zákazníci, ktorí vnímajú tento pick-
up ako svojho kolegu, však nemusia mať obavu, pre-
tože dva nové dieselové motory (2,4 a 2,8 litrové) sú 
zárukou hospodárnej a dôraznej jazdy. automobilka 
začne s predajom v ázii a austrálii. Do európy môže 
prísť nový hilux koncom roka.

smart motorka  

Gogoro s aplikáciou 
skúter od výrobcu gogoro dostal názov smartscooter. Že je značka 
gogoro úplne neznáma? nečudo. Fabrika zatiaľ oficiálne neexistuje  

a doteraz neponúkla žiadny produkt. výrobca chce vstúpiť na trh práve 
s touto „smart vespou”. podľa plánov výrobcu, akumulátory elektric-

kého skútra od spoločnosti panasonic budeme môcť vymieňať z auto-
matov a gogoro aplikácia stiahnutá do nášho mobilu poskytne všetky 

potrebné údaje, napríklad o najazdených kilometroch či potrebnom 
servise, resp. zaarchivuje cesty, ktoré sme absolvovali.

správy o autách
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peugeot 308 sW – na vrchol
kompaktné vozidlo peugeot 308 sa stalo autom roka 2014 a má našliapnuté 
aj na prvenstvo medzi kombíkmi. medzi silné stránky auta patrí – okrem 
priestranného interiéru spojeného s ľahkou konštrukciou vozidla a najväč-
šieho batožinového priestoru v tejto kategórii – aj  harmonicky ladený 
podvozok a presné riadenie. volant s priemerom 35 cm a vysoko 
umiestnená prístrojová doska dodávajú interiéru športovú atmo-
sféru. Do sW-čka sa vďaka vzdialenosti náprav zväčšenej o 11 cm 
pohodlne zmestí aj päť dospelých cestujúcich vyššieho vzrastu. 
automobil ponúka účinný a ľahko ovládateľný systém. Dva diely 
zadného sedadla typu magic Flat sa dajú veľmi jednoducho sklopiť 
pomocou držadiel, umiestnených na boku batožinového priestoru.

ford focus Wagon – dynamický
tretia generácia Fordu Focus má oprávnene nálepku svetová. v predaji je prakticky 
v rovnakej forme a s rovnakým technickým obsahom na všetkých kontinentoch, ale 
kombi verzia je určená výlučne pre európskych zákazníkov. model, ktorý minulý rok 
podstúpil facelift, je na slovensku predávaný v troch úrovniach výbavy – trend, 
titanium, titanium plus. k Focusu patrí veľa užitočných asistenčných systémov, 
napríklad sledovanie dopravy v priečnom smere pri cúvaní, inovovaný parko-
vací asistent, automatická núdzová brzda. Dynamický zážitok pri riadení a sta-
bilita, charakteristické pre Focus, sú zachované aj v kombi verzii, a tak model 
reprezentuje v tomto segmente športovú líniu. interiér vozidla je v prednej časti  
priestorovo veľkorysý, kým vzadu je stredne veľký. veľkosť kufra síce za väčšinou 
konkurentov zaostáva, ale batožinový priestor je dobre využiteľný.

volkswagen Golf variant – nové výhody
siedmu generáciu modelu, považovaného za etalón svojej kategó-
rie, začal nemecký výrobca predávať v novembri 2012. v európe  
aj severnej amerike za inovovaný golf stal okamžite autom roka,  
s veľkým náskokom pred ostatnými adeptmi na titul. kombi 
vozidlo existuje na trhu dva roky a zachovalo si hlavné cnosti zák-

ladnej verzie: kvalitné spracovanie, rozvinutý systém pohonu, 
bezproblémové riadenie – ale ponúka aj ďalšie výhody. vďaka 
predĺženiu o 30 cm je v interiéri dostatok priestoru a kufor 
patrí medzi medailistov segmentu. batožinový priestor je nie-
len veľký, ale vďaka bočným stenám a jednoduchej rolete aj 
vyslovene praktický.

nový uchádzač o prvenstvo kompaktných kombi 
vozidiel, peugeot 308 sW, ktorý  patrí medzi 
vážnych súperov kombi verzií volkswagenu Golf a 
fordu focus, je v predaji už aj na slovensku.

zmestí do kombíku?
Čo sa

kombi vozidlá v kompaktnej 
kategórii

svet áut
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ford focus Wagon
dĺžka  .........................................  4560 mm
Šírka  .........................................  1823 mm
výška  ........................................  1505 mm
vzdialenosť náprav  .................  2648 mm
batožinový priestor  .............. 490/1516 l
motor  ...........  6 benzínových, 3 dieselové
výkon  ........................................  95–180 k
priemerná spotreba  .. 3,8–6,3 l/100 km
základná cena  .......  16 680–27 080 eur

Dizajn
nedávno zavedený globálny dizajn 
výrobcu s názvom one Ford je vidieť aj na 
vozidle Focus kombi. celkový vzhľad auta 
určujú charakteristická maska chladiča, 
strmá stredná línia a vyslovene športová 
zadná časť.

výbava
popri bohatej základnej výbave (programo-
vateľný kľúč mykey, štartovanie bez tla-
čidla, klimatizácia, multifunkčný volant 
nastaviteľný v 4 smeroch) je zoznam voliteľ-
nej výbavy naozaj dlhý. k Focusu je možné 
objednať vyhrievanie sedadiel aj volantu, 
či hlasovo riadený systém infotainment s 
osempalcovým dotykovým displejom.

Motor
1,0 litrový motor ecoboost je dostupný aj v 
100 a 125 koňovej verzii. ponuku benzíno-
vých motorov okrem toho tvorí aj 1,5 litrový 
ecoboost s výkonom 150 a 180 koní, ako 
aj 1,6 litrový motor s výkonom 105, či 125 
koní. v ponuke dieselových motorov je 95 
a 120 koňová verzia 1,6 litrového motoru 
tDci a 150 koňový, 2,0 litrový agregát.

peugeot 308 sW
dĺžka  .........................................  4585 mm
Šírka  .........................................  1863 mm
výška  ......................................... 1472 mm
vzdialenosť náprav  .................. 2730 mm
batožinový priestor  .............. 660/1775 l
motor  ...........  3 benzínové, 5 dieselových
výkon  ......................................... 92–150 k
priemerná spotreba  ..  3,2–5,6 l/100 km
základná cena  .......  14 990–25 040 eur 

Dizajn
silueta jedného z najelegantnejších áut 
nie je lacno nápadná. zadná časť kom-
bíku a celkový dizajn sú fascinujúce 
len vďaka dobre premysleným detai-
lom. patrí medzi ne tvar predných a zad-
ných svetiel a bočný oblúk, ktorý s nimi 
vytvára dokonalú harmóniu.

výbava
tento typ vozidla je dostupný na 
slovensku v štyroch úrovniach výbavy – 
acces, active, style a allure.  k nim sa dá 
prikúpiť kamera na cúvanie, 17-palcové 
disky kolies, navigačný systém a vyhrie-
vanie sedadiel.

