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V úvode nového roka sa pozornosť fanúšikov extrémnych športov obráti na Latinskú
Ameriku, kde sa 3. januára 2016 začína rely
Dakar. Budeme tam aj my. S logom Slovnaftu
a štartovným číslom 5, aké nemal v celej histórii Dakaru pridelené žiadny slovenský pretekár, bude útočiť na najvyššie pozície najlepší
slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko.
Jeho zápas s prírodou a konkurenciou budete
môcť počas dvojtýždňových pretekov sledovať
na jeho facebookovej stránke.
S extrémami má skúsenosti aj tvár tohto čísla,
najlepšie platená americká filmová herečka
Jennifer Lawrence. Hlavná hrdinka drsných
postapokalyptických Hier o život sa v exkluzívnom rozhovore pre Štýl & Elán vyjadrila aj
k svojej nedávnej verejnej obhajobe herečiek
a prezradila nám niečo veľmi osobné – aké sú
jej Vianoce.
A aké budú tie vaše? Rozhodli ste sa prežiť advent a Vianoce v miernom tempe, ktoré
vám dovolí vychutnať si krásnu atmosféru
a viac sa venovať rodine a priateľom? Potom
máme pre vás niekoľko užitočných tipov.
Ak za svojimi najbližšími plánujete cestovať,
zastavte sa na našich čerpacích staniciach
natankovať energiu pre svoje auto, občerstviť
sa a nazbierať body v akcii Sony.
Prajem vám bezpečnú zimnú jazdu.

Kultúra ��������������������������������������������������������
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správy o autách

Základná
výbava nestačí
Každá automobilka si chce ukrojiť čo najväčší
podiel trhu a zaplniť medzery ponukou extra výbavy
a extra služieb. Napríklad možnosťou tuningu
priamo v automobilke. Výsledkom takejto
spolupráce so zákazníkom
sú často pozoruhodné
konštrukcie.
S turbom

Posilňovacia kúra

Výrobca Hennessey Performance zmenil
palivo, aby vo svojom modeli Venom vyhnal
výkon motora ešte vyššie. Pre modelový rok
2016 dosiahne výkon motora vozidla Venom
GT až 1451 koní. V 7,0-litrovej pohonnej jednotke V8 s dvojitým turbodúchadlom doteraz
používali benzín s oktánovým číslom 98, kým
teraz prechádzajú na značku E85. Športové
vozidlo postavené na základoch modelu Lotus
Elise má hmotnosť len 1244 kilogramov, a tak
si vieme predstaviť, čo s ním dokáže urobiť
brutálne silný pohon. Zrýchlenie je obrovské.
Auto za 18,1 sekundy zrýchli na 400 km/h.
Maximálna rýchlosť je 450 km/h.

Premostenie

Znesie záťaž

Nie je žiadnym tajomstvom, že verzia vozidiel Chevrolet
s názvom Camaro COPO je určená vyslovene na rýchlostné
preteky. Konštruktéri sa však obávali, že zadné nezávislé
zavesenie sériovej verzie vozidla by pôsobiace sily nevydržalo,
a tak pod dravé športové vozidlo umiestnili pevné zadné premostenie. Dizajn špeciálneho vozidla Camaro COPO automobilka
vytvorila spoločne so známym zámorským pilotom rýchlostných
pretekov Courtneyom Forceom. Zákazníci si môžu vybrať z troch
typov motorov, najväčším z nich je 7,0 litrový sací motor V8.
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➜ Brutálne
●
➜ Dravé
●
➜ Priestranné
●
➜ Chutné
●
➜ Odľahčené
●

správy o autách

Gigant

Veľký brat

Najstaršia kórejská automobilka – špecialista na výrobu vozidiel
s pohonom 4×4 – predstavila veľkého brata auta Tivoli. Zatiaľ
existuje vo forme štúdiového vozidla a má dočasný názov XLV Air.
Auto je postavené na osvedčenej platforme vozidiel Tivoli, je však
o viac než dvadsať centimetrov dlhšie. Vďaka tejto úprave je
priestrannejšie a v základnej verzii má 720-litrový batožinový
priestor. Auto sa dostane do sériovej výroby začiatkom budúceho
roka. Dovtedy chce automobilka dotiahnuť jeho atraktívne
dizajnové prvky do dokonalosti. Sériová verzia XLV Air bude
mať benzínové a dieselové motory typu Euro 6 z auta Tivoli.

krátke správy
Dieselová daň

Na chatu

Pastva pre oči

Automobilka Škoda chce so svojimi
modelovými verziami ScoutLine ponúknuť atraktívne vozidlá zákazníkom, ktorí
namiesto extra jazdných vlastností
oceňujú štýl terénneho vozidla. Vizuálny
tuning sa dotkol aj najnovšej Fabie, na
ktorej urobili niekoľko kozmetických
úprav. Vozidlo dostalo neleštené
plastové kryty pri oblúkoch kolies,
prahoch a nárazníkoch, ďalej nízkoprofilové 16-17 palcové disky kolies
a sem-tam sa vyskytujú strieborné
detaily. Celkový vzhľad vozidla je pekný,
a keďže to väčšine zákazníkov pri
tejto značke plne postačuje,
k ScoutLine verzii Fabie sa pohon
všetkých kolies už ani neponúka.

Špecialitka

A je to tu!

Medzi tuningovými firmami sa bude pripravovaná nová Mazda MX-5
iste tešiť veľkej obľube. Výrobca trochu predbehol udalosti a ešte pred
premiérou zverejnil svoje predstavy o tom, čo všetko sa dá pri tuningu
vytĺcť z tohto etalónu roadsterov. MX-5 bude mať dve verzie. Spyder
nemá strešnú mechaniku a Speedster má zmenenú celú strechu a aj
čelné sklo. Konštruktéri na 2,0 litrovom motore a systéme prenosu
sily nespravili žiadnu zmenu, avšak v prípade Speedsteru dosiahli
významné zníženie hmotnosti. Výrazne to zlepší jeho jazdné vlastnosti.

Európsky parlament prijal úpravy
smernice o emisiách škodlivín do
ovzdušia. Nová právna regulácia
predpisuje prísnejšie hodnoty, a tak
sa podľa vyjadrenia odborníkov môže
stať, že majitelia dieselových vozidiel
budú musieť platiť osobitnú daň.

Dieťa na ceste

Spoločnosť Google vybavila svoje
autonómne jazdiace vozidlo špeciálnym
senzorom. Auto pomocou neho spozná,
keď sa do jeho blízkosti dostane
človek s malými telesnými rozmermi.
Podľa výrobcu je táto funkcia dôležitá,
pretože deti sa často správajú nevyspytateľne a v ich prítomnosti je namieste
opatrnejšia jazda.

Yaris na rely

Automobilka Toyota chystá v roku 2017
návrat na majstrovstvá sveta v rely.
Na tento účel sa pripravuje špeciálna
verzia nasledujúcej generácie vozidiel
Yaris. Podľa vedúceho športového oddelenia automobilky, Tetsuyi Tadeho sa
v tejto súvislosti môžu na rýchle cestné
vozidlo tešiť aj zákazníci – motoristi.

Nádej vo vzduchu

Vývojári z Cambridgeskej univerzity
horúčkovite, avšak nádejne pracujú
na vývoji lítiovo-vzduchového motora,
ktorý môže vyriešiť najväčší problém
elektrických áut – krátky dojazd
na jedno nabitie akumulátorov.
Podľa vývojárov bude mať táto
novinka aj ďalšie výhody.

december 2015 | štýl&elán |
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tipy & rady

Opatrne

na zimných cestách
Neočakávané situácie vedia v zime zaskočiť aj
najskúsenejšieho vodiča. Prudké zmeny počasia,
nepredvídané reakcie vodičov iných áut… András Kőrös,
hlavný inštruktor výcvikového strediska Groupama
na Hungaroringu, odporúča maximálnu obozretnosť.

S&L.: V zime neskoro sa svitá, skoro sa stmieva a viditeľ
nosť môže byť zlá aj za bieleho dňa. Ako môžeme zvýšiť
svoju bezpečnosť?
A. K.: Mali by sme mať stopercentne v poriadku predné
svetlá, aby sme videli, a zadné svetlá, aby iní videli
nás. Pri predných svetlách dbajme na to, aby boli dobre
nastavené. Ak svietia príliš nízko, zníži sa nám viditeľnosť, a ak príliš vysoko, znepríjemníme jazdu vodičom
protiidúcich vozidiel.

Zákruta, ktorú na
suchej ceste zvládneme
rýchlosťou 60 km/h,
si na zasneženej ceste
vyžaduje zníženie
rýchlosti na 25 km/h.

