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Hneď v úvode januára sa pozornosť motoristických fanúšikov tradične sústreďuje na
najväčšiu udalosť roka – extrémne preteky
rely Dakar. V kategórii motocyklov, považovanej za najťažšiu, má svoje želiezko v ohni
aj Slovnaft. Najlepší slovenský motocyklový
pretekár Štefan Svitko so svojím Slovnaft
Teamom sa pokúsi prelomiť bariéru, ktorá ho
delí od prvých troch miest. Držíme mu palce aj
na jeho facebookovej stránke, ktorá prináša
aktuálne informácie.
Január je výnimočný aj v kultúre. V Bratislave
vystúpi počas svojho turné famózny skladateľ
filmovej hudby Ennio Morricone a vy si môžete
prečítať exkluzívny rozhovor, ktorý vznikol
krátko pred začiatkom turné priamo v jeho
rezidencii v Ríme.
Ak sa tento mesiac vyberiete do Tatier, vidíme
sa s vami na svahoch najväčších lyžiarskych
stredísk. Pripravili sme tam pre vás akciu
S nami to vždy rozbehnete. Je spojená so
značkou prémiového paliva EVO Diesel.
Príďte, neoľutujete!
Prajem vám príjemnú zimnú jazdu.
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správy o autách

Stratili

rozum?

Automobilky predstavili aj v uplynulom roku
množstvo nových modelov, avšak pri štúdiových
autách konštruktéri akoby prišli o zdravý úsudok.
Tieto štúdiové koncepcie sú síce udivujúce, ukazuje
sa však, že nie sú úplne samoúčelné.

➜ Hybridné
●
➜ Digitálne
●
➜ Mäkučké
●
➜ Filmové
●
➜ Starostlivé
●

Nie je to vtip

Púštna líška

Jedným zo serióznych vozidiel je štúdiové
auto Nissanu s názvom Gripz. Podľa oficiálnej informácie od automobilky bola
konštrukcia malého SUV inšpirovaná
púštnymi rely, avšak technické riešenia sú oveľa modernejšie. Vďaka
benzínovému motoru, primontovanému k elektromotoru Leaf vznikol celkom nový pohonný reťazec.
Detaily však zatiaľ neboli nikde zverejnené. Tvary vozidla Gripz sú extravagantné – ako sa na štúdiové vozidlám patrí – a mnohí v ňom vidia vzor
pre nasledujúcu generáciu vozidiel Juke.

Čo je za oknom?

Predzvesť budúcnosti

Automobilka Mercedes predstavila štúdiové vozidlo Vision. Popri
zaujímavom vzhľade stoja za pozornosť aj technické riešenia, pretože načrtnuté predstavy sa v nejakej podobe skôr či neskôr objavia
v sériových modeloch. Bočné sklá auta v podobe LCD monitorov, na
ktorých môžu pasažieri podľa vlastnej voľby vidieť okolie alebo digitálny obsah, sa zrejme do sériovej výroby nedostanú, ale reťazový
pohon s palivovými článkami a priestranný interiér sa už čoskoro
môžu stať štandardom.
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správy o autách
Bucľatý

Detská hračka

Toyota Gosei dodáva pre japonskú firmu airbagy do automobilov. Je preto pochopiteľné, že ako reklamný automobil si na
pripútanie pozornosti vybrali zvláštne nafukovacie vozidlo, pripomínajúce detskú hračku. Gosei vie síce jazdiť, ale pri projektovaní nebola prioritou funkcionalita. Toto autíčko vzniklo
na propagáciu špeciálnych materiálov, z ktorých je vyrobené.
Celé je veľmi poddajné a jeho karoséria je stlačiteľná do takej
miery, že naozaj pripomína mäkké hračky pre deti.

Nech je sila s tebou

Komando

Ošiaľ okolo najnovšieho filmu Star
Wars práve vrcholí a je prirodzené,
že niektorí marketingoví pracovníci neodolali a túto tematiku využili.
Napríklad spoločnosť Garage Italia
Customs vytvorila automobil Fiat 500
s lakovaním, ktoré pripomína prilbu
komandových oddielov. Nezastavili sa,
samozrejme, len pri vonkajšom lakovaní, ale atmosféru pripomínajúcu film
Star Wars vniesli aj do interiéru.
V technických parametroch vozidla
však nenastala žiadna zmena.
Fiat 500 s osobitným vzhľadom je
hviezdou automobilových výstav, avšak
s hromadnou výrobou sa nepočíta.

krátke správy
Revolučný mechanizmus

Automobilka Citroën naposledy použije
svoj legendárny hydropneumatický
tlmič perovania vo výbehovom modeli
C5. Podľa riaditeľky Lindy Jacksonovej
bude doterajšie riešenie nahradené
novým revolučným mechanizmom, ktorý
poskytne podobný komfort bez nakláňania karosérie.

Lacnejšia Tesla

Výrobca nastavil cenu vozidla Tesla
Model X príliš vysoko, a tak v USA –
kolíske automobilizmu – spôsobila cena
zodpovedajúca 120 000 eurám úprimný
údiv. Automobilka teraz prichádza so
základnou verziou vozidla s názvom
70 D, ktorá bude o približne 39 000 eur
lacnejšia.

Bez benzínu

Čínska automobilka Geely pripravila
program Blue Geely, ktorého cieľom
je vyradiť z ponuky klasické modely
montované len so spaľovacím motorom. Spoločnosť Geely vlastní automobilku Volvo a zmena sa pravdepodobne
dotkne aj švédskych áut.

Nákladné auto roka
Supernízky

Komfort pre seniorov

Obyvateľstvo Japonska rýchlo starne. Čoraz viac ľudí
sa dožíva vysokého veku, čo je síce pozitívne, avšak
90- až 100-roční ľudia sú menej pohybliví a aj nastupovanie do auta je pre nich veľkou záťažou. Práve
na nich myslela automobilka Daihatsu so svojím štúdiovým autom Nori Ori. Jeho hlavnou prednosťou je
ľahký nástup aj s invalidným vozíkom, pretože má
podvozok umiestnený veľmi nízko. Pri nastupovaní a
vystupovaní je k dispozícii aj dvíhacia plošina.

Medzinárodná porota, zložená z 25
odborných novinárov, vyhlásila držiteľa titulu Nákladné auto roku 2016.
Najlepším nákladným vozidlom sa stalo
Iveco Eurocargo so ziskom 101 bodov.
Na druhej priečke skončil Renault série
C/K s 98 bodmi, kým Ford Cargo s
92 bodmi je na treťom mieste.
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inovácia

Jazdiace

umelecké dielo

Je zhotovené z dreva, má štyri kolesá, nie je to však maketa,
ale funkčné auto. Peter Szabó z rumunskej obce Corunca
v župe Mureş pomenoval svoj jedinečný výtvor Júlia a upútal
ním pozornosť aj na najväčšej výstave automobilov na svete.