Motor
trojvalcový turbomotor 1.2 puretech 
s priamym vstrekovaním je k dispozí-
cii v 110, resp. 130 koňovej verzii, kým 
1,6 litrový benzínový motor dosiahne 
až 156 koňový výkon. prívrženci die-
selových motorov môžu požiadať o 92, 
100, 115 a 120 koňové verzie motoru 
1.6 hDi, resp. 2,0 litrový a 150 koňový 
agregát.

volkswagen Golf variant
dĺžka  .........................................  4562 mm
Šírka  .......................................... 1799 mm
výška  ........................................  1481 mm
vzdialenosť náprav  .................  2635 mm
batožinový priestor  .............  605/1620 l
motor  ...........  5 benzínových, 4 dieselové
výkon  ........................................  85–150 k
priemerná spotreba  ..  3,9–7,0 l/100 km
základná cena  .......  15 400–40 610 eur 

Dizajn
aj volkswagen elegantne vyriešil integ-
rovanie kombi riešenia do karosé-
rie vozidla. model variant si tak udr-
žal solídny vzhľad základného modelu. 
vnútorný dizajn je najlepším prejavom 
nemeckého puritanizmu a talentu vytvá-
rať ergonomické riešenia. 

výbava
už aj základná výbava vozidla dostupná 
v štyroch rôznych úrovniach – trendline, 
comfortline, highline, r-line – prekonáva 
konkurenciu. okrem toho dostať  
k novému modelu prakticky všetky asis-
tenčné systémy z prémiového segmentu.

Motor
spomedzi benzínových motorov sú 
dostupné 85 a 110 koňové motory 1,2 
tsi, či 125 a 150 koňové pohony 1,4 tsi. 
Úplnú špičku medzi pohonmi znamená 
300 koňový a 2,0 litrový tsi. v ponuke 
dieselových motorov sú dve verzie moto-
rov – 1,6 tDi a 2,0 tDi – o sile 90, 110, 
150 a 184 koní.

svet áut
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trhač asfaltu
rodinný

auto sme vyskúšali s Jánom kondásom, ktorý pracuje 
pre nemeckú firmu neďaleko mníchova a často ces-
tuje až na úplný východ slovenska. „Pre mňa sú naj-
dôležitejšími parametrami auta bezpečnosť, komfort, 
priestor a cena. Auto je prostriedok, ktorý má slúžiť 
nám, preto v nich mám rád jednoduché, ale rozumné 
riešenia. O Zafire tretej generácie po troch rokoch na 
trhu môžem s čistým svedomím povedať, že jej dizajn 
sa vydaril. Aj v roku 2015 stále pôsobí moderne  
a nikto nemusí mať pocit, že niečo zmeškal, ak si ju 
kúpi až teraz. Navyše, počiatočné muchy sú už dávno 
vychytané, a tak si kupujeme auto, ktoré je odskú-
šané a podstatne lacnejšie, než bola cena pri uvedení 
na trh,“ konštatuje Ján. 

interiér a dizajn
zafira patrí medzi najmodulárnejšie vozidlá. už aj 
samotný druhý rad sedadiel sa dá kombinovať via-
cerými spôsobmi, keďže je delený na tri samo-
statne polohovateľné sedadlá. tretí rad, ako v kaž-
dom takomto aute, je len núdzový, prípadne pre 
malé deti. netreba ho ale vyberať. keď je zapus-
tený v podlahe, stále je v interiéri miesta ako v prie-
mernom kombíčku. sedadlá vodiča so spolujazdcom 
majú  veľmi príjemný dizajn a výhľad z nich je obrov-
ský. nevýhodou u týchto áut bývajú široké a stĺpiky, 
ktoré zacláňajú, ale pri zafire to konštruktéri vyrie-
šili naozaj dobre. Delený stĺp vôbec nevadí. nemali 
sme pocit mŕtveho uhla, jednoducho sme videli 

opel zafira tourer nie je na automobilovom trhu žiadny nováčik. 
práve naopak, patrí medzi pionierov, ktorí kategóriu mpv 
posunuli do centra záujmu. rodinné vozidlá s troma radmi 
sedadiel sa ujali naozaj dobre a väčšina značiek si toto riešenie 
osvojila. my sme sa pozreli, ako sa darí tomuto modelu v roku 
2015 a vybrali sme si na to najsilnejší dieselový motor. 

opel Zafira tourer 2.0 CDti

čitateľský test
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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.

motor: Dieselový preplňovaný 
objem valcov: 1998 cm3

maximálny výkon: 125 kW (170 k) pri 4000 ot
maximálny krútiaci moment: 350 nm pri 1750-2500 ot 
rozmery – dĺžka/šírka/výška: 4656/2100/1685 mm
rázvor: 2760 mm
najvyššia rýchlosť: 210 km/h
zrýchlenie (0-100 km/h): 9,8 s                           
priemerná spotreba: 4,9 /100 km
meranie Š&e: 6,0 l/100 km 
cena modelu od: 15 390 euro s Dph
cena skúšaného modelu: 22 940 euro s Dph

Odporúčame
MOL Dynamic Gold 5W-30

opel Zafira tourer 2.0 CDti

dôležitejšie prvky výbavy:

signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov v treťom 
rade, automatická dvojzónová klimatizácia, palubný 
počítač, asistent pre rozjazd do kopca, automatické 
prepínanie svetiel s detekciou tunela, automatické 
diaľkové svetlá, dažďový senzor, čalúnenie kombinácia 
koža/látka, volant potiahnutý kožou, zatmavené bočné  
a zadné okná, 17 palcové disky z ľahkej zliatiny

všetko. pri verzii cosmo, ktorú sme skúšali, preva-
žuje látkové čalúnenie, avšak na viacerých miestach 
sa objavuje koža, čo pôsobí príjemne. čím menej tvr-
dého plastu v interiéri, tým lepšie. palubová doska je 
usporiadaná racionálne. nečakajme zázraky, všetko 
je však na svojom mieste. pri tejto cenovej kategórii 
je v  aute asi všetko, čo vodič potrebuje.   

motor a jazdné vlastnosti
najzaujímavejšou stránkou testovanej zafiry bol motor 
– najsilnejší dvojlitrový dieselový agregát so 170-mi 
koňmi s krútiacim momentom 350 nm. v kombiná-
cii so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou mení 
rodinné mpv na ozajstného piráta ciest. ak sa hlava 
rodiny rozhodne investovať do tohto auta a občas si 
chce aj zajazdiť, určite by mal kúpiť auto s touto moto-
rizáciou. moderné stláčanie kubatúry je jedna vec, ale 
na ozajstnú silu potrebujete dvojliter. odhlučnenie auta 
je perfektné a na ceste sedí tak sebaisto, že klasické 
nakláňanie vysokého vozidla v zákrutách príliš necítiť. 

na záver
opel zafira tourer je rozhodnutie z rozumu. Jeho kom-
binácia so silným dieselovým motorom je však roz-
hodnutím srdca. ak sa k tomu pridá veľmi prijateľná 
cena, niet čo váhať.

čitateľský test
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zo školy snov

prestížny časopis forbes ju zaradil do rebríčka 
„30 pod 30”,  čiže zoznamu 30 najúspešnejších 
slovákov pod 30 rokov. Jej doterajšiu umeleckú 
kariéru zdobí titul objav roka v súťaži nové 
tváre slovenského džezu. Je hudobnou 
experimentátorkou a najčastejšie sa s ňou spája 
superlatív úžasná. ester Wiesnerová.