Štýl&Elán: Celá jeseň bola tento rok teplotne nadprie
merná. Extrémne chladné počasie však môže udrieť
kedykoľvek. Ako sa pripraviť?
András Kőrös: Najdôležitejšie je udržať v dobrom stave
všetko, čo je citlivé na chlad. Základom sú vhodná chladiaca kvapalina a správna náplň v nádržke na umývanie čelného skla auta. Pamätajme aj na to, že v zime spotrebujeme na čistenie skla oveľa viac kvapaliny. V zime
musia byť dobrom stave aj gumičky stierača, aby nezanechávali za sebou pásiky a nezhoršovali výhľad vodiča.
Menej často sa hovorí o stave akumulátora, najmä keď
parkujeme na ulici. Staršie akumulátory sa skôr pokazia,
veľmi často bez varovných náznakov. Ak zistíme, že motor
ráno štartuje trochu ťažšie, dajme ho skontrolovať, aby sa
nám čoskoro nestalo, že ho nenaštartujeme vôbec.
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S&L.: Vodiči si už zvykli na výmenu pneumatík za zimné.
Aké by mali mať parametre?
A. K.: Na kvalitu zimných pneumatík majú vplyv dve veci
– hĺbka dezénu a vek. Hĺbka dezénu by nemala byť pri
pneumatike osádzanej na auto menšia ako štyri milimetre. V opačnom prípade sa výrazne zníži priľnavosť
k vozovke. O veku pneumatiky sa hovorí menej, avšak pri
štvor- až päťročných pneumatikách sa môže znížiť priľnavosť až o 20-30 percent, čo je naozaj veľa.
S&L.: Má sa na zimu pripraviť aj samotný vodič?
A. K.: Tak, ako pripravíme na zimu auto, mali by sme
sa na zimný režim jazdy pripraviť aj my. Nemali by sme
zabudnúť na základnú zimnú výbavu, do ktorej patrí rozmrazovač, škrabka na ľad a malá metla na odhrnutie
snehu. Buďme pripravení na to, že v zhoršených podmienkach sa rýchlosť jazdy zníži a cesta do práce a z práce
nám potrvá dlhšie. Rešpektujme prírodu a nesnažme
sa o extrémne výkony. Za všetko uvediem jeden príklad.
Zákruta, ktorú na suchej ceste zvládneme rýchlosťou
60 km/h, si na zasneženej ceste vyžaduje zníženie rýchlosti na 25 km/h. A ak padá mrznúci dážď, rýchlosť auta
by nemala presiahnuť 10 km/h.

NAJLEPŠÍ POMER
CENY A KVALITY

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

Šťastnú cestu | www.slovna�.sk

svet áut

Pohodlie

vždy a všade

Prémiové SUV
vozidlá hornej
kategórie

Ako to dopadne, keď sa luxus, výkon a bezpečnosť stretnú
s robustnou stavbou a výbornými vlastnosťami terénneho
vozidla? Z vozidiel SUV hornej kategórie sme sa zamerali
na Audi Q7, Range Rover a Volvo XC90.
Range Rover – Etalón luxusu
Automobilka Range Rover je zakladateľom kategórie prémium SUV
a považuje sa za etalón v oblasti luxusných terénnych vozidiel. Model,
z ktorého sa už vyrába štvrtá generácia, neuznáva v oblasti terénnych
vlastností vozidla žiaden kompromis. Stará sa o to aj nová generácia
systému Terrain Response. Táto technológia priebežne analyzuje stav
cesty a automaticky mu prispôsobuje zavesenie so vzdušným pružením. Pre interiér je naďalej charakteristická vypracovaná elegancia
a funkcionalita potrebná pre kvalitné terénne charakteristiky vozidla.
Rôzne balíčky výbavy a voliteľné položky umožňujú dosiahnuť najvyššiu
úroveň pohodlia. Objednať sa dajú napríklad aj dve zadné kreslá
vybavené moderným príslušenstvom.

Audi Q7 – Osobný asistent
Na tohtoročnom autosalóne v Detroite automobilka Audi po desiatich
rokoch predstavila upraveného pokračovateľa svojho prvého modelu SUV.
Karoséria Q7 druhej generácie sa vyrába z viacerých ľahkých materiálov
a má v celej SUV kategórii najnižšiu hmotnosť. Napriek menším rozmerom je interiér v porovnaní s predchádzajúcim modelom priestrannejší.
Vďaka nespočetným asistenčným systémom je vozidlo Q7 schopné
jazdiť celkom autonómne až do rýchlosti 65 km/h a adaptívny tempomat sa dá používať až do rýchlosti 250 km/h. V ponuke výbavy je
dostupná termokamera fungujúca aj cez deň a riadenie
všetkých 4 kolies. Elektronika do rýchlosti 15 km/h otáča zadné
kolesá do opačného smeru, než sa otáča predná os a pri väčšej rýchlosti sa točí do smeru, ktorá je prednou osou totožná (v rozmedzí 3,5 až
5 stupňov). Už aj tak príkladná stabilita auta je preto excelentná.

Volvo XC90 – Bezpečnosť nadovšetko
Druhá generácia vozidla prišla na trh vlani a nahradila svojho predchodcu
po dlhých dvanástich rokoch. Okrem asistenčných systémov, ktoré sú pre túto
kategóriu obvyklé, sa môže pýšiť svetovými novinkami, akými sú systém na zabránenie vybočenia z jazdného pruhu, automatické brzdenie v križovatkách a rozvinutá technológia City Safety, schopná spoznávať nielen autá a chodcov, ale
aj cyklistov. Podobne ako Audi, môže byť aj XC90 sedemmiestne. Všetky
sedadlá druhého a tretieho radu sú posuvné, a tak sa dá vytvoriť väčší
priestor pre nohy cestujúcich v treťom rade. V prípade potreby je možné
rozšíriť batožinový priestor. Najatraktívnejším prvkom prístrojovej dosky je
stredová konzola. Navigačný systém na báze cloudu vyvinula spoločnosť
Ericsson a časť rýchlostnej páky je z kryštálového skla.
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svet áut

Range Rover

Audi Q7

Volvo XC90

Dĺžka .......................................... 4999 mm
Šírka ........................................... 2073 mm
Výška ......................................... 1835 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2922 mm
Motor ................ 3 benzínové, 3 dieselové
Výkon ........................................ 258-510 k
Priemerná spotreba .... 6,9-13,1 l/100 km
Základná cena ����� 99.820–193.440 eur

Dĺžka .......................................... 5052 mm
Šírka .......................................... 1968 mm
Výška .......................................... 1741 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2994 mm
Motor ................ 1 benzínové, 2 dieselové
Výkon ........................................ 218-333 k
Priemerná spotreba ..... 5,5-7,7 l/100 km
Základná cena ........ 60.314–67.813 eur

Dĺžka .......................................... 4950 mm
Šírka ........................................... 2140 mm
Výška .......................................... 1776 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2984 mm
Motor�� 1 benzínový, 1 dieselový, 1 hybridný
Výkon......................................... 225-400 k
Priemerná spotreba ..... 2,7-7,7 l/100 km
Základná cena ������� 55.882–93.266 eur

Dizajn

Dizajn

Dizajn

Konštruktérom sa podarilo zachovať
charakteristické znaky značky Range
Rover. Nová séria preto pekne zapadá do
imidžu značky, ktorý začal budovať model
Evoque. Pod názvom SWB sa vyrába aj
verzia s väčšou vzdialenosťou náprav.

Dizajn je pokračovateľom aktuálneho
štýlu značky a nemecký výrobca očividne
nemieni riskovať zavádzaním nových prvkov. LED svetlá typu Matrix, ktoré sa dajú
objednať osobitne, predstavujú špičkovú
technológiu a majú aj pekný vzhľad.

Vykryštalizovaná forma vozidla verne nadväzuje na tradície škandinávskeho dizajnu
značky Volvo. Konvenčná silueta zostáva
zachovaná, ale predná aj zadná časť karosérie vyžarujú novú eleganciu a dynamiku.

Výbava

Výbava

V tejto cenovej kategórii poskytuje už
aj najnižšia úroveň výbavy v štyroch
verziách – HSE, Vogue, Autobiography
a SVAutobiography – kompletný luxus.
Najvyššiu kvalitatívnu úroveň znamenajú sedadlá Executive a audiosystém
Meridian s 29 reproduktormi.

Súčasťou luxusnej základnej výbavy je
7-palcový displej, ale na objednanie
je k dispozícii aj 8,3-palcový a 12,3-palcový dotykový monitor. Okrem rozšírenej
ponuky služieb Audi connect sú ďalšími
voliteľnými položkami tablet Audi pre
spolujazdcov na zadných sedadlách,
audiosystém s priestorovým zvukom od
fy. Bang & Olufsen a integrované smartfóny Google Android Auto a Apple Carplay.

Výbava

Motor
Dieselový 3,0-litrový motor môže byť
258- alebo 354-koňový, kým 4,4-litrový motor má až 339-koňový výkon.
Benzínový 3,0-litrový motor je dostupný
v 340- alebo 380-koňovej verzii. Špičku
predstavuje 5,0-litrový a 510-koňový
motor, ktorý zrýchli toto monštrum na
100 km/h za 5,4 sekundy. Prenos sily
v každom prípade zabezpečuje
osemstupňová prevodovka ZF.