N

a jesennom Frankfurtskom autosalóne zvyknú
automobilky s veľkou slávou predstavovať najnovšie modely. Na tom predošlom však spôsobilo
veľký rozruch ručne vyrobené auto z Rumunska. Roadster
v štýle retro s menom Júlia upútal pozornosť jedinečným
materiálom. Jeho autor Peter Szabó ho totiž vyhotovil
z odolného dreva.
Majster sa pôvodne vyučil za stolára, spieval však v kostolnom zbore a získal angažmán v Klužskej opere. Ako
tenorista tam pôsobil takmer 25 rokov. Práca s drevom
ho zaujímala aj naďalej. Pred ôsmymi rokmi postavil drevený koč a motivovaný úspechom sa rozhodol, že skonštruuje niečo ešte zaujímavejšie. Skutočné drevené auto.
Špeciálna karoséria je z ohybného vrstveného jaseňového dreva a je natretá ôsmymi vrstvami lodného laku.
Je tak schopná odolávať poveternostným vplyvom. Auto
pomenované podľa manželky majstra strechu ešte nemá.

Karoséria vozidla podľa prepočtov tvorcu stála 18 tisíc
eur, a odpracoval na nej asi 4500 hodín. Na kovový podvozok je pripevnená skrutkovými a lepenými spojmi.
Pri opracovaní dreva majstrovi pomáhal kamarát Sándor
Keresztesi a motor zabezpečil s Csabom Mátyusom.
Do auta Júlia je namontovaný vyše 30-ročný, šesťvalcový 2,2 litrový a 110 koňový motor Ford Taunus. Drevený
roadster dostal aj servoriadenie a automatickú prevodovku. Atraktívne disky kolies majú 19 palcov.
Na Frankfurtský autosalón sa Júlia dostala úplnou náhodou. Auto objavil istý nemecký podnikateľ, ktorý v ňom
chcel popularizovať svoje elektronické systémy.
Na výstave v Nemecku sa stávalo, že auto bolo obklopené desiatkami návštevníkov, udivených materiálom.
Kladné medzinárodné odborné vyjadrenia a tlačové
správy dodali Petrovi Szabóovi sebavedomie. Teraz už
uvažuje o ďalšom projekte. Je ním – v duchu najnovších
trendov – elektromobil s drevenou karosériou.

svet áut

V silnej

Kompaktné
novinky

konkurencii

Opel Astra podstúpil obnovu a stal sa jedným z najvýznamnejších
predstaviteľov kompaktnej kategórie vozidiel. Popri európskych
konkurentoch sú ale čoraz dôležitejšími rivali z Ďalekého východu
– medzi nimi Nissan Pulsar a Toyota Auris.
Nissan Pulsar – Návrat
Po stiahnutí Nissanu Tiida z trhu bol japonský výrobca v kompaktnej
kategórii vozidiel dlho prítomný len s crossoverovými a SUV modelmi.
Pred poldruha rokom sa však znovu vrátil aj na trh klasických vozidiel.
Nissan Pulsar síce navrhli v Anglicku a vyrába sa v Španielsku, no s pragmaticky elegantným interiérom, tichými a vypracovanými motormi a
komfortným podvozkom svoj japonský pôvod nezaprie. Model sa snaží
prilákať zákazníkov hlavne obrovským interiérom, veď vďaka 2,7 metrovej vzdialenosti náprav a vyše 1,5 m výške by sa nemusel hanbiť
ani medzi vozidlami zaradenými o jednu kategóriu vyššie. V najvyššom
stupni vybavenosti je v základnej cene zahrnutý bezpečnostný balíček
obsahujúci systém zamedzenia čelného nárazu, signalizáciu vybočenia
z jazdného pruhu a systém spoznávajúci dopravné značky.

Opel Astra – Vyššia úroveň
Výrobca s vybavenosťou novej generácie Astry jednoznačne útočí na uchytenie sa v prémiovej kategórii vozidiel. Na to ale bolo treba v prípade tohto
modelu, ktorý mal debut na Frankfurtskom autosalóne, odstrániť nedostatky
svojho predchodcu. Drastickým znižovaním hmotnosti vozidla – čo u jednotlivých verzií znamenalo zníženie až o 200 kg – konštruktéri vyriešili jeden
z hlavných problémov. Podarilo sa tiež zjednodušiť prístrojovú dosku,
ktorá sa stala logicky prehľadnou. Okrem vylepšenia používaných materiálov a kvality montáže sa nová Astra snaží prilákať zákazníkov hlavne
výbavou, ktorá patrí k oveľa väčším a drahším autám. Ku kompaktnému
typu si zákazníci môžu žiadať aj svetlá Matrix LED, známe z luxusných
modelov, ale aj vetranie sedadiel. Popri tom Astra vyniká aj v komunikácii.
Je schopná prevádzkovať aj aplikácie Apple CarPlay, alebo Android Auto.

Toyota Auris – Vynovená
Druhú generáciu vozidiel Auris predstavila Toyota na Ženevskom autosalóne. Okrem zjemnenia vonkajšku sa významne zlepšil vnútorný dizajn
vozidla a kvalita materiálov. Po obnovení modelu sa stala dostupnou
aj 7-palcová dotyková obrazovka, na ktorej je možné zobraziť multimediálny systém a informácie poskytované technológiou Toyota
Safety Sense. Táto technológia používa laserové lúče, radar
a kameru. Ponúka predchádzanie nehodám automatickým brzdením, bezpečnostný systém PCS, signalizáciu vybočenia z jazdného pruhu, adaptívny tempomat, automatické riadenie diaľkových svetiel a spoznávanie dopravných značiek.
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svet áut

Nissan Pulsar

Opel Astra

Toyota Auris

Dĺžka .......................................... 4387 mm
Šírka ........................................... 1768 mm
Výška ......................................... 1520 mm
Vzdialenosť náprav ................... 2700 mm
Batožinový priestor ..... 385/1395 litrový
Motor ................ 2 benzínové, 1 dieselový
Výkon ........................................ 110-115 k
Priemerná spotreba .... 3,65-5,1 l/100 km
Základná cena ........ 15.200–23.400 eur

Dĺžka ........................................... 4370 mm
Šírka .......................................... 1809 mm
Výška ......................................... 1485 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2662 mm
Batožinový priestor ..... 370/1200 litrový
Motor ................. 4 benzínové, 3 dieselové
Výkon ........................................... 95-150 k
Priemerná spotreba .... 3,55-5,5 l/100 km
Základná cena......... 12.290–20.690 eur

Dĺžka .......................................... 4330 mm
Šírka ........................................... 1760 mm
Výška .......................................... 1475 mm
Vzdialenosť náprav................... 2600 mm
Batožinový priestor...... 360/1199 litrový
Motor .... 3 benzínové, 2 dieselové, 1 hybridný
Výkon ........................................... 99-136 k
Priemerná spotreba .... 3,65-6,3 l/100 km
Základná cena ........ 13.490–21.990 eur

Dizajn

Dizajn

Dizajn

Nový kompaktný Nissan je ihneď identifikovateľný vďaka markantnej prednej časti
a výrazným bočným líniám. Auto je nositeľom štýlu, ktorý sme mali možnosť poznať
u crossoverov a SUV vozidiel tejto značky.