Speváčka
tváre z obálky
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Štýl&elán: Ako ste sa dostali na dráhu speváčky? 
ester Wiesnerová:  mám mamu hudobníčku. Je peda-
gogičkou, učí hru na klavír. od malička ma viedla k hre 
na hudobné nástroje, spevu a počúvaniu hudby. ešte 
počas socializmu nahrala dvanásť albumov a bola 
asi medzi prvými, čo vydali po páde režimu vianočné 
koledy. otec je tiež trochu umelecky založený, veno-
val sa fotografovaniu, ale nakoniec tento smer neštu-
doval. mňa sa vždy pýtali, či budem klaviristka ako 
mama, ale tvrdila som, že nie, ja budem maliarkou. 
na klavíri som hrávala od malička, ale nikdy ma to prí-
liš nebavilo. moja mama však založila detskú kapelu 
a účinkovala som v nej už ako šesťročná. neskôr ma 
zobrala k jednej profesorke na topoľčianske konzerva-
tórium, a tá zo mňa vytiahla tóny ako nikto iný. veľmi 
ma inšpirovala. vtedy som sa rozhodla, že chcem štu-
dovať na konzervatóriu a venovať sa spevu. 

Š&e: Čiže vaše smerovanie bolo jednoznačné?
e.W.: ani nie. najskôr som študovala na osemročnom 
gymnáziu. ale v hĺbke duše som bola odhodlaná veno-
vať sa hudbe. paralelne popri gymnáziu by sa to však 
nedalo. tak som sa prihlásila na konzervatórium,  
ale dala som si limit, že musím skončiť v prvej 
desiatke – inak zostanem na gymnáziu. nakoniec som 
bola prvá. odišla som z gymnázia a začala študovať 
hudobno-dramatický odbor.

Š&e: V roku 2010 ste sa stali Objavom roka sloven-
ského džezu. Ako vás našli, keď ste boli na strednej 
škole? Patrili ste už vtedy medzi vyhranené džezové 
speváčky?
e.W.: ani nie. Džez som mala rada a veľa som ho aj 
počúvala. to mama poslala jednu moju nahrávku  
do súťaže. pamätám si, ako mi raz večer oznámili,  
že som postúpila. skoro som odpadla od údivu. 
neskôr, pri ďalších džezových nahrávkach, som cho-
dila za ľuďmi, pýtala sa dokola, ako skladbu naspievať, 
aby vôbec znela ako džez. slovenskú džezovú komu-
nitu som poznala minimálne, veď si predstavte, som  
z partizánskeho.

Š&e: Ako ste našli odvahu prihlásiť sa na najlepšiu 
hudobnú školu sveta?
e.W.: práve súťaž mi dodala odvahu prihlásiť sa, 
porota ma veľmi povzbudila. pri spätnej väzbe ma 
veľmi podporovali. vždy som mala tendenciu neve-
riť si, ale potom som si povedala, že to idem vyskú-
šať. začala som chodiť na workshopy, poslala som pri-
hlášky všade, kam sa len dalo. takto som sa dostala 
aj na workshop do talianska, kde som sa definitívne 
rozhodla, že sa chcem hudbe venovať profesionálne  
a ísť študovať do zahraničia. 

Š&e: Takže americká škola Berklee?
e.W.: o tom vôbec nikto nevedel – okrem mamy, kto-
rej som povedala, že jediné, čo si želám k osemnástym 
narodeninám, je cesta do paríža, kde sa robili prijí-
mačky. potom som sa cítila hrozne a hovorila som si, 
že nie je šanca, aby som sa tam dostala, a ak sa tam 
dostanem, nebudem mať šancu zaplatiť to. 

Š&e: Ako ste sa pripravovali?
e.W.: znie to smiešne, ale popri cvičení som veľa 
„googlila“, vyhľadávala informácie na internete. 
poznám všetky hudobné stránky, všetky online učeb-
nice, pýtala som sa ľudí, čo robia, aby sa džez nau-
čili. takto som postupne spoznala aj všetky štipendiá 
a grantové programy. skúsila som všetko – a niečo mi 
jednoducho vyšlo. 

Š&e: Koľko je na Berklee ľudí zo Slovenska? A čo je na 
americkej škole Berklee také výnimočné? Je to naozaj 
škola snov?
e.W.: momentálne okrem mňa ešte jeden. na berklee 
je všetko, čo človek potrebuje na vytvorenie akejkoľ-
vek hudby. od samotnej tvorby hudby, cez interpretá-
ciu, hudobný biznis, opravovanie hudobných nástro-
jov, dá sa tam naučiť naozaj všetko. človek tam nájde 
všetkých odborníkov, ktorí mu pomôžu stať  
sa ozajstným umelcom. 

vIZITKA
ester Wiesnerová (1994) je speváčka a skladateľka, ktorá sa 

venuje džezu a jeho spojeniam s inými žánrami (world music, kla-

sická hudba). Je študentkou berklee college of music  

v bostone, kde študuje spev a džezovú kompozíciu. ako štipen-

distka sa dostala na workshopy na cypre, v taliansku, česku  

a na slovensku. verejnosti sa stala známa hlavne prostredníctvom 

televíznej súťaže hlas česko-slovenska a ako džezový objav roka. 

tváre z obálky
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a možno hlavný rozdiel oproti nám je v tom, že tam 
všetci chcú pracovať. Doma som mala často pocit,  
že som čudná, lebo chcem, zháňam, cvičím a pracu-
jem na sebe. na berklee je to prirodzené. a vidím tam 
ľudí, ktorí pracujú ešte oveľa viac ako ja. 

Š&e: Čo bolo pre vás najťažšie?
e.W.: asi zháňanie štipendia. keď som sa dozvedela, 
že som prijatá, povedala som si, že nie je možné, aby 
to stroskotalo na peniazoch. začal som písať kaž-
dému, komu sa páčil môj koncert, kto o mne počul,  
o kom som počula ja. možno aj po pár eurách posie-
lali, ale pomohlo to. neskôr som dostala grant, popri 
tom som pracovala a pomáhali aj naši. Jeden semes-
ter mi zaplatil sponzor zo zahraničia, no a teraz som 
dostala maximálne štipendium od samotnej školy. 
nominovali ma pedagógovia v kategórii speváka, ktorý 
zachováva džezovú tradíciu. 

Š&e: Na Slovensku ste koncertovali na mnohých 
miestach. Čo je však zaujímavé, mali ste aj koncert 
pre deti, ba dokonca v ženskej väznici. 
e.W.: myslím si, že prostredníctvom hudby sa v ľuďoch 
dejú veľké veci. chcem robiť hudbu, ktorá im niečo 
dáva. koncert v ženskej väznici v nitre bol neobvyklý 
zážitok. po vypočutí životných príbehov väzenkýň som 
mala pocit, že je to veľmi často o tom, kam sa človek 
narodí a aké ma šťastie. zúčastňujem sa aj na wor-
kshopoch pre malé deti, ale u nás v partizánskom 
robíme tiež koncerty pre hendikepované deti. začali 
sme s tým pred pár rokmi a teraz v našom diele pokra-
čujú aj iní hudobníci, čo ma teší. 

Š&e: V čom je hudobný svet v Amerike odlišný od 
tohto nášho?
e.W.: zodpovednosť je asi prvá vec, čo mi napadne.  
u nás sa stávalo, že študenti prišli nepripravení, alebo 
meškali. v amerike sa to nestane. Je tam obrovská 
konkurencia. viete, že keď nedôjdete načas, alebo 
nebudete dostatočne dobrý, tak vás jednoducho 
vymenia za iného. u nás to tak nie je. 

Š&e: Ste známa využívaním motívov z ľudovej hudby. 
Ako ju kombinujete s ostatnými žánrami?
e.W.: Je to súčasný trend. mám rada naše melódie, 
dá sa s nimi pracovať, sú silné, a keď sa skombinujú 
napríklad s džezom, stávajú sa zaujímavými aj pre 
iných. v amerike sa veľmi páčia, znejú exoticky. mala 
som trochu obavy, veď slovenským textom nikto nero-
zumel, ale napriek tomu ich to veľmi zaujalo. 