K novému SUV, ktoré má okrem základnej
verzie aj verzie Momentum, Inscription
a R-Design, ponúka výrobca aj luxusné
príslušenstvo, akým je kožené čalúnenie Nappa, volant s drevenými intarziami,
veľká panoramatická strecha, alebo
1400 wattový audiosystém s 19 reproduktormi so špeciálnym subwooferom
od výrobcu Bowers & Wilkins. Dve zadné
sedadlá navyše sú vo voliteľnej výbave.

Motor
V ponuke motorov je 320-koňový benzínový a 255-koňový dieselový motor.
Obidva sú 2,0- litrové a disponujú turbodúchadlom. Dostupný je aj hybridný
motor XC90 T8, čo však znamená absolútnu špičku. K benzínovému motoru sa
v tomto prípade primontuje aj 80-koňový
elektromotor.

Motor
Ponuku motorov tvoria tri 3,0 litrové motory
V6. K dispozícii sú 218- alebo 272-koňové
dieselové motory TDI, resp. 333-koňový
benzínový motor TFSI. Ku všetkým trom
motorom patrí osemstupňová prevodovka
Triptronic a súčasťou základnej výbavy je
aj pohon 4 kolies quattro.
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FORD C-MAX 1.0 Ecoboost

Mladší, krajší, sexi

Ford stihol v uplynulých rokoch zmodernizovať celú paletu
svojich modelov. Po Forde Focus prišiel tento rok na rad Ford
C-MAX. Zmeny sú malé, ale ich súčet sa nedá prehliadnuť.
Ford C-Max po obnove omladol a je príťažlivejší.

10

Trochu histórie

Motor a jazda

C-MAX, menší brat veľkého modelu S-MAX, schádza
z montážnych pásov v tejto podobe od roku 2010.
Typické rodinné auto so širokou škálou variability zadných sedadiel a priestoru bolo ako prvé postavené na
univerzálnej platforme. Až po ňom dostal unifikovaný
podvozok aj nový Ford Focus. Na modernizáciu si však
musel C-MAX trochu počkať, pretože ho predbehol
Focus – najpredávanejší model od Fordu. Ani C-MAX
však nie je v predajnosti na chvoste. V Európe patrí
do TOP 3, pričom skvelé tretie miesto si drží práve za
Fordom Focus a Fordom Fiesta. Náš C-MAX sa vyrába
v dvoch verziách – klasickej, ktorú sme mali možnosť
testovať aj my, a verzii GRAND, ktorá má o niečo väčší
kufor alebo tretí rad sedadiel.

Testované auto malo litrový Ecoboost motor s 92 kilo
wattmi. Táto motorizácia je vynikajúca do mesta
a na dlhšie jazdy, ak auto nie je kompletne obsadené
a s plným batožinovým priestorom. Auto je dynamické,
skvele ťahá a jazda v ňom je potešením. Ale len do
chvíle, kým nie je viac zaťažené. Vtedy stratí na sile
a s ukáže sa, že je to stále „iba“ litrový benzínový
motor. Jeho silnejší brat s kubatúrou 1,5 litra môže byť
lepšou voľbou, treba si však za ňu priplatiť vyše dvetisíc eur. No a jeho slabšia, iba 74-kilowattová verzia je
určená asi iba pre najpokojnejších vodičov. Počas testu
sa naša priemerná spotreba pohybovala na úrovni šiestich litrov. Veľa času sme jazdili na diaľnici, kde musel
benzínový trojvalec riadne ťahať. Treba však zdôrazniť, že chod motora je veľmi kultivovaný a žiadne vibrácie sme necítili. Nie náhodou táto pohonná jednotka
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vyhrala cenu Motor roka až štyri razy po sebe. Ak použijeme školskú hodnotiacu škálu, jazde s C-Maxom
dávame jednotku. Prispela k tomu aj skutočnosť, že
stabilita tohto MPV v zákrutách bola ideálna, čo nebýva
u iných MPV pravidlom. Automobily so značkou Ford
mali vždy perfektne nastavený podvozok a C-MAX to
potvrdzuje.

Dizajn a novinky
V súlade s novým štýlom má C-MAX novú prednú
masku, čo ho zjednotilo s ostatnými modelmi Fordu.
Ďalšie zmeny dizajnu súvisia s novým spôsobom laserového zvárania. Spoje sú neviditeľné a netreba ich
prekrývať. Interiér má prepracovanú stredovú konzolu
s menším počtom tlačidiel. Dominuje mu 8-palcový
displej multimediálnej jednotky, ktorá je podporená
systémom SYNC2. Rozloženie tlačidiel, ako aj celkový
dizajn palubovej dosky sú už oveľa kreatívnejšie a voľnejšie, nepôsobia tak stroho ako v predchádzajúcom
„starom“ Forde C-MAX. V interiéri sú viaceré zmeny
prevzaté z nového Fordu Focus, napríklad volant.
Dôvodom mohli byť pozitívne reakcie vodičov. Súčasťou
titánovej výbavy je automatický parkovací asistent.

FORD C-MAX
1.0 Ecoboost

Dôležitejšie prvky výbavy
Obvodový alarm s priestorovým snímačom, tmavé sklá
okien (zadné okná od B-stĺpika), desaťlúčové 17" disky
kolies z ľahkej zliatiny, elektrické sklápanie zrkadiel,
audio systém ICE10 s 8" MFD displejom + SYNC2
Bluetooth® sada + "Emergency Assist" SD navigačný
systém, elektrické vyhrievanie čelného skla "Quickclear",
elektricky vyhrievané predné sedadlá, aktívny
automatický parkovací asistent (SAPP)
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:Benzínový trojvalec
Objem valcov:
998 cm3
Maximálny výkon:
92 kW (125 k) pri 6500 ot
Maximálny krútiaci moment: 170 Nm/1400-4500 ot
Rozmery:
4379/1828/1626 mm
Rázvor:
2648 mm
Najvyššia rýchlosť:
187 km/h
Zrýchlenie (0-100 km/h):
11.1 s
Priemerná spotreba:
5,1 l
Meranie Š&E:
6,0 l/100 km
Cena modelu od:
14 490 eur s DPH
Cena skúšaného modelu:
19 590 eur s DPH
Odporúčame
MOL Dynamic STAR 5W-30

Táto funkcia sa nám zdala zbytočná a pomalá, kým
sme sa neporozprávali s reálnou cieľovou skupinou.
Mladá matka dvoch detí potvrdila, že jednou z najdôležitejších noviniek vo Forde C-MAX je práve parkovací
asistent. Reálne pomáha pri paralelnom parkovaní
a vďaka nemu vzniká oveľa menej stresových situácii.
Takže ďakujeme inžinierom vo Forde, že pamätali nielen na jazdu, ale aj na parkovanie.
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Dievča

z Kentucky
Y
E XKLUZÍVN
rozhovor

Jennifer Lawrence
Ako 23-ročná sa stala druhou najmladšou držiteľkou Oscara za
najlepšiu herečku roka. Bolo to za rolu zranenej vdovy vo filme
Terapia láskou. O rok neskôr bola znova nominovaná na toto prestížne
ocenenie za výkon vo filme Špinavý trik. Svetovo známou sa však stala
v úlohe Katniss Everdeen vo filme Hry o život. S najlepšie platenou
herečkou filmového priemyslu sme sa rozprávali pred premiérou
záverečnej epizódy úspešného filmu.

tváre z obálky

Podľa mňa nie je správne prirovnávať
ma k vodcom revolúcie. Som len
herečka. Ako filmová herečka však
cítim zodpovednosť.

N

a filmovom nebi jej hviezda vystúpila vysoko,
no Jennifer si zachovala svoju tvár. Zostala
milým dievčaťom, ktoré stojí pevne na zemi. V čase,
keď iní herci vzbudzujú dojem sebectva, povrchnosti a falše, Jennifer si udržala dôveryhodnosť
a nestratila spojenie s bežným životom. V úlohe
Katniss pôsobí odhodlane a smrtiaco, ale v skutočnosti je to stále Jennifer z Kentucky, ktorá prežila
detstvo v rodine so skromným príjmom a vie, že sa
netreba brať príliš vážne. Zároveň má jednu povahovú črtu, ktorá ju robí v Hollywoode zaujímavou.
Jennifer totiž hovorí to, čo si myslí. Keď jej vytýkali,
že priberá, vybehla von a na rozdiel od iných mladých hviezd, ktoré by hneď nasadili drastickú diétu,
ona „provokatívne“ zjedla kus torty priamo na červenom koberci. Keď jej paparazzovia začali zasahovať do života, požiadala o zákonnú ochranu, aby si
postrážila súkromie. A nedávno sa začala angažovať v boji za rovnaké finančné ohodnotenie herečiek. Podnetom boli informácie od hackerov, ktorí sa
dostali do e-mailových schránok spoločnosti Sony.
Slečna Lawrenceová sa tak dozvedela, že jej kolegovia dostali za hlavné úlohy vo filme Špinavý trik
omnoho viac peňazí než ona a jej herecké kolegyne. „Keď som prišla na to, o koľko menej nám platili, nehnevala som sa na Sony,“ napísala. „Bola som
nahnevaná na seba, pretože som ako slabý vyjednávací partner vzdala tento boj príliš skoro.“
Keď sme sa s ňou stretli na premiére filmu v Berlíne
v historickom Hoteli de Rome, J-Law v nás nevzbudzovala obraz typickej feministky, ani super herečky.
Táto 25-ročná mladá žena v šatách s kvetinovým vzorom, ktorú ničí neustále cestovanie medzi časovými
pásmami si posťažovala, že sandále Louis Vuitton
s vysokými opätkami nie sú príliš pohodlné a objednala si espresso. Veľmi silné. A potom začala nenútene odpovedať na otázky.