Tvar auta je harmonickým pokračovaním dynamického dizajnu predchádzajúcej generácie, avšak bez nápadných
detailov. Preto už nespôsobil taký veľký
rozruch, než jeho predchodca pred siedmymi rokmi. Celkový obraz je športový,
ale bez vyzývavosti.

Pri vlaňajšej obnove dostalo auto oveľa
atraktívnejšiu prednú časť, ale v interiéri
sa vodič a spolucestujúci naďalej stretnú
s obvyklým diskrétnym vzhľadom, typickým pre vozidlá Toyota.

Výbava
K modelu, ktorý je dostupný jedine
v úrovniach Visia, Acenta a Tekna, nie
je možné žiadať ďalšiu extra výbavu.
V základnej výbave okrem iných prináleží
k autu klimatizácia, multifunkčný volant,
tempomat, šesť airbagov, bluetoothové
spojenie, audiosystém so štyrmi reproduktormi a 5-palcový farebný displej.

Motor
Ponuka pozostáva z dvoch motorov:
1,5 litrový dieselový motor poskytuje 110
koňový výkon a je k nemu montovaný
šesťstupňová manuálna prevodovka,
kým ku 1,2 litrovému a 115 koňovému
motoru je možné objednať aj automatickú bezstupňovú prevodovku X-tronic.
Špičku predstavuje 1,6 litrový benzínový motor o sile 190 koní s manuálnou
prevodovkou.

Výbava
Opel dostupný v úrovniach Selection,
Enjoy, Dynamic a Innovation v základnej
cene ponúka podobnú výbavu ako konkurencia, ale ako extra výbavu zabezpečuje
aj elektricky nastaviteľné, vyhrievané
a vetrané komfortné sedadlá, rozvinutý
navigačný systém, 8-palcovú dotykovú
obrazovku, kameru na cúvanie, alebo aj
svetlá Matrix LED.

Výbava
Auris, ktorý je dostupný v úrovniach
výbavy Live, Active a Executive, už v základnej cene ponúka aktívne a pasívne
bezpečnostné prvky ohodnotené piatimi
hviezdičkami. Špičková verzia vozidla
je vybavená dvojzónovou klimatizáciou,
kamerou na cúvanie, športovým volantom a vyhrievanými prednými športovými sedadlami.

Motor
K 1,33 litrovému a 99 koňovému, resp.
1,6 litrovému a 132 koňovému motoru
pri vlaňajšej obnove modelu výrobca pridal aj 1,2 litrový a 116 koňový turbomotor. 1,4 litrový dieselový motor je 90
koňový, kým 1,6 litrový má 112 koní,
a do ponuky samozrejme patrí aj hybridný systém so 136 koňovým celkovým
výkonom.

Motor
Spomedzi 4 benzínových motorov 1,0 litrový má 105 koní, kým 1,4 litrový motor
je dostupný v 100, 125 resp. 150 koňových verziách. 1,6 litrový dieselový motor
je taktiež dostupný v troch verziách –
s 95, so 110 a 136 koňovým výkonom.
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autotest

Hyundai i40
1,7 CRDi HP Premium

Pozitívne omladnutie

Hyundai je na Slovensku čoraz obľúbenejšou značkou, a to
nielen v nižšej strednej triede, ale aj medzi väčšími autami.
Nás zaujímalo, ako obstojí v kategórii typickej pre firemných
zákazníkov, kde sú jeho konkurentmi Passat alebo Superb.
Veľké dieselové kombi Hyundai i40, ktoré sme testovali, nie je na našom trhu novinkou. Podstúpil však
facelift, dostal nový automat, a tak bolo načase,
aby sme sa naň pozreli bližšie. Facelift priniesol pár
pozitívnych zmien, medzi ktoré patria atraktívnejšia predná maska, LED zadné svetlá, nové tvary diskov, čalúnenie i multimediálny systém. Hyunadi má
niekoľko nových asistenčných prvkov, medzi ktorými je najzaujímavejším aktívne držanie sa v pruhu.
Ako negatívum hodnotíme pípanie auta pri vystupovaní. Upozorňuje nás na niečo, ale nevieme, čo to je.
Interiér auta je naozaj priestranný a Hyundai si dal
záležať aj na kvalite materiálov. Kožené sedadlá vo
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výbave Premium sú vyhrievané, ale aj vetrané, čo
určite pomôže pri letných horúčavách. Ergonómia
predných sedadiel patrí medzi tie lepšie, avšak stále
nemá na nemecké značky. Miesta je ale všade dosť
nielen pre vodiča, ale aj v druhom rade. Kufor je
veľký a so svojimi 553 litrami by mal stačiť na všetky
rodinné nákupy. Vďaka rozdeľovacím koľajničkám sa
da priestor členiť, čo pomôže pri menších nákupoch.

Motor a jazda
Auto je vybavené 1.7 litrovým dieselovým agregátom, skombinovaným s automatickou prevodovkou.
Niektorí vodiči neveriacky pokrútia hlavou, ak sa však
uspokojíme priemernými jazdnými vlastnosťami, táto
kombinácia plne vyhovuje. Problém vidíme viac v tom,

autotest

že iná možnosť neexistuje. Kto by chcel napríklad
silnejší dieselový motor – čo je u konkurencie prirodzené – má smolu. Ale ako sme poznamenali,
1.7 litrový diesel s maximálnym krútiacim momentom 340 Nm na bežné používanie postačuje. Kto ale
očakáva, že vďaka downsizingu ušetrí aj na palive,
je na omyle. Aj keď výrobca sľubuje spotrebu pod
päť litrov, reálnejšie to je niekde okolo 6-6,5 litra.
Musíme pochváliť novú 7-stupňovú automatickú prevodovku DCT (Dual Clutch Transmission) s dvomi
spojkami, ktorá poskytuje vodičovi na výber plno
automatický režim alebo možnosť sekvenčného
manuálneho radenia.
Veľkou výhodou sú tlmiče s elektronickou reguláciou. Ak preferujete niektorý zo štýlov jazdy, môžete
si ho prednostne zvoliť. Tlačidlom na stredovej konzole sa prepína počas jazdy charakteristika do
režimu Eco, Normal alebo Sport. Kombi má automatický režim, pričom charakteristika sa prispôsobuje dynamike jazdy. Podvozok výborne drží zvolenú
stopu aj pri rýchlom prejazde zákruty, brzdy reagujú
pohotovo a účinne.
Aj keď má motor „iba“ 1.7 litrov, nemali sme pocit, že
by nestíhal, alebo že by bol pre toto auto zlou voľbou.
Automobil má tuhú konštrukciu, čo pri malých nerovnostiach vôbec nevadí. Pri väčších výtlkoch, ktorých
v našich končinách pribúda, je to už trochu problém.

Hyundai i40
1,7 CRDi HP Premium
Dôležitejšie
prvky výbavy
Adaptívne Bi-Xenónové
svetlomety, SMARTelektricky otvárané 5.
dvere, ECS-elektronicky
riadené zadné tlmiče,
systém pre automatické
udržanie vozidla v jazdnom
pruhu LKAS, rádio s CD +
MP3 + RDS + AUX + USB
+ Bluetooth s externým
zosilňovačom, organizér
batožinového priestoru,
hnedé kožené čalúnenie
sedadiel s ventiláciou
predných sedadiel

Aj keď má motor „iba“
1.7 litrov, nemali sme pocit,
že by nestíhal.