Š&e: Okrem džezovej súťaže ste sa objavili aj  
v Hlase Česko-Slovenska. Čo vám dala táto komerčná 
záležitosť? 
e.W.: bolo to celkom príjemné, starali sa o nás, 
dostali sme sa do médií a ja som vďaka nej zistila, čo 
nechcem robiť. princíp súťaže nie je princípom, ktorým 
sa riadi moja tvorba. bol to boj, kde hudobníci, ktorí 
spievali spolu, museli bojovať proti sebe. Je to dosť 
vzdialené môjmu vnímaniu sveta. 

Š&e: Vlastný album vám zatiaľ nevyšiel. Prečo?
e.W.: Jednoducho sa na to zatiaľ necítim dosť zrelá. 
nemám ani ujasnené, či by mal byť so slovenskými 
alebo americkými hudobníkmi. každopádne, hudba 
bude moja vlastná. pravdepodobne niečo v kombinácii 
so slovenskou ľudovou hudbou, so slovenčinou  
a určite s džezom. Do dvoch rokov by to malo byť.

myslím si, že 
prostredníctvom 

hudby sa v ľuďoch 
dejú veľké veci. 

chcem robiť  
hudbu, ktorá im  

niečo dáva. 

tváre z obálky
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S EVOXOM 
HMYZ NEMÁ ŠANCU

Vďaka kvapaline do ostrekovačov
EVOX zažijete bezpečnejšiu jazdu 
s dokonale čistým sklom.
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Košice sa pripravujú
pomyselnú štafetu významného podujatia prevezmú 
v úvode septembra košice. predtým sa Šesťdňová 
súťaž konala výlučne v považskej bystrici, naposledy 
v roku 2005. prípravy na podujatie sú vo východoslo-
venskej metropole v plnom prúde už vyše 15 mesia-
cov. organizátori dokonca vycestovali do argentíny na 
89. ročník isDe, aby nadviazali kontakty s národnými 
motocyklovými federáciami. enduro šport je rozšírený 
a obľúbený po celom svete, a tak musel byť počet štar-
tujúcich limitovaný na maximálne 540 jazdcov. 

fakty 
•  Jubilejný 90. ročník motocyklovej olympiády 
•  Premiérovo v Košiciach, piatykrát na Slovensku 
•   Vyše 500 jazdcov z 32 krajín a 1000-členný podporný tím 
•   Števo Svitko ako líder Slovakia Trophy Teamu  

(World trophy) 
•  Tituly obhajujú Francúzsko, Austrália a USA 
•  Paddock v Košiciach pred halou Cassosport 
•  Trate v lesoch v okolí Košíc
•   Záverečný motokros v sobotu 12. septembra 2015 v Kechneci

svitko bude viesť slovakia trophy team
slovenská reprezentácia sa po rokoch odmlky, keď na 
Šesťdňovej súťaži nemala vlastné zastúpenie, pred-
staví v plnej zostave. seniorský trophy team povedie 
špičkový jazdec enduro Štefan svitko, podporovaný 
slovnaftom. Fanúšikovia motošportu na slovensku aj 
vo svete ho poznajú ako elitného jazdca na extrém-
nych rely Dakar, kde od roku 2010 každoročne potvr-
dzuje svoje miesto medzi svetovou elitou. svitko ako 
líder slovakia trophy teamu sa pokúsi doviesť sloven-
skú reprezentáciu na najvyššie priečky. pre jazdca  
z Dakaru je Šesťdňová veľkou výzvou aj preto, že 
endu ro je jeho silnou stránkou. 
okrem svitkovho seniorského slovakia trophy teamu  
bude na Šesťdňovej po prvý raz štartovať aj ženský 
tím (Women trophy) a nebudú chýbať ani juniori (Junior 
trophy).

nenechajte si ujsť
international six Days of enduro (isDe), čo je oficiálny 
názov medzinárodnej motocyklovej šesťdňovej súťaže, 
bude nesporne jedným z vrcholov slovenskej športo-
vej scény v roku 2015. porovnať sa dá snáď iba so 
zimnou svetovou univerziádou, ktorá sa konala vo  
februári vo vysokých tatrách. ak máte radi motošport, 
a enduro zvlášť, zarezervujte si v septembri víkend  
a príďte si pre veľkolepé motocyklové zážitky.

 Svitko bude lídrom 
Slovakia trophy teamu

motocyklová olympiáda, či majstrovstvá sveta enduro tímov.  
to sú prívlastky, ktoré sú spájané s medzinárodnou motocyklovou 
šesťdňovou súťažou od jej vzniku v roku 1913. u nás majú preteky 
svoju váhu, pretože v hlavnej kategórii – World trophy triumfovali  
jazdci z bývalého Česko-slovenska už pätnásťkrát. teraz je šanca 
nadviazať na túto peknú tradíciu a ukázať, že jazdci reprezentujúci 
slovensko na to majú.
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  Plná nádrž  
aj nákupný košík

čerpacie stanice slovnaft sa tak zmenia  
z miest, kde sa „len“ tankujú palivá, na plno-
hodnotné moderné miesta so širokým servi-
som pre zákazníkov.  

Prvé tri Fresh Corner  
čerpacie stanice
pod značkou Fresh corner nájdete na slovnafte 
predovšetkým prvotriednu kávu, čerstvé peká-
renské výrobky, sendviče a bagety a na vybra-
ných čerpacích staniciach aj potraviny. prvé tri 
pilotné Fresh corner čerpacie stanice budete môcť 
vyskúšať už tento mesiac v bratislave – záhorskej 
bystrici, lučenci – opatovej a vo vyšnom kubíne. 
počas nasledujúcich troch rokov by sa mal Fresh 
corner udomácniť na väčšine čerpacích staníc 
slovnaft na slovensku.

Ako budú vyzerať?
Dizajn čerpacích staníc a kompletná ponuka kva-
litných motorových palív, ktorá nedávno získala 
cenu best buy award (najlepší pomer ceny a kva-
lity), zostanú zachované. identita slovnaftu sa teda 
nestratí. čo sa však zmení, si všimnete hneď po 
vstupe do interiéru Fresh corner. ocitnete sa v inom 
svete – vo svete kvalitnej kávy, vône chrumkavého 
pečiva, čerstvých bagiet a sendvičov, či ponuky den-
ného drobného nákupu potravín. 

Dobre premyslený koncept
nová maloobchodná stratégia slovnaftu sa formuje 
od začiatku roku 2014. stavia na najnovších trhových 
a zákazníckych trendoch v stredoeurópskom regióne, 
aby lepšie slúžili potrebám zákazníkov. tie sa rýchlo 
menia a slovnaft na ne reaguje – čerpacie stanice sa 
postupne stávajú „servisnou stanicou“, čiže miestom, 
kde sa zákazníci môžu občerstviť a urobiť rýchly denný 
nákup. koncept Fresh corner je teda dobre premys-
lený a zavedie na slovensku najprogresívnejší trend 
pri napĺňaní potrieb zákazníkov.

na slovnafte si budete môcť spolu s tankovaním dopriať 
chutné občerstvenie, a tiež nakúpiť domov čerstvé potraviny. 
toto všetko pod jednou strechou vám ponúkne fresh Corner 
– značková koncepcia obchodov.

na domácej pôde
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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 našom 
seriáli vám predstavíme 
miesta, ktoré stoja  
za námahu za volantom. 

letné výlety autom po európe

Pompeje
mesto bolo v roku 79 za pár hodín úplne zničené 
výbuchom sopky vezuv. sopečný popol mesto zakonzer-
voval a pompeje zostali dodnes v takom stave, v akom 
ich zastihla katastrofa. pozrieť si najväčšie známe ruiny 
na svete znamená precestovať v čase dve tisícročia späť. 
zážitkom je tiež vystúpiť na sopku vezuv, ktorá tragédiu 
spôsobila a nahliadnuť do krátera. 