Štýl&Elán: Ako akčná hrdinka ste sa stali vzorom pre
mnoho mladých žien. Nie je to pre vás záťaž a veľká
zodpovednosť?
Jennifer Lawrence: Myslím si, že film veľa povie o
obeti, ktorú Katniss veľmi dobre poznala. Je o našich
osobných obetiach, aby sme sa mohli stať lepšími.
Katniss vyrastala vo vojne a nič iné nezažila. Podľa
mňa nie je správne prirovnávať ma k vodcom revolúcie. Som len herečka. Ako filmová herečka však cítim
zodpovednosť, pretože na tieto filmy chodí veľa mladých žien a pre mňa je dôležité, aby sme sa my, ženy,
navzájom podporovali. Aj ja sama som nadšená.
Cítim sa veľmi šťastná, že som dostala priestor a hlas
na to, aby som mohla konať a pomôcť.
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Filmová trilógia Hry o

život
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Š&E: Katniss venuje svoj život pravde a slobode
a často je nahnevaná. Čo vás dokáže nahnevať
a vyviesť z miery?
J. L.: Na svete je tak veľa nespravodlivosti a nerovnosti, že je ťažké nevnímať to. Programy reality show
majú veľký podiel na tom, že sa stávame bezcitnými
voči sebe a aj voči násiliu. Ľudí účinkujúcich v týchto
programoch používajú na zábavu a diváci po čase
potrebujú čoraz viac vzrušenia. Ak môžu mladí ľudia
získať z týchto filmov nejaké ponaučenie, tak je ním
dôležité poznanie, že si musia nájsť svoj vlastný hlas
– pretože ak to neurobia, urobia to namiesto nich iní.
Š&E: Mali ste 20 rokov, keď ste začali pracovať na
filme Hry o život. Teraz máte o päť rokov viac. V čom
ste sa odvtedy zmenili?
J. L.: Je zvláštny pocit, ak ťa má časť sveta
nejako zaškatuľkovanú a celé ťa to potom odcudzí
samej sebe.

14
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Takto to cítim. Ale v mojom osobnom živote je veľmi
veľa šťastia. Získala som veľa skúseností. A najväčšia vec, ktorú som sa naučila? Že vo veku 25 rokov
sme iní, než keď sme mali 21. Teraz sa cítim byť oveľa
pokojnejšia a vyrovnanejšia.
Š&E: Nedávno ste sa dostali do hlavných svetových
správ svojím protestom proti značným rozdielom
medzi platmi mužov a žien. Malo to vážne dôsledky.
Boli ste prekvapená?
J. L.: Skutočne ma to zarazilo. A dúfam, že to všetci
dobre pochopili. Nie je to totiž len o peniazoch.
Nesťažovala som sa pre peniaze, je ich aj tak dosť.
Bolo to skôr o tom, že mi začala stáť v ceste moja
vlastná mentalita a pokúsila som sa ju prekonať.
Rozhodla som sa vyrásť z hlúpej predstavy, že ma
musí mať každý rád. Dúfam, že tým podnietim aj ďalšie ženy k tomu, aby povedali, že nie sme obete. Byť
ženou nie je ospravedlnením, treba si otvoriť ústa.
Š&E: Vráťme sa o niekoľko rokov späť. Aké dievča si
máme predstaviť?
J. L.: Bola som taká zvláštna. Ako 14-ročná som
nechala školu, a tak som svoju pubertu prežívala
v ústraní a formovala som samu seba. Ani neviem...
skutočne som nepatrila nikde, nechodila som do spoločnosti mladých, bola som veľmi nezávislá a hyperaktívna. Nesmierne. Avšak vždy som bola rada sama
– len tak som sa vedela skutočne dobiť energiou.

tváre z obálky

Ak môžu mladí ľudia získať z týchto
filmov nejaké ponaučenie, tak je ním
dôležité poznanie, že si musia nájsť
svoj vlastný hlas – pretože ak to
neurobia, urobia to namiesto nich iní.

Š&E: Zvyknete plakať?
J. L.: Ako dieťa som predstierala plač, ale v skutočnosti neplačem veľa. Považujem to za ťažké. Myslím
si, že je vždy ľahšie mať súcit s iným, než so sebou
samým. O tom je ináč aj celé herectvo, pochopiť situáciu iných, osvojiť si to a vedieť spolucítiť. V skutočnosti
dokážem ľahšie plakať pred kamerami, ako v živote.

Vizitka

Jennifer Shrader Lawrence
(Narodila sa 15. augusta 1990, Louisville, Kentucky)
• Ako 14-ročná sa presťahovala do New Yorku, aby si našla
agentúru
• Vo veku 16 rokov zmaturovala a začala sa jej filmová
kariéra.
• V roku 2010 ju nominovali na Oscara aj Zlatý glóbus za
výkon vo filme Zmrznutá kosť.
• V roku 2012 získala Oscara a Zlatý glóbus za herecký výkon
vo filme Terapia láskou.
• Filmoví diváci ju poznajú hlavne ako Katniss Everdeen vo
filme Hry o život.

Š&E: Boli ste osamotená a pochybujúca?
J. L.: Odišla som z domu ako 14-ročná a veľa času
som trávila sama. V New Yorku to bolo niečo desivé.
Vyrastala som medzi potkanmi... to spraví človeka
tvrdším. Čo sa týka pochybností, je dôležité, aby boli.
Treba vidieť seba samého a svoje rozhodnutia z nadhľadu. Musíme vedieť spochybniť veci, ktorými žijeme,
inak sa neposunieme ďalej.

Š&E: Čoskoro sú Vianoce. Aké máte plány? Aké sú
tradície vo vašej rodine?
J. L.: Pôjdem domov do Kentucky. Ani si neviem
predstaviť, že by som Vianoce trávila v Los Angeles.
To by bolo také „nevianočné“. V Kentucky je našou
novou vianočnou tradíciou naháňať v záhrade nášho
domu šialených pytliakov. Žiaľ, nie je to príliš sviatočné. Stretnem sa však so svojimi malými synovcami – napokon, Vianoce sú skutočné len v spoločnosti detí. Môj najstarší synovec Bear má štyri
roky, a tak už vie o Vianociach všetko. Podľa nášho
zvyku oblečieme za Santa Clausa niektorého muža
z našej rodiny a s deťmi hráme hru, že „Bože môj,
Santa Clausovi sa zlomili sane!“. Potom pribehneme
k oknu a pozeráme sa, keď práve prechádza popred
dom. Túto hru sme hrali už vtedy, keď som bola
sama malá. Je to fajn zábava.
Š&E: Máte svoje obľúbené vianočné jedlo?
J. L.: Moja mama vie robiť skutočne výborné zemiakové pyré. Neviem, čo do neho dáva. Na pyré, v strede
okorenené, položí hrubý plátok syra, a potom dá
zapiecť do rúry. Je to veľmi chutné.
Š&E: Čím obdarujete svojich blízkych?
J. L.: Každej žene v rodine darujem niečo so značkou
Dior, je to niečo extra. Svojim synovcom darujem malé
hračky. Pre nich je dôležitejšie, že im každý rok napíšem list. O tom ako rastú a menia sa… Ak si listy odložia, stanú sa neskôr osobnými zápismi o nich samých
od narodenia. Podľa mňa je toto pre nich hodnotnejší
dar ako nejaké veci.
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Logo Slovnaft
so značkou Puojd
Originálna a odvážna. Taká je dizajnérska
značka Puojd, ktorá sa na Slovensku dostala
do povedomia svojím neobvyklým spracovaním
slovenského štátneho znaku na odevoch a
doplnkoch. Teraz sa spojila so spoločnosťou,
ktorej logo je skoro také známe ako štátny znak
– so Slovnaftom. Výsledkom je unikátna kolekcia
reklamných predmetov.
Na Slovensku ojedinelé