Motor:
Objem valcov:
Maximálny výkon:
Maximálny krútiaci moment:
Rozmery:
Rázvor:
Najvyššia rýchlosť:
Zrýchlenie (0-100 km/h):
Priemerná spotreba:
Meranie Š&E:
Cena modelu od:
Cena skúšaného modelu:

Dieselový štvorvalec
1685 cm3
104 kW pri 4000 ot
340 Nm/1750-2500 ot
4775/1815/1470 mm
2770 mm
200 km/h
11.0 s
4,8 l
6,3 l/100 km
23.990 Euro s DPH
29.990 Euro s DPH
Odporúčame
MOL Dynamic STAR 5W-30

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

je život sám”

Ennio Morricone
Maestro Ennio Morricone sa vydal na svetové turné s názvom
„60 years of music world tour” a 19. januára 2015 sa zastaví aj
na Slovensku. S talianskym Oscarovým skladateľom, ktorý tento
rok oslávi 87. narodeniny, sme sa o inšpiráciách, náladách,
plánoch a spomienkach porozprávali v jeho rímskej rezidencii.
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J

eho presnosť je takmer matematická.
Sebavedomý a svedomitý umelec si stále zapisuje noty ručne a na skladanie hudby nepoužíva klavír. Ennia Morriconeho teší, keď ho oslovujú Maestro
a veľmi si stráži súkromie. Rodné mesto opúšťa len
výnimočne a svoju rezidenciu s tvorivou dielňou v centre Ríma nerád predstavuje širokej verejnosti. Vyhýba
sa spomienkam na vojnové zážitky a v súvislosti so
svojimi hudobnými dielami nepoužíva výraz „spaghetti
western”. Podľa neho je toto slovo v taliančine veľmi
dehonestujúce.
Pri zmienke o kultovom filme „Vtedy na Západe“ snáď
každému začne v hlave znieť melódia, ktorej autorom je práve legendárny taliansky skladateľ a dirigent
Ennio Morricone. Jeho hudba je súčasťou ďalších 35
westernov a ďalších svetoznámych filmov. S viac ako
450 hudobnými skladbami, medzi ktorými je nespočetné množstvo kultových diel, oslávil v roku 2015 už
60. výročie svojej hudobnej kariéry a pri tejto príležitosti sa vydal na medzinárodné turné. Pri našej osobnej návšteve sme sa mohli presvedčiť, že bez ohľadu
na vek je tvorivá energia Maestra nevyčerpateľná.
Popri medzinárodnom turné pripravuje hudbu pre
najnovšie filmy Giuseppeho Tornatoreho a Quentina
Tarantina. Tornatoreho dielo bude dokumentárnym filmom, ktorý tento rok predstaví na filmovom festivale
v Cannes život a prácu Maestra.
Štýl&Elán: Počas vašej 60-ročnej umeleckej tvorby
sa stali legendami stovky melódií, ktorých skladateľom ste práve vy. Na aké novinky sa môžeme pripraviť
na vašom koncertnom turné?
Ennio Morricone: Vystúpime s úplne novým programom. Plánujem napríklad skladbu, ktorej prvky som
zložil pre sedem rôznych filmov, ocenených Oscarom
– to bude skutočná špecialita. Samozrejme, zaznejú
aj klasické diela z westernov od Sergia Leoneho, aj
z diel Misia a iných obľúbených filmov. Je pre mňa
obrovským zážitkom, že moje diela poznajú mladí aj
starší, ľudia s najrôznejším kultúrnym pozadím, a že
ich radi počúvajú.
Š&E.: Ako vyzerajú vaše tvorivé postupy? Čo je pre
vás inšpiráciou?
E. M.: Síce svoju hudbu skladám doma, v privátnom
štúdiu, do ktorého sa vstupuje z obývačky, avšak
samotná domácnosť, ako aj fyzická skutočnosť a jej
atmosféra, do mojej tvorby nezasahujú. Je to čisto

Odpočiniem si pri komponovaní,
preto nepotrebujem iný odpočinok.
Robím to, čo mám rád.

vnútorný proces, ktorý vychádza, ak sa to tak dá povedať, z vnútorných pohnútok. Vtedy sledujem len svoje
vnútro a všetko ostatné pre mňa pominie.
Š&E.: Do akej miery potrebujete vidieť scény z filmu,
aby ste si mohli predstaviť, aká filmová hudba k nim
patrí?
E. M.: V prípade filmu Bezosudovosť to bolo tak, že
som čítal knihu, videl som aj niektoré nahraté scény a
paralelne s tým sa vo mne zrodila hudba.
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Považujem za mimoriadne dôležité a užitočné vidieť
filmové zábery skôr, než sa pustím do práce. Ešte
dôležitejšie je však prečítať si scenár a porozprávať
sa s režisérom. Pri takýchto rozhovoroch medzi štyrmi
očami môže dôjsť k vzájomnému naladeniu, čo podporuje tvorivý proces.
Š&E.: Takýto osobný kontakt považujete za dôležitý aj
pri hudobníkoch?
E. M.: Ak je to možné, pracujem len s hudobníkmi,
ktorým dôverujem, mám ich odskúšaných a s ich prácou som spokojný. Samozrejme, nehovorím to otvorene, ale myslím si, že hudobníkom sa oplatí pozrieť si
noty vtedy, keď som tam aj ja. Neodporúčam im, aby
si brali partitúru domov. Všetko im rád osobne vysvetlím. Je to spoločná práca, v rámci ktorej musíme
všetci vzájomne spolupracovať, musíme si rozumieť.
Š&E.: Hudba je pre mnohých zdrojom energie aj
relaxu. Ako sa regenerujete vy?
E. M.: Skladanie hudby nie je pre mňa prácou. Je to
samotný život, zdroj života. Odpočiniem si pri komponovaní, preto nepotrebujem iný odpočinok. Robím to,
čo mám rád. Ale keď práve nie som vo svojej tvorivej
dielni, rád si sadnem k šachovnici – či už so svetovými hráčmi šachu alebo amatérmi.
Š&E.: Vaše životné dielo je mimoriadne rozsiahle. Je
v ňom niečo, čo je vášmu srdcu mimoriadne blízke?
E. M.: Nedokážem vybrať zo svojich skladieb niekoľko
obľúbených. Som ako matka desiatich detí. Tiež sa
nevie rozhodnúť, ktoré má najradšej, lebo rovnako
miluje každé z nich.
Š&E.: Minulé leto ste prišli s ozajstnou raritou.
Skomponovali ste omšu na počesť pápeža Františka.
Akú úlohu zohráva vaša katolícka viera vo vašich
hudobných dielach?
E. M.: Omšu venovanú pápežovi Františkovi som
napísal na požiadanie farára jezuitského kostola
Il Gesu pri príležitosti 200. výročia pôsobenia rádu
jezuitov v Ríme. Bolo to mimoriadne dôležité výročie, veď tento kostol, aj pápež František sú jezuiti.
Hudobné dielo získalo názov Missa Papae Francisci
(Omša pápeža Františka) a prvýkrát zaznelo 12. júna
2015 v hlavnom kostole na Piazza del Gesú v centre
Ríma v prevedení Rímskeho symfonického orchestra,
Akadémie svätej Cecílie, ako aj chóru Rímskej opery.
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Jeho najslávnejšia hudba k filmom:
• Pre hrsť dolárov • Pre hrsť dolárov navyše • Dobrý,
zlý a škaredý • Vtedy na Západe • Profesionál • Vtedy
v Amerike • Chobotnica • Misia • Nepodplatiteľní
• Legenda o pianistovi • Il Ladrone • Kill Bill
• Nehanební bastardi