Neapol
hovorí sa, že vidieť neapol a zomrieť. 
nie je to náhoda. centrum campanie 
má síce aj tienisté stránky, počnúc 
nahromadeným množstvom smetí  
v meste a končiac zhoršujúcou sa bez-
pečnosťou na uliciach, ale napriek tomu 
sa oplatí navštíviť toto mesto s mimo-
riadne pestrou, zaujímavou a boha-
tou históriou, kultúrou a gastronómiou. 
hradby jedného z najväčších historic-
kých mestských centier v európe zostali 
dodnes zachované. vo vnútri hradieb sa 
– popri slávnom neapolskom prístave – 
nachádza množstvo kostolov, palácov, 
múzeí, archeologických vykopávok,  
fontán či obeliskov.

Bella  Italia

eapol, pompeje, amalfi, positano, salerno, sorrento – už len vymeno-
vaním týchto miest dostávame chuť nasadnúť do auta a začať obja-

vovať pozdĺž neapolského zálivu jeden z najkrajších regiónov talianska. 
pri výjazde z ospevovaného neapolu sa do historických pompejí dosta-
neme najrýchlejšie diaľnicou a3. máme však možnosť vybrať si aj cestu 
ss18, ktorá vedie neďaleko mora. zo starovekého mesta, zničeného 
výbuchom sopky vezuv, sa dostaneme cestou ss145 do sorrenta. odtiaľ 
môžeme pokračovať ďalej po pobreží amalfi do solena. Úsek cesty ss163 
medzi mestami positano a vietri sol mare je najúchvatnejšou časťou trasy. 
neapol je od salerna vzdialený asi 120 km, ale po úzkych horských ces-
tách dokážeme túto cestu absolvovať asi za 5 hodín – v prípade, že nikde 
nezastavujeme, aby sme sa pokochali prekrásnou krajinou.

N
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Sorrento
prístavné mesto ležiace v južnej časti 
neapolského zálivu podľa legendy zalo-
žil jeden zo synov odysea. od roku 420 je 
arcibiskupským sídlom, a tak okrem palá-
cov stoja za pozornosť aj kostoly. mesto je 
okrem príjemného teplého podnebia bez 
väčších výkyvov a prekrásnej polohy je 
známe aj vďaka tunajšiemu citrónovému 
likéru, limoncelle. zo sorrenta je tiež naj-
lepší prístup k jednej z perál tyrrhenského 
mora, neďalekému ostrovu capri. Positano

najkrajšie mesto na pobreží amalfi leží pod cestou vybu-
dovanou vo svahu hory a pri jeho prehliadke musíme počí-
tať s tým, že sa veľa nachodíme – aj po schodoch. mesto 
krášlia prvky orientálneho maurského slohu a keramické 
dekorácie charakteristické pre túto oblasť. z terás mesta 
sa otvára dych vyrážajúci výhľad na azúrovo modré more 
a úzky záliv. k popularite mesta do značnej miery prispelo 
aj to, že o jeho krásach písal vo svojich dielach  spisovateľ 
John steinbeck, držiteľ nobelovej ceny. 

Salerno
mesto s bohatou históriou bolo už v minulosti známe aj v ďalekej 
cudzine, pretože tam v stredoveku fungovala prvá lekárska univer-
zita na svete, scola medica salernitana. Fascinujúcu, viac než päť 
kilometrov dlhú promenádu lemujú vzácne palmy a historická časť 
mesta s dómom uprostred sa aj v taliansku považuje za vzácnosť. 
Jednou z dominánt mesta je masívna pevnosť arechi na 300-met-
rovom vŕšku, z ktorej sa otvára nádherný výhľad na široké okolie.

Amalfi
mestský štát nadobudol v stredoveku 
veľké bohatstvo vďaka skúseným námorní-
kom a svoju pompéznosť si zachoval až do 
dnešných dní. Dôkazom je aj impozantná 
katedrála sv. ondreja. pripravme sa na to, 
že hľadanie miesta na parkovanie znamená 
nemalú námahu, ale keď sa poprechá-
dzame po korze na pobreží mora, zistíme, 
že to stálo za to. nie náhodou najslávnejší 
maliari, spisovatelia a hudobní skladatelia 
hľadali inšpiráciu práve tam. 

napoli

sorrento

pompei

salerno

capri

ischia

positano
amalfi

Autom po taliansku
taliansko sa môže pýšiť veľmi kvalitným  a pre-mysleným systémom diaľnic. mýto sa platí na jednotlivých diaľničných úsekoch. najvyššia povolená rýchlosť v obciach je 50 km/h, avšak vo väčšine centier miest sa znižuje na  30 km/h. na rýchlejších úsekoch sa zas zvy-šuje na 70 km/h. mimo mesta sa jazdí rých-losťou 90 km/h, na rýchlostných cestách je rýchlosť 110 km/h, kým na diaľniciach maxi-málne 130 km km/h. povolená hladina alko-holu v krvi je 0,5 mg, čo zodpovedá poháru vína. nad touto úrovňou sa jazda pod vply-vom alkoholu trestá veľmi prísne. taliansky spôsob jazdy je legendárne temperamentný a uvoľnený. ako autoturisti preto radšej zvýšme pozornosť aj v prípade, že máme prednosť.  na pobreží amalfi je cesta na niektorých úse-koch úzka a pri prejazde ostrejšími a nepre-hľadnými zákrutami si treba dávať veľký pozor.

cestovanie
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 Slnečná strana 
života

v letnej horúčave je vítané každé osvieženie 
namáhaného organizmu. Hlavne počas 
tropických dní, ktorých je v našich zemepisných 
šírkach čoraz viac, sa oplatí dodržiavať zopár 
základných pravidiel.

Chladivé letné nápady 
pre krásu 

beauty
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Parfumy
vysoké teploty si priam pýtajú ľahké, 
svieže ovocné vône. Dbajte ale na to, 
aby ste pokožku pokrytú tenkým filmom 
parfumu nevystavovali silnému slneč-
nému žiareniu. 

Escada: Turquoise Summer
Calvin Klein: CK One Summer

Krémy
v lete si pokožka vyžaduje ešte viac starostlivosti než inokedy. v tomto 
období sa neodporúča používať ťažké mastné krémy. uprednostnite rad-
šej gély alebo krémy na vodnej báze, ktoré sa dajú nanášať aj na mokrú 
pokožku. tieto krémy hĺbkovo hydratujú, napomáhajú regenerácii vysu-
šenej, spálenej a odlupujúcej sa pokožky. 

The Body Shop: Vitamin C Instant Glow
Clinique: Dramatically different moisturizing cream
ĹOccitane: Body & Strenght

Mlieka na opaľovanie
inovatívne výrobky na opaľovanie poskytujú pokožke 
komplexnú ochranu, chránia teda pred škodlivým žiare-
ním uva a uvb, ako aj pred inými nežiaducimi účinkami 
prostredia. nové ochranné mlieka/krémy, ktoré zacho-
vávajú ochrannú vrstvu pokožky, môžu byť  
v tejto horúcej letnej sezóne veľmi užitočné.