Spoločnosť Slovnaft oslovila mladú textilnú dizajnérku
Michaelu Bednárovú s jej značkou Puojd a ponúkla
jej na kreatívne spracovanie svoje logo, ktoré patrí
medzi najhodnotnejšie na Slovensku. Zámerom bolo
pripraviť pre partnerov a zamestnancov revolučne iný
dizajn reklamných predmetov, než je vo firmách na
Slovensku obvyklý.
„Som veľmi rada, keď firma nesiahne po klasických
reklamných perách či tričkách, ale rozhodne sa ísť
možno zložitejšou, no zaručene zaujímavejšou cestou, ktorou je spolupráca s dizajnérom. Je úplne iné,
keď sa logo firmy rozohrá do takmer nepoznateľného vzoru, ktorý je zároveň oku lahodiaci, no stále
nesie odkaz firmy. Ľudia takéto veci chcú nosiť, a tým
sa nevtieravým spôsobom plní aj samotný význam
reklamných premetov. Dizajnérska práca je pridaná
hodnota, ktorú si na Slovensku ešte stále málo uvedomujeme. Takáto spolupráca je na Slovensku ešte
stále veľmi ojedinelým činom. Verím, že sa stretne s
úspechom,“ povedala Michaela.
„Už desať rokov náš grantový program Talenty Novej
Európy pomáha nadaným mladým umelcom. Zadať
dizajn firemných reklamných predmetov mladej generácii dizajnérov je preto prirodzenou súčasťou našej
snahy podporiť domáce talenty. Dizajnérska značka
Puojd je síce v porovnaní s logom Slovnaftu veľmi
mladá, ale tiež zaručuje kvalitu,“ uviedol riaditeľ
Podnikovej a marketingovej komunikácie Slovnaftu
Anton Molnár.
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Mapa šťastných ciest

Unikátna kolekcia s logom Slovnaftu
vznikala niekoľko mesiacov. Inšpirácií
bolo viacero. Nakoniec vyhral návrh,
ktorý schematicky zobrazuje a pripomína mapu ciest. Súvisí s mottom čerpacích staníc Slovnaftu – Šťastnú cestu.
Farebne sú produkty ladené do slovnaftárskych farieb, no najmä pre ulahodenie ženám sú kde-tu pridané doplnkové farby ako ružová, modrá, fialová.

Vianoce podľa
maminho dizajnu

Kolekciu pre Slovnaft dokončila
Michaela krátko pred Vianocami. Aké budú vianočné
sviatky mladej textilnej dizajnérky? „Až do poslednej
chvíle pracovné, keďže u mňa prirodzene všetci najviac nakupujú pred Vianocami. Keď dorazím do rodného Kežmarku, stihnem už iba ozdobiť stromček
a pomáhať pri varení kapustnice. Hoci všade rada
vymýšľam a experimentujem, Vianoce mám rada
tak, ako ich nadizajnovala moja mamka, ktorá je tiež
výtvarníčka.“

Foto Michaely Bednárovej: Michaela Dutková. Foto darčekových predmetov Slovnaft: Anna Kern Struhárová

na domácej pôde

Michaela Bednárová a značka Puojd
Textilná dizajnérka, absolventka Katedry
textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, bola počas štúdia na študijnom pobyte a po skončení
školy aj na polročnej pracovnej stáži vo
Fínsku. Vytvára autorské textílie navrhnuté
na mieru módnym návrhárom a interiérovým dizajnérom. Michaela založila vlastnú
značku Puojd v roku 2008 a začala
spracúvať ideu úplne nového prístupu k
slovenskému suveníru. Charakteristickou
črtou jej značky sa stali odevy a doplnky
posiate štylizovaným slovenským štátnym znakom, klasmi zo slovenských polí,
či mapky Slovenska tvoriace kravský vzor.
Jej autentický tvorivý štýl zožal úspech aj
u slovenských a medzinárodných firiem
– spoločností Volkswagen Slovakia,
Západoslovenská energetika, Slovenská
národná galéria a najnovšie Slovnaft.
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Prečo by malo platiť, že
predvianočný čas a samotné
Vianoce sú poznačené ťažkým
stresom? Prečo by sme nemohli
zažiť pokojný, pomalý advent,
vyhradiť si čas na svoju rodinu
a priateľov a vychutnávať si
jedinečnú atmosféru?

Rodinné à la carte
Namiesto toho, že by sme sa na týždeň presťahovali do kuchyne, prácu si rozdeľme. Dohodnime sa s rodinami, s ktorými sa zvykneme navštevovať, kto si čo
zoberie na starosť. Vďaka deľbe každý pripraví pre hostí len jeden, alebo maximálne dva druhy jedla. Takto predídeme tomu, že všade dostaneme to isté sviatočné menu, ušetríme čas a budeme sa stravovať striedmejšie.
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Zoberme si prírodu do nášho domova!
Sviatočná dekorácia? Ponuka je naozaj široká, ale kde je zážitok z prípravy? Najlepšie je, ak si jednotlivé časti výzdoby zaobstaráme sami.
Vyberme sa v jedno slnečné ráno do lesa a pohľadajme vhodné halúzky
a plody, ktoré môžeme dať na stôl, zavesiť na stenu alebo vložiť do vázy.
Šípky, hloh, trnky sú naozaj krásnou dekoráciou. Pekné sú aj samé
osebe, ale môžeme ich aj primaľovať. Skôr ako sa doma pustíme do
práce, nechajme všetko dôkladne vysušiť.

SPOMAl’UJÚCI zázra ný
da r e k

Ešte by bolo treba
niečo urobiť, niek
am ísť, niečo vyba
Otvorme si náš di
viť?
ár s rokom 2016
a rozhodnime sa
najdôležitejšou úl
,
že
našou
ohou je by ť príto
mný doma. Náš
nám pomáha, ab
m
úd
ry
diár
y sa naše všedné
dni nemíňali bez
aby sme svoj živ
ná
pl
ne
ot žili rozumne. Pr
,
iority sú však ná
to, že padajú… ak
chylné na
o sneh.

Spolo ná výroba svie ok
Hrajme spolo enské hry
Je to výborná zábava na voľný čas nielen pre deti,
ale aj pre dospelých. Aké hry si vybrať? Pomocnú
ruku nám v tomto podáva päťčlennou porotou udeľovaná výročná Cena spoločenských hier. Jednou
z obľúbených vlaňajších hier bol Malý princ - moja
planéta, v tomto roku sú medzi najpredávanejšími
hry Pandemic, Colt Express, Patchwork a Splendor.

Práca s voskom je veľmi príjemná a jej výsledkom môžu byť
jedinečné sviečky, ktoré sa dajú okrem sviatkov používať aj
neskôr. Na výrobu sviečok potrebujeme biely alebo farebný
vosk, knôt s kovovým koncom, formu na sviečky/teplu odolné
sklo a nádobu na tavenie. Všetky tieto veci sa dajú kúpiť
v kreatívnych obchodoch. Sviečky môžeme navoňať podľa
vlastného vkusu. Na výrobu naozaj jedinečných sviečok potrebujeme len zopár vonných olejov.

Spánok, spánok, spánxácok
ii. Aby sa aj náš

j rela
Nech sú sviatky aj o fyzicke
vová sústava mohli zregene
ner
a
naš
a
telo
e
naš
,
mozog
i
noc
Dbajme na to, aby sme v
rovať, potrebujeme oddych.
dní
leňme si do sviatočných
spali aspoň osem hodín a zač
ie, keď si celá rodina spolu
nut
krátke popoludňajšie zdriem
kojujúce. Doprajme si tento
oddýchne. Je v tom niečo upo
luxus aspoň na Vianoce.

Kúzlo fotografií
Vyhľadajme v albumoch čo najviac starých rodinných
fotografií. Prezeranie starých záberov nám pomáha spoznávať lepšie našu minulosť a zvyšuje rodinnú súdržnosť. Nechajme deti, aby uhádli, kto sa podľa nich najviac podobá na starú mamu alebo strýka, keď boli mladí.
Veľkým hitom osemdesiatych rokov bola návšteva profesionálneho fotografa priamo v domácnosti. Ak takéto
zábery nájdeme, môže byť zábavné skomponovať rovnakú fotografiu v súčasnosti. Dnes už na cvaknutie spúšťou nepotrebujeme profíka.

Treba vidiet’ znovu
Všetky klasické vianočné filmy už asi poznáme naspamäť,
ale predsa je v tom niečo príjemné a upokojujúce, pozrieť
si ich znovu. Nachystajme si horúcu čokoládu, príjemnú
deku a môžeme sa oddať vianočnej filmovej atmosfére.
Našťastie sa od premiéry filmu Sám doma natočilo veľa
ďalších vianočných filmov ako Láska nebeská, Škriatok
Grinč, ktorý ukradol Vianoce, Shrekove prvé Vianoce, Kým
si spal, Prázdniny alebo Vianočná chalupa. Vianočnú
atmosféru istia Mrazík či S tebou mně baví svět.

o skrýva
videoarchív?
Vzrušujúcejšie ako staré fotografie sú len rodinné videá.
Trápno-humorné zábery si
určite zaslúžia, aby sme sa
im uvoľnene venovali celé
popoludnie.