Morricone a Ceny Akadémie (Oscar)
2007 – Oscar za životné dielo
2001 – n
 ominácia: najlepšia originálna filmová hudba,
Maléna (2000)
1992 – n
 ominácia: najlepšia originálna filmová hudba,
Bugsy (1991)
1988 – n
 ominácia: najlepšia originálna filmová hudba,
Nepodplatiteľní (1987)
1987 – n
 ominácia: najlepšia originálna filmová hudba,
Misia (1986)
1979 – nominácia: najlepšia originálna filmová hudba,
Nebeské dny (1978)

tváre z obálky

Majstrovská kariéra v

číslach

• Hudba k viac ako 45
0 filmom, spolu s hudb
ou
použitou vo viacer ých film
och ich je skoro 500.
• Viac ako 100 absolútn
ych hudobných diel z ob
lasti
vážnej hudby pre symfon
ický orchester.
• Je jedným z dvoch hu
dobných skladateľov,
ktorí získali ocenenie Aca
demy Award
za celoživotné dielo.
• Jeho dielo s názvom
Dobrý, zlý a škaredý je
v zozname 200 najlepšíc
h filmových skladieb
na 2. mieste.
• S filmovou hudbou Mo
rriconeho a v hlavnej úlo
he
s Jeremym Ironsom bu
de mať tento rok premié
ru
film
od Giuseppeho Tornator
eho, „The Corresponden
ce”
,
ktorý vznikol presne 30
rokov po filme „Misia“.
Na Misii Maestro tiež spo
lupracoval s Tornatorem
a hlavnú úlohu si tiež zah
ral Jeremy Irons.
• Zo 450 filmových skl
adieb je 35 zložených
k westernom.

Vizitka

Ennio Morricone (10. november 1928, Rím)
1934: Ako šesťročný už komponoval.
1946: Nasledujúc svojho otca hudobníka, získava hudobný
diplom pre dychové nástroje.
1954: Získava diplom v komponovaní.
1961: Jeho prvou filmárskou prácou je hudba k filmu
„Il Federale”, ktorý režíroval Luciano Salce. Jeho talent vzbudil pozornosť, lebo používa hudobné nástroje odlišné od klasických, ako sú panova flauta, harmonika, zvon alebo elektrická gitara.
1981: Získava svetovú slávu za filmy v štýle „spaghetti western” režírované Sergiom Leonem. Film „Vtedy na Západe“,
s premiérou v roku 1968, sa stal legendou.
1986: Vo filme Misia, ktorú režíroval Roland Joffé a v hlavnej
úlohe hral Jeremy Irons, vytvoril jednu zo svojich najslávnejších filmových skladieb.
2000: V taliansko-americkom filme Maléna prvýkrát v živote
spolupracuje s Lajosom Koltaim. Potom nasledujú filmy ako
Legenda o pianistovi a Bezosudovosť.
Od roku 2001 sa púšťa do intenzívneho koncertovania, diriguje niekoľko svetových turné.
2007: Americká Filmová akadémia ho oceňuje Oscarom za
celoživotné dielo.

A aby som odpovedal aj na otázku – moja katolícka viera nie nevyhnutne vplýva na tvorbu v prípade, že ide o filmovú hudbu. Pri cirkevných dielach
sa, pochopiteľne, dostáva k slovu vo väčšej miere.
Môžem na nej stavať.
Š&E.: Raz ste povedali, že po každom míľniku, ukončenom období je vo vás strach, že iskra inšpirácie
vyhasne. Aké plány máte do budúcnosti?
E. M.: Tento strach už v poslednej dobe nepociťujem.
Viem, že sú v živote tichšie momenty, obdobia, keď
len rozmýšľam, rozjímam. Je potrebné nechať pracovať čas, aby človek náhle dostal nápad, ktorý sa
potom naleje do formy a zrodí sa nová kompozícia,
nové dielo.
Krisztina Fogas

The 60 years of music world tour
15. január 2016, Praha, O2 Aréna
17. január 2016, Budapešť, Papp László Sportaréna
19. január 2016, Bratislava, Zimný štadión O. Nepelu
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Dakar 2016

Štefan Svitko jazdí

na novej motorke
Keď doznievali silvestrovské ohňostroje a novoročné želania,
motocyklový jazdec SLOVNAFT Teamu Štefan Svitko bol už
v dejisku rely Dakar 2016. Do Latinskej Ameriky odletel tesne
pred koncom roka, aby sa po siedmy raz postavil na štart
najextrémnejších pretekov sveta.

T

ento raz má na drese štartovné číslo 5. Je to
fantastická pozícia, ktorú si vybojoval v predošlom ročníku. Jeho cieľ je jasný: dostať sa čo najvyššie, podľa možnosti do prvej trojky.
Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster
Slovenska v enduro a cross country a jazdecký líder
motocyklového SLOVNAFT Teamu Štefan Svitko má
tento raz na rely Dakar 2016 novú motorku. Hoci ide
o rovnaký model, na akom pretekal Svitko aj na Dakare
2015, v detailoch mu ponúka viacero vylepšení.
V poradí 38. ročník rely Dakar sa pre Štefana Svitka
okrem vylepšenej motorky nesie aj v znamení ďalších noviniek. V zázemí môže nové sily medzi etapami
načerpať v obytnom karavane. Ten Svitkovi ponúka
na náročnej rely neporovnateľne väčšie pohodlie ako
mal k dispozícii doteraz. S touto zmenou súvisí aj rozšírenie SLOVNAFT Teamu. K mechanikovi Zlatkovi
Novosádovi, ktorý má na starosti starostlivosť
o motorku, a Martinovi Kubačkovi, zodpovednému
za logistiku a prenos informácií z aktuálneho diania
domov na Slovensko, pribudli dvaja noví členovia –
Viliam Tóth a Marián Jacina.
„Teraz som mal novú motorku pripravenú skôr ako
po minulé roky, čo je pre mňa určite výhodou,“ povedal pred odletom najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec. O jeho skvelej forme svedčí aj úspech na
októbrových motocrossových pretekoch Merzouga
Rally, kde obsadil bronzovú 3. priečku.
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Počas súťaže sa Štefan Svitko spolieha na oleje MOL
Dynamic, ktoré sú určené aj do extrémnych prevádzkových podmienok. Ich kvalitu si overil už v predchádzajúcich ročníkoch rely.