Shiseido: Expert Sun Aging Protection  
Lotion/Cream Wet Force

Líčidlá
k slnečným mesiacom sa pridružili fantastické 
trendy líčidiel. avšak vhodné líčenie si vyža-
duje dodržať niekoľko základných pravidiel. 
podľa možnosti nepoužívajte tekutý podklad, 
pretože sa veľmi ľahko môže roztiecť. radšej 
vytvorte základ pomocou krémov bb alebo cc. 
na pokožku naneste v tenkej vrstve bronz vo 
forme prášku, pretože pôsobí prirodzenejšie. 
používajte vodeodolné riasenky, aby sa farba 
v bazéne nerozmáčala. na pery častejšie pou-
žívajte balzam, lesk alebo rúž, pretože veľmi 
dobre hydratujú pery a zabránia ich vysušeniu.

L’Oreal: riasenka False Lash Superstar
Michael Kors: lesk na pery Fire Coral
The Body Shop: rad výrobkov Honey Bronze

beauty
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základné podmienky pre varenie v kot-
líku: keď sme si starostlivo vybrali miesto 

na založenie ohňa, dbajme na to, aby okolo 
ohniska a nad ním nebol aspoň v trojmetro-

vej vzdialenosti žiadny horľavý materiál, vrá-
tane konárov stromov. Je úplnou samozrejmos-

ťou, že ohnisko nikdy nenechávame bez dozoru a vždy 
máme poruke vodu alebo piesok na hasenie. pri veter-
nom počasí musíme byť ešte ostražitejší ako obvykle.

Ako založit˙ oheň?
podľa možnosti nepoužívajme na založenie ohňa umelý 
materiál. radšej zozbierajme suchú trávu, suché lístie  
a tenké suché konáre, z ktorých urobíme jadro ohňa. potom 
ho prekrývame stále väčšími konármi vo forme pyramídy. 
keď oheň zosilnie, môžeme priložiť do ohňa väčšie polená. 
nikdy by však nemali z ohniska vytŕčať. nepoužívajme živé 
alebo mokré drevo, pretože veľmi dymí a „strieľa“.

Na akom ohni varit˙?
na prípravu jedál v kotlíku založíme vždy stredne veľký, 
prípadne menší oheň – menšie plamene sa totiž dajú ľah-
šie zväčšiť, než väčšie skrotiť. všeobecne však platí,  
že jedlá v kotlíku sa majú pripravovať pomaly, na 

miernom a rovnomernom plameni. ak fúka vietor, ohnisko 
chránime zo strany prúdenia vetra zástenou. inak sa jedlo 
nebude zohrievať rovnomerne. 

Aký má byt˙ kotlík?
v medenom kotlíku sa jedlo varí rovnomerne, pretože 
meď dobre rozdeľuje teplo, avšak v kyslom prostredí 
rýchlo mení farbu. oceľový kotlík nie je až taký citlivý, 
ale keď sa dlho nepoužíva, zhrdzavie. preto ho skúsení 
kuchári pri odkladaní zvyknú natrieť masťou. smaltovaný 
kotlík sa ľahko čistí, avšak najlepšou voľbou zostáva 
nerezový kotlík. nepatrí medzi lacné, je však odolnejší  
a praktickejší, než ostatné kotlíky.

Ked˙ už sa  jedlo varí…
v kotlíku môžeme variť rôzne jednoduché jedlá.  
umiestnime ho do takej výšky, aby plamene nedosiahli  
k spodnej časti. Jedlá v kotlíku nesmieme miešať, namiesto 
toho kotlík občas pootáčame rýchlymi a ráznymi pohybmi. 

Ako bezpečne uhasit˙ oheň? 
keď dovaríme, oheň je potrebné dôsledne uhasiť.  
aby sa plamene nerozšírili z pahreby, zalejeme ju vodou 
a posypeme pieskom. pri odchode ohnisko ešte raz  
skontrolujeme.

Pri začiatočníckom varení v kotlíku môžeme naraziť 
na rôzne otázky – kde a ako založiť oheň, aký má byť 
kotlík a ako v ňom pripravovať jedlo. tu sú odpovede  
na najdôležitejšie z nich.

Kde?môžeme založiť  
oheň
•   V lese, na poli a výletných miestach smieme 

založiť oheň výlučne na vyznačených miestach.

•   Pri zákaze kladenia ohňa nesmieme založiť 

oheň ani tam, kde je to inak povolené.

•   Grilovanie a varenie v kotlíku v záhrade je 

povolené kedykoľvek, oheň však musí byť  

pod stálym dohľadom.

Základné pravidlá
prípravy jedál v kotlíku

5 dôležitých otázok o varení v exteriéri

gastronómia
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pozývame vás na obľúbenú letnú 
párty, ktorá sa popri priateľskom 
stretnutí môže stať skutočným 
gastronomickým dobrodružstvom. 
stačí vytiahnuť kotlík a získať 
trochu zručnosti.

klasické
kotlíkové jedlá 

gastronómia
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suroviny: 200 g slaniny, 800 g paradajok, 1,5 kg papriky, 800 g cibule,  
soľ, čierne korenie, 2 polievkové lyžice červenej papriky, 4-5 vajec.

tip Š&e:  
ak sme do 
polievky nedali 
ikry, môžeme 
pridať cestoviny 
(krátke slížiky). 
K polievke 
servírujeme 
rovnaké víno,  
aké sme použili  
do varenia.

tip Š&e: rozšľaháme dve vajcia a rozmiesime ich s 200 g múky,  
aby sme dostali tvrdšie cesto. poodštipujeme z neho malé kúsky a trošku 

necháme odstáť – takto pripravíme cestovinu do guláša. 

suroviny: 2 kg hovädzieho mäsa, 2-3 polievkové lyžice masti, 1 kg zemiakov,  
3 cibule, 2 strúčky cesnaku, 2 stredne veľké paradajky, 1 zelená paprika,  
6 mrkiev, 2 petržleny (koreň), 1 zväzok zelerovej vňate, 2 polievkové lyžice 
mletej červenej papriky, 2 dl suchého červeného vína, 4 polievkové lyžice 
paprikového krému, celá rasca, bobkový list, petržlen, soľ, čierne korenie.

tip Š&e: ak lečo chceme odložiť aj na zimu, zo surovín 
vynecháme koreniny a cibuľu, a paradajky a papriku nerozvaríme. 

takto ich vložíme do pohárov na nakladanie. Cibuľu, slaninu  
a korenie pridáme až v zime pri príprave jedla.

Klasické halászlé  
(rybacia polievka) v kotlíku
Príprava:
1) Do kotlíka dáme masť, cibuľu pokrájanú na kocky udusíme do 
sklovita, potom osolíme a prisypeme papriku. 2) po 1-2 minútach 
prilejeme pohár studenej vody. keď zovrie, počkáme, kým šťava 
zhustne a vložíme do nej čerstvé kúsky ryby. trochu ich pootá-
čame a pridáme víno s ikrami. zeleninu pokrájame, poukladáme 
na ryby a prilejeme toľko vody, aby bolo všetko prekryté. 3) keď 
polievka začína vrieť, rozmrvíme do nej kocku rybacieho bujónu,  
a ak ešte nemá správnu farbu, pridáme trošku červenej papriky. 
4) priebežne sledujeme, či je už polievka hotová. z úplne čer-
stvej ryby sa halászlé uvarí veľmi rýchlo, za 20 až 30 minút.