Odstrihnime sa od siete
Vyčleňme si počas sviatkov aspoň jeden deň, keď
vypneme telefón aj počítač, neprihlásime sa na
Facebook, nebudeme sledovať Instagram a Twitter,
nebudeme zásobovať Pinterest fotkami vianočného
stromčeka… Sami zistíme, že nám tam nič dôležité neušlo. Po návrate do online sveta si možno
začneme takéto offline prestávky vyberať častejšie.

Majme odvahu
na "ni nerobenie"
Prežime znova
minulost’

Zahrajme sa
takú hru, v k
to rej zozbiera
me staré vian
očné
tradície a pok
úsme sa ich
zabudovať d
o našich svia
tkov. V minu
losti gazdin
á pripravila na st
ôl všetko
dopredu, pre
tože večeru
bolo
treba zjesť b
ez toho, aby
sme
vstali od stol
a. Ak to dod
ržíme, ušetrím
e si zbytočn
é
poskakovan
ie, k toré kazí
atmosféru.
Po večeri ro
zkrojme jablk
o na toľko ča
stí,
koľko nás se
dí pri stole.
Naši
predkovia ve
rili, že tak ak
o je
guľaté jablk
o, tak je súd
ržná
naša rodina
.

Veselé
Vianoce!
Pošlime pohl’adnicu
Vyzerá to ako staromódnosť a prežitok, ale
posielať rukou písané vianočné pohľadnice je
v skutočnosti milá pozornosť, ktorá prijímateľov
vždy poteší. Menšie deti si môžu precvičiť
krasopis a adresáta možno prekvapíme tým,
že mu prajeme príjemné sviatky spôsobom,
ktorý dnes nepatrí medzi všedné.
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Pri neustálom zhone je to
paradoxne najťažšia úloha.
Rezervujme si deň, ktorý venujeme len sebe. Ráno môžeme
leňošiť, a ak máme chuť čítať,
pozerať filmy alebo browsovať
po sieti, môžeme tomu venovať hoci aj celý deň. Vianočné
sviatky sú najlepšou príležitosťou dohnať to, čo sme v oblasti
ničnerobenia zanedbali.

Sta í zavolat’
Na našom zozname známych sa
určite nachádza viacero ľudí, ktorých sme v poslednom čase zaned
bávali. Vyberme si spomedzi nich
najdôležitejších, sadnime si pohodlne na pohovku a namiesto zaslania SMS alebo e-mailu sa s nimi
telefonicky porozprávajme.

B787 Dreamliner

Vyberte si let snov
do svojej vysnívanej
destinácie.
Užite si pohodlie a neporovnateľnú eleganciu počas
letu z Viedne do viac ako 150 destinácií sveta.
qatarairways.at

gastronómia

Vianoce

s priateľmi

Jednou z najlepších vecí na Vianociach je to, že
môžeme venovať viac času svojim priateľom. Tu je
niekoľko receptov, ktoré doplnia príjemnú atmosféru
a skrátia čas strávený v kuchyni.
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Ingrediencie: 1 kg mletého hovädzieho mäsa, 1 malá cuketa,
2 mrkvy, 2 stredne veľké cibule, 1 čili paprička (nemusí byť), 1 malá
lyžička kurkumy, soľ, čerstvo mleté čierne korenie, olivový olej.

Drobné mäsové sústa
Príprava:

1) Nastrúhajme do misky cuketu, osoľme a po niekoľkých minútach
vytlačme šťavu. 2) Postrúhajme mrkvu, nakrájajme cibuľu na kocky
a spolu s čili, mäsom a korením pridajme k cukete. 3) Trocha pre-

miesme, aby bola zmes homogénnejšia. Ak je príliš tekutá, zahusťme
ju strúhankou, ak je príliš hutná, rozrieďme ju trochou mlieka.
4) Zohrejme rúru na 180°C. Z hmoty vytvorme guľky vo veľkosti bonbónov. Uložme ich na papier na pečenie, potrime (alebo postriekajme,
ak máme sprej) ich olivovým olejom a 25-30 minút pečme do zlatista.

Tip Š&E: Hmotu
na guľky môžeme
zahustiť aj fazuľovou
konzervou,
petržlenom, syrom
alebo hubami. Pred
použitím všetko
pokrájajme na veľmi
malé kúsky.

Ingrediencie: 8-10 jabĺk, 50 g cukru, 4 kúsky
celej škorice, 4 polievkové lyžice nového korenia.

Cider

Príprava:

1) Umyté jablká rozrežme na polovicu. Netreba ich ošúpať a môžeme v nich ponechať jadierka. 2) Vložme ich do hrnca a zalejme takým množstvom vody, aby ich
presne zakryla. Pridajme cukor. 3) Škoricu a nové korenie vložme do vrecúška

a ponorme do vody s jablkami. Varíme za častého miešania celú hodinu.

4) Po vypnutí ohrevu hrniec zakryme pokrievkou a nechajme aspoň dve hodiny

vychladnúť. Vyberme vrecúško s korením a drvičom na zemiaky pripravme z jabĺk
masu. 5) Následne preceďme, zostávajúce šupky zachyťme do gázy a úplne z nich
vyžmýkajme šťavu. Je to originálny cider, ktorý pri hermetickom skladovaní v chladničke vydrží až týždeň. Môžeme ho aj zmraziť.
Tip Š&E: Tento cider môžeme servírovať aj deťom, nakoľko neobsahuje
alkohol. Kvasenie alkoholického sýteného cideru môžeme najľahšie
dosiahnuť pridaním droždia a 2-3 dňovým kvasením.

Ingrediencie: 200 g alebo dve tabuľky čokolády na varenie, 1 dl sladkej smotany,
maslo. Pre namáčanie: tropické ovocie, sušené ovocie, zaváraniny, keksíky,
domáce piškóty, marcipán, marshmallow, sekané mandle, nahrubo drvené orechy.

Čokoládové fondue
Príprava:

1) Ovocie očistime, nakrájajme a vložme do malých misiek. 2) Čokoládu dajme do nádobky
na fondue a roztopme ju. Ak nemáme vhodnú fondue súpravu, použime menší a väčší
hrniec. Do väčšieho nalejme 2-3 dl vody, nechajme zovrieť a položme naň menší hrniec tak,
aby sa držiakmi opieral o okraj väčšieho hrnca. 3) Nakrájajme čokoládu na varenie, ktorá
sa nad parou za niekoľko minút roztopí (a vďaka tejto metóde určite neprihorí). Nádobu s
roztopenou čokoládou stiahneme z ohňa, zmiešajme so smotanou a s maslom, čím získame
krémový a hodvábny čokoládový krém. Pri stole môžeme dobroty namáčané do čokolády
pokrútiť aj v mandliach alebo orechoch, rozdrvených na hrubo.
Tip Š&E: Na servírovanie použime prenosnú stolovú varnú dosku,
ktorá ohrevom udrží čokoládu v mäkkom stave, inak ju občas musíme
premiestniť nad paru. Ak použijeme mliečnu čokoládu, nie je isté, či sa
pekne roztopí. Navyše je oveľa sladšia.
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Ingrediencie: 250 g syra Ementál, 250 g syra Gruyère, 100 g syra Appenzeller,
2-3 dl suché biele víno, 1 čajová lyžička ovocnej pálenky (najlepšia je čerešňovica),
2 polievkové lyžičky kukuričného škrobu, 2 strúčiky cesnaku, štipka sódy bikarbóny,
muškátový orech, čerstvo mleté korenie.

Syrové fondue
Príprava:

1) Vnútro keramickej nádoby na fondue potrime dvoma strúčikmi cesnaku, nalejme
do nej biele víno a zohrievajme na strednom ohni. 2) Keď sa víno začne variť, nakrá-

jajme doň syrové kocky a začnime pomaly miešať. Miešajme stále v jednom smere a
pokračujme dovtedy, kým nebude syrová hmota homogénna. Nádoba sa nesmie používať pri príliš vysokej teplote, držme ju vlažnú. 3) V pálenke rozpusťme škrob a sódu
bikarbónu, primiešajme k syru a nechajme 5 minút splynúť. 4) Korenie pridajme až
na konci podľa chuti. Následne môžeme preniesť na stôl, podľa možností na ohrevnú
dosku. 5) Na namáčanie do syrovej hmoty môžeme používať surovú alebo varenú
zeleninu, vajce, kúsky mäsa, sušené ovocie, jadierka a rôzne druhy chleba.
Tip Š&E: Syry by mali mať izbovú teplotu a začnime ich roztápať nie
naraz, ale po menších kúskoch. Ak budeme chcieť hotové fondue
zriediť, prilejme víno. Ak ho chceme zahustiť, pridajme syr.