Slovnaft & Svitko

Slovnaft spolupracuje so Štefanom už niekoľko sezón.
Jeho skvelé výkony na extrémnej rely Dakar sú dôkazom toho, že podpora výnimočného talentu má zmysel.
Štefan Svitko je 3-násobný majster Európy, niekoľkonásobný majster Slovenska v enduro a cross country
a jazdecký líder motocyklového SLOVNAFT Teamu.
Ako prvý motocyklový reprezentant Slovenska Svitko
dokončil celosvetovo najťažšiu rely Dakar v roku 2010
hneď pri svojej premiére, pričom obsadil 13. miesto
a získal ocenenie „Najlepší nováčik Rely Dakar 2010“.
Od roku 2010 jazdí na štvortaktnej 450-ke KTM.
V roku 2012 sa posunul na vynikajúcu 5. priečku

podporujeme

Program 38. ročníka
rely Dakar 2016 v Bolívii a Argentíne
3. – 16. januára 2016
• 3. januára, otvárací ceremoniál a I. etapa:
Buenos Aires – Villa Carlos Paz
• 4. januára, II. etapa: Villa Carlos Paz
– Termas de Río Hondo
• 5. januára, III. etapa: Termas de Río Hondo
– Jujuy
• 6. januára, IV. etapa: Jujuy – Jujuy
• 7. januára, V. etapa: Jujuy – Uyuni
• 8. januára, VI. etapa: Uyuni – Uyuni
• 9. januára, VII. etapa: Uyuni – Salta
• 10. januára: voľný deň
• 11. januára, VIII. etapa: Salta – Belén
• 12. januára, IX. etapa: Belén – Belén
• 13. januára, X- etapa: Belén – La Rioja
• 14. januára, XI. etapa: La Rioja – San Juan
• 15. januára, XII. etapa: San Juan
– Villa Carlos Paz
• 16. januára, XIII. etapa: Villa Carlos Paz
– Rosario

a v roku 2014 skončil v elitnej desiatke najlepších
svetových jazdcov, keď obsadil 9. miesto.
Na rely Dakar 2015 si po svojom doposiaľ najlepšom
výkone vybojoval medzi svetovou špičkou fantastické
5. miesto.
Štefan Svitko vo svojich pretekárskych motorkách
a servisných vozoch používa a testuje oleje produktového radu MOL Dynamic, ktoré sú svojimi parametrami
určené aj do extrémnych prevádzkových podmienok.

Dakarujte so Svitkom
Poďte na stránku www.naplnyplyn.sk a hrajte
o atraktívne ceny. Hlavnou cenou je palivo
v hodnote 300 eur.

Originálny model limitovanej skladačky
"Rely Dakar" len na vybraných čerpacích
staniciach siete Slovnaft.
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Staňme
sa profesionálnymi

!

saunármi

Je zima, a tak nám dobre padne trocha
saunovania. Ako sauna funguje, na čo dbať pred
vstupom do kabínky, aké zásady dodržiavať
a čo robiť po skončení saunovania?

P

re začiatok si na zahriatie pripomeňme, aké
fyziologické účinky má saunovanie, pozostáva
z etapy zohrievania a ochladenia. V ohrevnej etape
sa teplota tela zvýši. Teplota pokožky vzrastie až
o 10 °C, vnútorná teplota o 1 °C, preto sa tento stav
považuje za umelú teplotu. Metabolizmus v pokožke
sa zrýchli, vďaka čomu sa v pote vylúčia toxické
látky, krvný tlak sa normalizuje, zlepší sa prísun krvi
do pokožky a dôjde k uvoľneniu svalstva. V chladiacej etape sa krv doplní kyslíkom, zlepší sa funkcia
obličiek, srdcový tep sa nastaví na normálnu hodnotu
a cievne steny sa zúžia. Tieto reakcie poskytujú telu pocit sviežosti.

Potrebné veci

Do sauny vstupujme bez zbytočných vecí.
Šperky sa môžu zohriať a spôsobiť popáleniny, z prezuviek sa môžu uvoľňovať škodlivé látky, preto ich nechajme vonku.
Plachtu z hygienických príčin rozprestrime
tak, aby sme sa kožou nedotýkali nepokrytej časti, a zároveň sa snažme sa o to, aby
naše telo pokrýval textil na čo najmenšej
ploche. Mokré plavky sú zdrojom obrovského množstva odparujúcich sa baktérií.
Ak je to možné, zbavme sa ich – hoci vo
väčšine sáun je ich nosenie v predpisoch.
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E tik eta v saune

Pred vstupom do sauny sa dôkladne osprchujme a utrime do
sucha. Pri jednotlivých saunovacích „kruhoch“ to vždy zopakujme.
Od personálu sauny si môžeme vyžiadať plachtu, ale môžeme
použiť aj vlastnú, ak je dostatočne veľká. Pred vstupom do sauny
skontrolujme, či vo vnútri nie sú ľudia. Je totiž neslušné vyrušiť ich
pri relaxe a vypustiť von dvermi čerstvú paru a teplo. Počas saunovania nejedzme a nepime a podľa možností sa ani nerozprávajme,
aby mohli ostatní relaxovať. Ak sme už vo vnútri, necíťme sa neisto.
Nepatrí sa ale obzerať si spolusaunujúcich, či správať sa vyzývavo.

štýl

Saunová seansa,
aromaterapia

Počas saunovej seansy zvyšujú zážitok saunoví
ceremoniáli, ktorí používajú vlajku alebo veľký uterák, ktorým na nás vejú nimi namiešanú paru.
Saunoví ceremoniáli sú profesionáli. Vedia, ako
zvýšiť pôžitok zo saunovania a zohriať alebo schla
diť vzduch. A aké saunové seansy existujú?
Je ich nespočetné množstvo… kamene sa polie
vajú pivom, šampanským alebo rumom, z ktorého vznikne chlebová vôňa, naše telo natrú horúcim medom, soľou alebo jogurtom, prípadne nám
do našej pokožky vmasírujú avokádový sirup. Ale
môžeme si vybrať aj spomedzi množstva ovocných
a bylinkových éterických olejov – tu nie sú stanovené žiadne hranice.

Parný kúpel’, sauna,
infrasauna?

Sauna sa nazýva aj suchou parou. Teplota sa tu pohybuje
zvyčajne medzi 80-90°C, vlhkosť je okolo 30%. V parnom kúpeli
teplota iba 40-60°C, ale vlhkosť až 80%. V suchom teple sa
potíme intenzívnejšie, ale para je šetrnejšia. Keď v saune nalejeme vodu na horúce kamene, horúca para spôsobí, že vzduch
sa nám javí oveľa teplejší, hoci sa teplota nezmenila.
V infrasaune je teplo generované elektricky a naše telo zaťažuje
účinný, rovnomerný proces, podobný telesnému pohybu.

V severnejších lokalitách
Európy súčasťou sanovania
je aj kúpeľ v snehu

Saunu navštevujme maximálne
3-4 krát do týždňa, infrasaunu
môžeme používať každý deň.