Kotlíkový guláš
Príprava:
1) cibuľu a cesnak udusíme v kotlíku na masti spolu s rascou do sklovita, potom pridáme 
paradajky a papriku pokrájané na kocky. 2) posypeme červenou paprikou a poukladáme 
na to mäso pokrájané na kocky. Jemne miešame dovtedy, kým všetko trochu zhustne 
a mäso je šťavnaté. za ten čas sa mäso mierne opraží. 3) teraz prilejeme toľko vody, 
koľko polievky chceme mať. osolíme, okoreníme a môžeme pridať aj ostatné korenie. 
keď polievka zovrie, v pohári vymiešame paprikový krém s malým množstvom horúcej 
šťavy a prilejeme do kotlíka. 4) po hodine mäso skontrolujeme. ak už čiastočne zmäklo, 
pridáme zemiaky pokrájané na kocky a ostatnú zeleninu, ako aj pokrájanú zelerovú vňať. 
červené víno pridáme počas poslednej polhodiny varenia.

Lečo
Príprava:
1) na spodok kotlíka dáme slaninu pokrájanú na prúžky. keď sa z nej vypečie 
masť, opražíme na nej cibuľu pokrájanú na kocky.  na to poukladáme paradajky 
a papriku pokrájané na kolieska a pridáme korenie a červenú papriku. 2) keď 
zelenina zmäkne na zeleninovú masu, rozšľaháme vajcia s 1-2 štipkami soli a za 
stáleho miešania prilejeme k hotovému leču. 3) ak má niekto rád vajíčka mäkké, 
stačí ich pridať do horúceho leča, práve stiahnutého z ohňa.

suroviny: 1 kg kapra (pokrájaného), 300 g masti, 500 g ikier, 1 ks 
rybacieho bujónu, 1 veľká cibuľa, 1  paradajka, 1 paprika, 1 dl suchého 
červeného vína, 2 polievkové lyžice červenej papriky, soľ, čierne korenie.

gastronómia
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miluješ elektronickú hudbu? si metalista? alebo fičíš  

na rôznych žánroch? na mape stredoeurópskych festivalov 

si aj toto leto každý nájde ten svoj – či už je to duniaci 

nova rock, osviežujúci balaton sound, eklektické festi-

valy sziget a voLt, alebo zmes hudobných štýlov na 

trenčianskom festivale bažant pohoda.

šopron, Maďarsko,  

1.–4. júl

v eklektickej ponuke figurujú vedľa seba skupiny 

slash, motörhead, ákos, bastille, John newman, 

parov stelar band, ale aj David guetta, Fatboy 

slim či tiga. Šopronský festival volt je známy svo-

jou striedmosťou, ktorá sa považuje za neobvyklú 

dokonca aj v prvej línii európskych festivalov. 

www.volt.hu

letné festivaly  

 na dosah
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Colours of Ostrava
ostrava, Čr, 16.–19. júl

Festival v česku, ktorý sa odštartoval v roku 2002,  

sa síce usporiada v jednej opustenej a spustošenej 

priemyselnej zóne, toto podujatie aj tak zodpovedá 

svojmu názvu. organizátori podujatia aj v tomto roku 

zostavili skutočne pestrý program zo svetovej hudob-

nej ponuky: účastníci prídu zo všetkých kútov sveta, 

počnúc tuniskom a končiac new yorkom. z popredných 

predstaviteľov nájdeme tu mená ako björk, ktorý len 

nedávno predstavil svoj nový album kasabiama, ktorý 

zaradom získava ocenenia, alebo rudimentala, ktorý 

len teraz vstupuje medzi hviezdy, ale príde aj  

st. vincent, mika aj roni size. 

www.colours.cz
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Budapešť, Maďarsko,  

10.–17. august

Jeden z najlepších európskych festivalov sa koná v srdci 

maďarského hlavného mesta, na jednom z dunajských 

ostrovov. za svoje medzinárodné renomé môže festi-

val okrem pestrej hudobnej ponuky ďakovať aj sprievod-

nému programu, ktorý zahŕňa cirkus, filmovú produkciu, 

pouličné divadlo, ale aj koncerty vážnej hudby, či lite-

rárne diskusie. hlavnú úlohu samozrejme zohráva hudba. 

na nespočetných pódiách tento rok vystúpia aj robbie 

Williams, Florance and the machine, avicii, ellie goulding, 

kasabian, Foals, interpol, limp bizkit, goran bregovic, 

hernan cattaneo či mariza.

www.sziget.hu

trenčín, 9.–11. júl

nie je to len hudobný, ale skutočný umelecký mul-

tižánrový festival. rock, blues, indie, reggae, punk, 

techno, drum&bass a svetová hudba sa tam stre-

távajú s klasickou hudbou, literatúrou, tancom, fil-

movým umením a divadlom. počet návštevníkov 

limitovaný na 30 tisíc zaručuje komfortný zážitok 

bez dlhých radov a tlačenice. okrem slovenskej 

hudobnej elity prídu aj tento rok skutočné sve-

tové hviezdy. na pohode to roztočia Die antwoord, 

björk, manu chao, Franz Ferdinand & sparks, roni 

size, či a-trak. 

www.pohodafestival.sk

Zamárdi, Maďarsko,  

8.–12. júl

na jednom z najkvalitnejších festivalov 

európy okrem masívne duniacej hudby 

prispieva k dobrej atmosfére aj to, že sa 

koná pri „maďarskom mori”. preto veľa 

návštevníkov kombinuje kúpanie so skve-

lou zábavou na festivale. v júli tam vystú-

pia okrem iných aj tiesto, nicky romero, 

hardwell, roni size, Faithless, afrojack, 

ludacris a chris liebling.

www.balatonsound.hu

MasterCard 
Balaton Sound

Sz
ige

t

Bažant Pohoda 
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ÏCarlos Piñana: 
Flamenco Symphony
bratislava, 31. 7. 2015

vystúpenie jedného z najlepších flamenco gitaristov 
súčasnosti, ktorý sa okrem hry na gitaru venuje aj kom-
ponovaniu a je autorom viacerých flamenco projektov 
(missa Flamenca, body & souls a ďalšie). v rámci festi-
valu viva musica! sa španielska hviezda predstaví spo-
ločne so spevákom augustínom garnésom, perkusionis-
tom miguelom angelom orengom a tanečnicou maise 
marquez v sprievode orchestra moravskej filharmónie 
olomouc pod vedením Jana kučeru.
www.ticketportal.sk

Legendárna kapela Queen ožíva 
v bratislave, na sitno prichádza 
blues a do kín Lokalfilmis.

Júlovývýber

Fragile Queen Symphony
bratislava, 17. 7. 2015

kultové piesne britskej hudobnej legendy Queen v podaní Fragile a sym-
fonického orchestra! po dvoch mimoriadne úspešných česko-slovenských 
turné s richardom müllerom prichádza obľúbená slovenská a cappella 
skupina Fragile s novým projektom Fragile Queen symphony. v zložení 
Jana golisová, soňa norisová, helena krajčiová, svetlana rymarenko, vilo 
csontos, slávo košecký, martin madej a kamil mikulčík vystúpia spolu so 
symfonickým orchestrom pod taktovkou braňa kostku. 
www.ticketportal.sk

Sitno Blues
banská Štiavnica, 24. – 25. 7. 2015

Jedinečný víkendový relax v nádhernom prostredí prírodného 
amfiteátra nad jazerom počúvadlo. vidiek, polemic, marián 

čekovský & band, peter lipa band, korben Dallas, medial banana, 
banda americano, superguitar‘s, sima martausová & band, 

Jerguš oravec & band, silvia Josifoska & blues band, marcel Daniš 
a priatelia... a popri tom sprievodný program, jarmok ľudových 

remesiel a gastro-špecialít od párancov až po pečené prasa, šport, 
zábava, a najmä krásna príroda Štiavnických vrchov.

www.sitnoblues.sk
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Á

knihy

film

DvD

CD

Lokalfilmis
Continental

staré cigánske proroctvo predpovedá príchod mesiáša  
z rómskej osady, ktorý zmení svet. narodí sa rytmaus  
a postupne sa z neho stane najznámejší raper v európe. 
rytmaus kandiduje za prezidenta slovenskej republiky, 
proti nemu vo voľbách stojí pišta lakatoš. zo slovenska 
sa vďaka predaju čistej pitnej vody stáva svetová 
mocnosť a popri usa a rusku rozhoduje o osude planéty. 
Do hry sa však zamieša aj diabol moloch.
dátum premiéry: 18. 7. 2015

Jana Pronská
verenica
slovenský spisovateľ

Desiaty román obľúbenej autorky, 
strhujúci príbeh na pozadí 
skutočných historických udalostí. 
krásna šľachtická dcéra Juliana 
sa zaľúbi do mladého grófa, ktorý 
má byť jej snúbencom, ale musí 
na neho päť rokov čakať.  
keď ho však konečne uvidí, je  
z neho pijan a záletník.