Ingrediencie:
Košíky: 450 g múky,
1 vajce, 2 dl jogurtu,
1 balenie sušeného droždia.
Plnka: 100 g slaniny bacon,
350 g húb, 2 cibule,
1 mrkva, 1 paprika kápia,
1 zelená paprika,
1 zväzok petržlenu,
soľ, čierne korenie.

Punč

Príprava:

1) Ovocie dôkladne umyme a olúpme. 2) V panvici
zovrime vodu a pridajme kôru citrusov. 3) Po desať-

minútovom varení stiahnime z ohňa, pridajme alkohol
a nasypme cukor. 4) Z očistených citrusových plodov
vyžmýkajme šťavu a prilejme k punču, následne pridajme niekoľko kúskov ovocia, nakrájaného na kocky.
5) Okoreňme podľa chuti. K vianočnej nálade patrí
najmä škorica, klinčeky, aníz, zázvor, nové korenie a
kardamon. Pridajme ich do punču vo vrecúšku na korenie spolu s kôrou citrusov.
Ingrediencie: 5 dl červeného vína, 1,5 dl rumu,
5 dl vody, 400 g cukru, 2 ks citrónov,
2 ks pomarančov.
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Hubovo-zeleninové
košíky
Príprava:

1) Zeleninu do plnky umyme a nakrájajme na malé kúsky. 2) Slaninu
bacon pokrájajme na pásiky, opražme na panvici, následne na slanine podusme zeleninu a nechajme vychladnúť. 3) Pripravme cesto
na košíky. Vajíčka pomiešajme so soľou a jogurtom, následne pridajme múku a droždie. Miešajme dovtedy, kým konzistencia cesta
bude ľahká. Ak je to potrebné, premiešajme s vodou. 4) Cesto
nechajme pol hodinu odstáť a potom z neho odtŕhajme kúsky s
rozmermi košíkov. 5) Kovové košíkové formy vytrime maslom a
natlačme do nich kusy cesta. Potom ich naplňme vychladnutou plnkou a v rúre predohriatej na 180°C upečme do červena.
Tip Š&E: Na záver nastrúhajme na košíky syr a dajme ich späť
do rúry, aby sa syr roztopil. Košíky môžeme ozdobiť aj čerstvou
zelerovou vňaťou, vňaťou mäty sivej, ligurčekom alebo trebuľkou.

TIETO ČERPACIE
STANICE ZBIERAJÚ
POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Š�avnica
Bardejov

Bra�slava

Bytča
Detva
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hnúšťa
Humenné
Jaslovské Bohunice
Kežmarok
Kolárovo
Komárno

Košice

Kremnica
Krupina
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Mar�n
Michalovce
Modra
Moldava nad Bodvou
Námestovo

www.slovna�ludom.sk

Trenčianska
Par�zánska cesta
Hutná
A.T.Sytnianskeho
Duklianska
Bajkalská
Eisnerova
ul. Schneidera Trnavského
Wolkrova
Herlianska
Korytnická
Púchovská
Bra�slavská
Hlavná
Hlavná cesta
Nábrežie Oravy
Továrevská
Bra�slavská II.
Hlavná
Šalská cesta
Prievidzká
Hlavná
ul. Osloboditeľov
Nižná brána
Novozámocká
Bra�slavská
Novozámocká
Hutnícka
Trieda KVP
Trieda SNP
Moldavská I.
Herlianska
Dolná
ul. Osloboditeľov
Družstevnícka
M.R.Štefánika
Haličská
Pezinská
Kollárova
Močarianska
Štefánikova
Rožňavská
Slanická osada

Nitra
Nová Baňa
Nováky
Nové Zámky
Par�zánske
Pezinok
Piešťany
Poltár
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senec
Senica
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Svit
Šahy
Šaľa
Šamorín
Štúrovo
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Trstená
Veľký Kr�š
Veľký Meder
Vráble
Vranov nad Topľou
Vrbové
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina

Baničova
Chrenovská
Cintorínska
Trenčianska
Výpalisko
Nitrianska
Myslenická
Bra�slavská
ul. Slobody
Svitská cesta
Sládkovičova
Duklianska
Rusínska
Nedožerská
Nimnická
M.R.Štefánika
Cukrovarská
Košická cesta
Bystrická cesta
Bra�slavská
Vajanského
Popradská
Hviezdoslavova
ul. Sovietskych hrdinov
Hlavná
Hon�anska II.
Nitrianska
Bra�slavská cesta
Komenského
Stummerova
M.R.Štefánika
Bra�slavská
Gen.M.R.Štefánika
Bra�slavská
Bučianska cesta
ul. Mieru
Lučenská
Bra�slavská
Hlavná
Prešovská
Piešťanská
Tulská
ul. SNP
Vysokoškolákov

kultúra

Predvianočné

Labutie jazero

Advent nám skrášli najznámejšie baletné dielo od Piotra Iľjiča
Čajkovského Labutie jazero, ale aj Lúčnica v neobvyklom
spojení s kapelou IMT Smile. Do Štedrého večera si ešte
môžeme pozrieť premiéru nového českého filmu a vybrať pre
blízkych dobrú hudbu domácej proveniencie.

koncert

Suzi Quatro
Bratislava, 19. 12. 2015

Prvá dáma svetového rocku vystúpi v rámci svojho posledného svetového
turné aj v bratislavskej Aegon Aréne NTC, aby oslávila s fanúšikmi päťdesiate výročie svojej kariéry. Dvojhodinový program s prierezom tvorby tejto
americkej speváčky, basgitaristky, moderátorky a herečky s talianskomaďarskými koreňmi, žijúcej vo Veľkej Británii, je pre slovenské publikum
asi poslednou šancou vychutnať si naživo jej nesmrteľné hity.

show

Ï

www.ticketportal.sk

IMT Smile a Lúčnica
Made in Slovakia

Košice 15. 12. 2015, Bratislava 21. 12., 22. 12., a 9. 1. 2016

Ï

Výnimočné, veľkolepé hudobno-tanečné predstavenie kapely IMT Smile a
umeleckého súboru Lúčnica sa po roku opäť vracia na pódiá! Pôvodne jednorázový projekt sa po fantastickom vlaňajšom úspechu, keď ho videlo vyše 50
tisíc divákov a všetky predstavenia boli beznádejne vypredané, vracia v predvianočnom období na scény do Prahy, košickej Steel Areny aj bratislavskej
Inchceba Expo Arény, aby vyvrcholil 9. januára pridaným predstavením na
bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
www.ticketportal.sk

Labutie jazero
Bratislava, 16. 12. 2015

Predvianočnú Incheba Expo Arenu rozžiari najznámejší balet
sveta od Piotra Iľjiča Čajkovského v podaní hviezdneho zoskupenia z mekky baletného umenia. Súbor Royal Russian
Ballet precestoval takmer celý svet a je zložený z najlepších
tanečníkov z celého Ruska. Publikum v Bratislave, Prahe,
Brne a Ostrave bude mať príležitosť vidieť to najlepšie z klasickej baletnej školy v romantickom príbehu o krásnej princeznej Odette a divokej a vášnivej čiernej labuti Odílii.
www.ticketportal.sk
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balet

kultúra

film
Vojtech

Continental

Tragikomédia o kríze stredného veku. Vojtech (Matej Landl) sa
s odchodom manželky vyrovnáva tak, že sa pred okolím tvári,
že zomrela – lenže ona pracuje oproti v samoobsluhe. Vojtech
sa napokon rozhodne zabojovať o srdce svojej vyvolenej. Alebo
vyvolených? Najmenej jedna z nich v ňom zbadá svoju poslednú
šancu a začína sa spleť komických nedorozumení, v ktorej každý
hľadá kúsok svojho šťastia.
Dátum premiéry: 17. 12. 2015

Peter Kresánek
Slovensko – ilustrovaná
encyklopédia pamiatok

Pavel Fendek
Súmrak európskej civilizácie
Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov

Simplicissimus

Unikátna ilustrovaná encyklo¿
pédia je mimoriadne kultivovanou prezentáciou pamiatok historickej architektúry, výtvarného
umenia a pamätihodností Slovenska.
Dostupná je aj v angličtine.

knihy

¿

DVD

Gangster Ka

Horúca téma masovej invázie cudzincov z odlišných kultúr do Európy. Autor
po dlhoročnom skúmaní oficiálnej ideológie multikulturalizmu odpovedá na
otázku kto a prečo ju organizuje s cieľom rozpustiť európske národy v rasovo
a kultúrne rôznorodej, „tolerantnej“
spoločnosti.

Sedem zhavranelých
bratov

MAGIC BOX

Príbeh o tom, ako sa z geniálneho
finančného zločinca rodí skutočný
gangster. Megatunelár Káčko skončí
vo väzbe, keď ho zradí jeho pobočník.
Rýchlo sa však dostane na slobodu
a rozbehne neľútostnú mašinériu
pomsty. Podľa skutočných udalostí,
brilantné herecké výkony.