Koľko druhov saunovacieho relaxu poznáme?
• Intenzívne saunovanie si často zvolia športovci
na prehriatie svalov. Vtedy je len jedno kolo ohrevu
a chladenia, pričom chladenie trvá kratší čas.
• Tonizačné saunovanie pozostáva z dvoch kôl a na
konci je menší odpočinok. Súčasne osviežuje
aj uvoľňuje – a po krátkom odpočinku zabezpečí
telu zvýšenú sviežosť. Vo Fínsku ho dostávajú deti
v škôlke pred spaním, preto si lepšie odpočinú
a poobede sú plné energie.
• Pri relaxačnom saunovaní sa proces ohrevu a schla
denia opakuje trikrát, po ukončení sa odporúča
jedna-dve hodiny odpočinku. Táto metóda spôsobuje príjemné otupenie a pri určitých chorobách sa
aplikuje aj ako doplnková terapia.
• Exhaustívne, čiže vyčerpávajúce saunovanie
sa odporúča pri poruchách spánku, pretože táto
metóda organizmus skutočne veľmi vyčerpá.
„Vykonávajú sa“ štyri, niekedy až päť kôl.

Kol’k okrát, k ol’k o a ak o?

Saunu navštevujme maximálne 3-4 krát do týždňa, infrasaunu
môžeme používať každý deň. Rituálu sa oplatí venovať dlhší čas.
Dôkladné saunovanie pozostáva z 3 alebo 4 kôl, ale začiatočníci nech
skúsia len 1-2 kolá. Čas strávený v teple a chladenie musia trvať rovnako dlho, približne 10-15 minút. Vždy konajme tak, aby sme sa cítili
dobre. Sauna nie je survivalistický tábor. Po jedle je ideálne navštíviť
saunu po 1,5-2 hodinách, ale neodporúča sa na lačný žalúdok. V podnapitom alebo nevyspatom stave sa saune vyhýbajme. Ak sme vykonávali nejakú vyčerpávajúcu činnosť, pred vstupom do sauny si 15–30
minút odpočiňme. V saune nekonzumujme alkohol. Metabolizmus
v zrýchlenom stave a alkohol môže mať nečakane silný účinok.
Doplnenie tekutín tiež ponechajme na záver. V stave umelej horúčky
sa telo zbavuje toxických látok a vtedy nie je jedno, odkiaľ čerpá vodu.
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tipy & rady

Udržiavanie

rovnováhy

Čo robiť po sviatkoch, obvykle spojených
s množstvom jedla, aby sme sa necítili preťažení
a unavení? Ako sa vrátiť späť do normálu?
Jesť by sme teda mali – ale s mierou.
Ideálne sú zeleninové polievky,
vývary bez zápražky, alebo ovsená
kaša. Výbornou voľbou sú aj šetrné
šalátové večere.

Mixovanými jedlami na vodnej báze môžeme nahradiť aj desiatu a olovrant. Z mliečneho a jogurtového
variantu zas môžu byť vynikajúce raňajky. Vitamíny,
antioxidanty, minerálne látky a vlákniny, ktoré sa v
nich nachádzajú, pomôžu pri regenerácii zaťaženého
zažívacieho traktu. Už pohár jogurtu a pár keksíkov s
ovsenými vločkami je plnohodnotná strava, rovnako
ako malý tanier čerstvého ovocia alebo šalátu.
Pre svoje zdravie konzumujme každodenne kyslé
mliečne produkty so živou flórou, ako aj kyslú zeleninu. Aj ovocie a zelenina s horkastou chuťou – grapefruit či zeler – môžu prispieť k zlepšeniu trávenia.
Po rozlúčke so starým rokom nie je podľa
odborníkov najlepším riešením hladovka. Príliš
striktné zamedzenie prísunu živín môže byť škodlivé. V dôsledku rýchleho zníženia hladiny cukru
v krvi môžeme mať závraty a cítiť sa slabo. Jesť by
sme teda mali – ale s mierou. Ideálne sú zeleninové
polievky, vývary bez zápražky, alebo ovsená kaša.
Výbornou voľbou sú aj šetrné šalátové večere.

Dbajme na prísun vel’kého
množstva zdrav ch tekutín

„Najdôležitejšia je hydratácia“ – znie rada odborníkov. Preto konzumujme veľa vody, prípadne zelený
alebo ovocný čaj bez sladenia. Vhodné sú aj čerstvo
vylisované ovocné a zeleninové šťavy riedené vodou,
ktoré doplnia do organizmu tekutiny.
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Dovidenia alkohol
a mastné jedlá!
Po silvestrovskom šampanskom sa načas vyhýbajme
alkoholu, najmä ak sme pili skutočne veľa. Na určitý
čas vynechajme aj mäso, mastné zemiaky, ťažko stráviteľné jedlá bohaté na vlákniny (napríklad kapustu) a
vyberajme si ľahšie pokrmy zo zeleniny a ovocia, a tiež rôzne obilniny (ryža, proso, bulgur). Postupne sa vráťme k pestrému
jedálničku bez extrémov.

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

gastronómia

Citrusy

pre zdravie

Po vianočnom a novoročnom hodovaní nastal čas
na menu bohaté na vitamíny. Šťavnaté citrusové
plody vedia ozvláštniť aj klasické chute, preto smelo
vytiahnime pomaranče, citróny či grapefruity
a zapojme ich do prípravy jedál.
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gastronómia
Ingrediencie: 1 fenikel, 1 pomaranč, polovica grapefruitu, 1 pomelo,
1 mandarínka, šťava z 1 mandarínky, šťava z polovice citróna, šťava
z polovice pomaranča, 1 pl píniových jadierok, 1 pl octu z bieleho vína,
1 pl olivového oleja, soľ, čierne korenie.

Feniklový citrusový šalát
Príprava:

1) Fenikel nakrájajme na pásiky a vložme do misy. 2) Píniové jadierka opražme
na suchej panvici a pridajme k feniklu. 3) Citrusové plody podľa veľkosti nakrájajme na kusy alebo rozdelíme na mesiačiky a vložme ich do misy. 4) Na prípravu omáčky zmiešajme pomarančovú šťavu so šťavou z citróna a mandarínky,
pridajme soľ, čierne korenie, olej a náš obľúbený ocot, následne šľahačom vyšľahajme na konzistenciu šľahačky. Nalejme na šalát a premiešajme. 5) Pred servírovaním dajme minimálne na pol hodiny do chladničky.
Tip Š&E: Kôru pomaranča a citrónu nakrájajme na čo
najtenšie pásiky a posypme čerstvým tymianom. K šalátu
môžeme ponúkať ako extra prílohu.