Ján Lidaj, Tibor Mekyňa
Zdravie v pohybe

vydavateľstvo jes

obrazová kniha s návodmi na posil-
nenie svalstva brucha, chrbta, panvy 

a celého tela. obsahuje päť druhov 
cvičení: zdravotné cvičenie, jogu, päť 
tibeťanov, kalanetiku a posilňovanie. 

kniha je jednoduchá a názorná, aby jej 
všetci rozumeli.

Fotograf
magic box

príbeh voľne inšpirovaný živo-
tom svetoznámeho fotografa Jana 
saudka (karel roden) je najmä 
o ženách, ktoré ho obklopovali – 
dcéry, manželky, milenky, obdivova-
teľky, zlatokopky. mimoriadny film, 
príjemne horká komédia so skvelým 
humorom a erotickými prvkami.

Neberte nám princeznú
digitálna videotéka slovenska

legendárny muzikál s nezabudnu-
teľnými piesňami Deža ursínyho 
v podaní mariky gombitovej býva 
označovaný aj za slovenskú verziu 
snehulienky. hlavná hrdinka (hrá ju 
m. gombitová) namiesto siedmich 
trpaslíkov nájde sedem chlapcov  
v detskom domove.

Slinečko alebo punto  
& rybacé hlavy

Falošne, ale s citom
slniečko

neodolateľná zmes piešťan-
ského dialektu, chytľavých 

melódií, konskej dávky humoru, 
folk-rocku s prímesami punku, world 

music a dokonca gipsy swingu. obľúbená piešťanská 
skupina prichádza po ôsmich rokoch s novým albumom, 

ktorý je plný šťavnatých kúskov. 

Saténové ruky
Bozkávam
bandcamp

sme saténové ruky a vydávame zvuky, 
hovoria o sebe. iní ich považujú za niečo medzi 
lasicom, satinským a Joy Division, ďalší zase za 
nesprávnu odpoveď na britpop a správnu odpoveď 
na slovenský pop a český underground. skrátka, 
debut, ktorý by ste mali počuť.

Á

¿
¿
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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. júla 2015. z úspešných riešiteľov júnovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: henricha Franka zo Ždiaru, ruženu takšonyovú z prievidze 
a Jána karoviča z pavloviec nad uhom. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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Čas
pre seba

Baran
21. marec – 21. apríl 

v júni ste nemali čas vychutnať si dary leta, ale 
teraz si to môžete vynahradiť. ak budete trpezlivo 
hľadať, zrejme sa vám podarí zarezervovať si exo-
tickú cestu za rozumnú cenu. 

Býk
22. apríl – 21.máj 

v polovici mesiaca sa môže uskutočniť isté nádejné 
stretnutie. ak ale máte rodinu, vyberte sa radšej 
na menšiu spoločnú cestu, na ktorej sa ešte viac 
zblížite. 

Blíženci
22. máj – 21. jún 

Júl síce neponúka príležitosti na veľké dobrodružné 
cestovanie, praje však príjemným spoločenským 
podujatiam. vaše víkendy spestria záhradné párty 
či iná zábava.   

Rak
22. jún – 21. júl

nadišiel čas dopriať si trochu radosti. možno práve 
teraz nemáte chuť plniť si cestovateľské sny, ale 
keď si kúpite nejakú peknú vec, po ktorej ste už 
dávno túžili, budete mať z toho dobrý pocit.

Lev
22. júl – 23. august 

na začiatku mesiaca sa na horizonte črtá vidina 
novej zaujímavej práce. nie je vylúčené, že to bude 
niečo také, po čom dávno túžite, alebo to môže mať 
výrazne pozitívny vplyv na vašu finančnú situáciu. 

Panna
24. august – 22. september 

ak ste sa v minulom mesiaci pustili do rekonštruk-
cie bytu alebo domu, v skrášlenom prostredí sa 
budete čoraz viac cítiť skutočne ako doma. ak ste 
ešte nezačali, stále nie je neskoro. 

váhy
23. september – 22. október 

Júl k vám zavíta s veľkou dávkou energie a upevní 
vo vás presvedčenie, že nič nie je nemožné. 
premyslite si dôkladne, na čo ju využijete, pretože 
úspech je zaručený.   

Škorpión
23. október – 22. november 

v uplynulom mesiaci sa okolo vás točilo viac ľudí 
než inokedy, nečudujte sa teda, že túžite po tichu 
a meditácii. ak máte možnosť, odcestujte niekam, 
kde máte pokoj, alebo venujte viac času sami sebe.  

Strelec
23. november – 22. december

v druhej polovici mesiaca sa objaví starý priateľ, 
čo vám spôsobí veľkú radosť. možno budete vedieť 
pokračovať v priateľskom vzťahu tam, kde ste 
kedysi skončili. 

Kozorožec
23. december – 20. január 

v predchádzajúcom mesiaci sa stal stredobodom 
vášho života zdravý životný štýl a teraz sa cítite zo 
dňa na deň sviežejší a energickejší. ak ste predtým 
nešportovali, nastal správny čas.

vodnár
21. január – 19. február

vašou prevládajúcou planétou je urán, preto máte 
radi zmeny a nové výzvy. tento mesiac vám ponúka 
presne to, v čom sa cítite ako ryba vo vode. chopte 
sa príležitostí, prinesie vám to radosť.  

ryby
20. február – 20. marec 

po vode túžite ešte viac než ostatní ľudia, narodení 
vo vodných znameniach. podstatná časť júla vám 
ponúkne príležitosti na oddych práve v spojení  
s vaším obľúbeným živlom.  

ideálnu dovolenku si každý predstavuje trochu  
inak, ale júl prináša vštkým skvelú príležitosť doplniť 
si energiu na celú druhú polovicu roka.  

tom
Hanks
07. 09. 1956

tom
Cruise 
07. 03. 1962

Liv 
tyler 
07. 01. 1977

eva 
Green 
07. 05. 1980

horoskop
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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 registrova-
ných pretekárov sa v nej odomkne 
funkcionalita, ktorá im umožní pre-
tekať 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 celé leto po Slovensku a jazdite 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 ktivačného 
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 tvojej cesty.

Keď prídeš k cieľu 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 
pretek. Od toho momentu ti 
plynie 48 hodinový limit.

Po uplynutí časového limitu 
sa pretek automaticky ukončí a 
tvoj bodový zisk sa zapíše do 
rebríčka na stránke 
www.allbikersrally.sk.
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Jazdi o Harley-Davidson iron!

podporujeme
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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.
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