MAGIC BOX

Česko-slovenská rozprávka
podľa klasickej rozprávky Pavla
Dobšinského o odvážnej dievčine,
ktorá urobí všetko, aby zachránila svojich zakliatych sedem bratov. Skvelé herecké obsadenie,
hudba Vaša Patejdla, titulnú pieseň spieva Marika Gombitová.

CD
Hviezda
Nič sa nemení

Vidiek
Vidiek s oblohou

9

Brainzone Records

Slnko Records

Jedna zo slovenských skupín,
ktoré určite stoja za vypočutie a je len
škoda, že neznejú v rádiách. Vlastne v jednom áno,
a výsledkom bolo, že československú hitparádu
Rádia FM vyhrala Hviezda štyri týždne po sebe.
Chytľavé pesničky s atmosférou, charizmatický
spevák, pozoruhodné texty…

9

Názov albumu, ktorý prichádza
po dlhých dvanástich rokoch,
nemá nič spoločné s astronómiou ani meteorológiou, je čisto
gastronomický. Na CD tanieri sa ako
hlavný chod podáva 16 nefalšovaných, šťavnatých
kúskov od tejto hudobnej legendy a oblohou je
množstvo hostí: až neuveriteľných 65!
december 2015 | štýl&elán |
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krížovka

Vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu Podniková a marketingová komunikácia, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - emailom
na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. decembra 2015. Z úspešných riešiteľov novembrovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Mikuláša Demjanoviča z Vranova nad Topľou, Annu
Kotrlovú zo Šípkového a Vincenta Gaduša zo Spišského Podhradia. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.
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horoskop

Čas skutočných

hodnôt

Brad
Pitt
18. 12. 1963

Lucy
Liu
02. 12. 1968

Steven
Spielberg
18. 12. 1946

Milla
Jovovich
17. 12. 1975

Kým prídu Vianoce a Nový rok, čaká nás aktívnejšie obdobie.
Počas adventu sa dostanú do popredia skutočné hodnoty nášho
života – rodina, priatelia a vzájomná ohľaduplnosť medzi ľuďmi.

Baran

Váhy

Býk

Škorpión

Blíženci

Strelec

21. marec – 21. apríl

Na Vianoce sa teraz tešíte ako kedysi v detstve. Preto
sa na tieto najkrajšie sviatky začnete pripravovať už
v úvode decembra a atmosféru ich očakávania si
skrášlite starostlivou prípravou darčekov pre blízkych.

22. apríl – 21. máj

Vaša finančná situácia sa naďalej rozvíja priaznivo.
Čo by ste povedali na to, ak by ste na tohtoročné
Vianoce prekvapili samých seba niečím, po čom
už veľmi dávno túžite a doteraz ste si to nedopriali?

22. máj – 21. jún

Po predchádzajúcich rušných mesiacoch by mali
Blíženci v decembri troška šetriť energiou. Vaši blízki
budú zrejme spomalením vášho tempa prekvapení,
v živote je však nesmierne dôležité dopriať si aj
pokojnejšie obdobie.

Rak

22. jún – 21. júl

Keďže svoju rodinu milujete z celého srdca, počas vianočných sviatkov sa budete cítiť vo svojom živle. Môžete
očakávať veľa hostí a dostane sa vám od vašich blízkych veľa lásky a uznania.

Lev

22. júl – 23. august

Ak ste sa v minulom mesiaci rozhodli pre zdravú životo
správu, teraz začínate pociťovať jej blahodarné účinky.
Druhá polovica decembra bude čas veľkých plánov
a tieto úvahy o budúcnosti vám dodajú nový elán.

Panna

24. august – 22. september

Po novembrovom zhone sa teraz celou svojou dušou
oddáte rodine a priateľom. Na začiatku mesiaca vám
síce spôsobí zosúladenie práce a súkromia trochu
starostí, ale ak sa vám to podarí, právom nadobudnete pocit, že vo vašom živote je všetko v poriadku.

23. september – 22. október

Niekto sa s vami podelí o svoje tajomstvá, čo síce
znamená veľa zodpovednosti, ale s dotyčným človekom sa ešte viac zblížite. Sviatky budú rušnejšie,
než ste predpokladali, ale nebudete ľutovať.

23. október – 22. november

V decembri bude váš povestný maximalizmus
v špičkovej forme. Pokúste sa zbaviť niektorých zbytočných povinností a radšej sa pustite do objavovania nových a neznámych oblastí.

23. november – 22. december

Do mesiaca Strelca vstupujete veselo, akoby boli
všetky štyri týždne jednou dlhou zábavou. Do spoločnosti sa vyberiete častejšie než obvykle a budete
sa tam cítiť naozaj dobre. Šťastné narodeniny!

Kozorožec

23. december – 20. január

December sľubuje pokojné a tiché obdobie –
presne také, aké máte radi. Ste veľmi domácky
založení, a preto viete, že najkrajšie sviatky sú spojené s dôvernou atmosférou a vzájomnou láskou.

Vodnár

21. január – 19. február

Ak ste sa v minulom mesiaci pustili do rekonštrukcie svojho bytu či domu, teraz sa vo vynovených
priestoroch cítite výborne. Ak ste zmeny svojho
bývania museli odložiť, ešte stále nie je neskoro
pustiť sa do práce a pripraviť si pekné Vianoce.

Ryby

20. február – 20. marec

V decembri bude na vás blahodarne vplývať skutočnosť, že sa teraz viete ešte viac tešiť z úspechov
iných ľudí. Radi pomôžete tým, ktorí majú trochu
smolu alebo sú menej šťastní.

december 2015 | štýl&elán |
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BONUS klub

Všetky výhody vedú

do BONUSu

„Katalóg odmien BONUS klubu“
Vernostný program BONUS klub prináša viacero
výhod i noviniek. Všetky výhody platia už aj na
čerpacích staniciach Agip a využiť môžete aj nové
služby cez online obchod.

BONUS portál
Nový katalóg odmien

Najväčšou novinkou BONUS klubu je online katalóg odmien.
Po novom je teda možné jednotlivé produkty objednávať
online, a potom si ich nechať bezplatne doručiť na vybranú
čerpaciu stanicu. Aby ste si mohli odmeny objednávať online,
musíte mať vytvorený účet na novom BONUS portáli.
Odmeny za nákup sú dostupné ešte viac, aj vďaka tomu,
že ich môžete získať aj pri nižšom počte bodov. Pri zvolenom
produkte si môžete vybrať z dvoch variantov – buď si uplatníte vyšší počet bodov a produkt získate s nižším doplatkom,
alebo využijete možnosť menšieho počtu nazbieraných bodov
s vyšším doplatkom. Širokú ponuku produktov dopĺňajú aj
okamžité odmeny dostupné už od 40 BONUS bodov.

Palivo za body?

Novinkou je tiež možnosť získať teraz palivo za body. Za 6
bodov získate zľavu 5 centov na 1 liter benzínu alebo nafty
Tempo Plus alebo 1 liter paliva ECO+ Autoplyn. Za 12 bodov
získate zľavu 10 centov na 1 liter prémiového paliva EVO benzín alebo EVO diesel. Zľavu si môžete uplatniť pri pokladni
pred platením za celý natankovaný objem.
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Okrem možnosti online objednávania odmien nový
BONUS portál vám prinesie lepší prehľad o vašich transakciách a nazbieraných či minutých bodoch. K týmto infor
máciám sa tak dostanete už aj vo vašom mobile, tablete
alebo v počítači. Stačí sa zaregistrovať a vytvoriť si účet
na www.bonusklub.sk.

Pozor, nové karty

Nový technologický systém vernostného programu
BONUS klub so sebou prináša aj nové karty s vynoveným jednotným dizajnom. Starú kartu si môžete za novú vymeniť na
ktorejkoľvek čerpacej stanici Slovnaft. Nazbierané body sa
následne po vyplnení a spracovaní žiadosti o vydanie náhradnej karty prenesú na novú BONUS kartu do 30 dní.

Online registrácia

Nie ste zatiaľ členom BONUS klubu a nevyužívate jeho
výhody? Svoju BONUS kartu si môžete vziať už dnes na ktorejkoľvek čerpacej stanici v sieti Slovnaft a okamžite zbierať
body. Ak sa zaregistrujete elektronicky na stránke
www.bonusklub.sk, získate 50 extra BONUS bodov navyše.

FOTOGRAFIE PRODUKTOV SÚ ILUSTRAČNÉ.

ZÁBAVA PRE
*
50
%
CELÚ RODINU

Zľava až do

NATANKUJTE ALEBO NAKÚPTE ASPOŇ
ZA 30 EUR A ZÍSKAJTE ZĽAVU NA VÝROBKY SONY.

Akcia trvá do 31. 1. 2016 alebo do vyčerpania zásob akciového tovaru.
*Oproti maloobchodným cenám platným v sieti čerpacích staníc
Slovnaft a Agip.

Šťastnú cestu

www.slovnaft.sk/sony