Pečené kura
so zeleným citrónom
Príprava:

1) Limetky po dôkladnom umytí a zostrúhaní kôry riadne vylisujme.
2) Šťavu a kôru pomiešajme v miske s pretlačeným cesnakom. Pridajme

čerstvé zelené bylinky a cibuľku, soľ, čierne korenie, následne ešte
raz premiešajme. 3) Na koži kuracích stehien spravme jemné zárezy,
následne natrime pripravenou zmesou a nechajme 2 hodiny v chladničke.
4) Predhrejeme rúru na teplotu 155-160 °C, následne uložme stehná
na maslom vytretý plech tak, aby bola koža smerom hore. Zakryté pečme
pol hodinu a s nálevom, ktorý nám zostal, mäso priebežne polievajme.
Približne do hodiny sa upečú do červena. Ako ozdobu použime limetky.
Ingrediencie: 1,5 kg kuracích stehien – len horná časť, 2 strúčiky
pretlačeného cesnaku, 2 pl strúhaného zeleného citróna (limetky)
alebo citrónovej kôry, 2 dl čerstvo lisovanej šťavy z limetky, 2 pl
čerstvého tymianu, 2 pl čerstvého petržlenu, 2 pl čerstvej mladej
cibuľky alebo pažítky, soľ, čierne korenie, 50 g masla.

Info Š&E:
Limetka, lime alebo
zelený citrón nie je
totožný s nezrelým
citrónom. Dužina
tohto citrusu s tenkou
kôrou a bez kôstok
je zelenkastá a má
oveľa výraznejšiu chuť
ako citrón. Limetka je
vitamínovou bombou
a jej aromatické látky
zvýrazňujú pikantné
príchute. Ak limetku
rozrežeme pozdĺžne,
ľahšie sa vylisuje.

Ingrediencie: 450 g špagiet, 1 strúčik cesnaku, šťava z 2 citrónov,
kôra z 1 citróna, 2 dl olivového oleja, soľ, 80 g strúhaného
parmezánu, vňať petržlenu alebo bazalky.

Spaghetti al lemon
Príprava:

1) Špagety vložíme do vriacej vody a uvaríme na spôsob al dente. 2) Strúčiky cesnaku rozrežme na polovice a potrime nimi vnútro misy, v ktorej chceme servírovať jedlo. Strúčik,
ktorý nám zostal, odložme na bok. 3) Nalejme šťavu z citróna do nádobky a pridajme
olivový olej. Ručným šľahačom riadne zapracujme, kým nezíska jednotnú konzistenciu.
Nalejme naň špagety uvarené al dente a opatrne pomiešajme. 4) V osobitnej miske zmiešajme parmezán so soľou a nasypme na cestoviny. Pridajme petržlen alebo bazalku potrhanú na malé kusy a posypme strúhanou citrónovou kôrou. Servírujme horúce.

Info Š&E: Varenie cestovín na „al dente“ je tradičná talianska
metóda – vtedy je konzistencia cestovín najdokonalejšia. Vnútro je
tvrdé, ale vonkajšia časť je mäkká. Ak ich rozlomíme, v tomto stave
budú ešte trocha praskať. Cestoviny začneme variť vo vriacej slanej
vode a po 3-5 minútach ich scedíme.
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gastronómia
Ingrediencie: 200 g červenej šošovice, 200 g mrkvy,
1 veľká hlávka cibule, zázvor podľa chuti, 1 dl olivového oleja,
2 pomaranče, soľ, čierne korenie, 2 l vody.

Krémová polievka z červenej
šošovice s pomarančom
Príprava:

1) Očistime mrkvu a pokrájajme na kolieska. Šošovicu riadne premyme. 2) Cibuľu
pokrájajme na malé kocky a na oleji podusme do sklovita. Pridajme k nej mrkvu a šošovicu a nastrúhajme zázvor podľa chuti. Pozor, ak ho bude veľa, výsledná chuť môže
byť štipľavá. 3) Po osolení mierne opražíme na ohni, následne podlejme vodou alebo
slepačím vývarom. Uvarme do mäkka, stiahnime z ohňa a pomocou tyčového mixéra
vytvorme kašu. 4) Potom ešte raz prevarme a po stiahnutí z ohňa vylisujeme do
polievky šťavu z pomarančov.

Tip Š&E: Pri servírovaní krémových polievok použime rôzne
ozdoby, polievka bude oveľa farebnejšia a bohatšia. Upražme
napríklad šunku nakrájanú na pásiky alebo olejnaté semiačka.
Môžeme tiež nastrúhať syr, pridať chlebíkové kocky, alebo
čerstvé bylinky.

Ingrediencie:
1,5 kg rybie filety bez
kože: losos, treska,
morský čert (alebo
ich zmes), 2 strúčiky
cesnaku, strúhaná
kôra z 1 citróna,
3 pl citrónovej šťavy,
2 pl medu,
1 pl balzamového octu,
2 veľké pomaranče,
1 grapefruit, bobkový
list, soľ, čierne korenie.

Maracujovopomarančový sorbet
Príprava:

1) Vo veľkej nerezovej miske zmiešajme dužinu z maracuje, pomarančovú šťavu a cukor. Vložme do mrazničky,
kým okraje zmesi zamrznú. Nenechajme zmes stuhnúť
úplne. 2) Vyberme misu a zmes riadne spracujme mixérom. Následne vložme späť do mrazničky. Zopakujme trikrát, pred tretím mixovaním pridajme natvrdo vyšľahané
bielka z vajíčok. 3) Potom vložme do mraziacej misky a
nechajme v mrazničke aspoň 3 hodiny. Ozdobme kusmi
maracuje a pomaranča.
Ingrediencie: 100 g dužiny z maracuje, 7 dl
pomarančovej šťavy, 120 g kryštálového cukru,
bielka z 2 vajíčok.
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Rybacie ražne
s pomarančovým
šalátom
Príprava:

1) Ryby nakrájajme na menšie podlhovasté
kusy. 2) Pripravme nálev z jednej polievkovej

lyžice medu, roztlačeného cesnaku, citrónovej kôry a šťavy, riadne premiešajme, osoľme,
okoreňme a na minútu uložme ryby do tohto
pácu. 3) Následne ich napichnime na ražeň,
zakryme bobkovým listom a v rúre, predzohriatej na 180 °C grilujme maximálne 10 minút
s jedným otočením. Konzumujme čerstvé.
4) Šalát môžeme pripraviť z akejkoľvek zeleniny a ovocia – dôležité je, aby bol čerstvý.
K citrusovému šalátu dobre pasuje čerstvý
nálev z citrónovej šťavy, balzamového octu,
medu, soli a čierneho korenia.

Tip Š&E:
Môžeme skúsiť
aj iné druhy rýb,
napríklad tuniaka,
mečúňa, alebo
iné morské ryby.
Treba z nich však
odstrániť ich
kožu. Zvoľme čo
najčerstvejšie ryby.

Nyíregyháza
v každom počasí

Nič nie je príjemnejšie, ako navštíviť po osviežujúcej zimnej prechádzke
v spoločnosti rodiny alebo priateľov termálne kúpele. Ak máte chuť na
kultúru, môžete si pozrieť niektoré z múzeí a na záver dňa ochutnať po
večeri v štýlovej reštaurácii pálenky charakteristické pre tento kraj.
 Sóstózoo

Neprehliadnite:

Najlepší zoopark Európy v roku 2015

V dubovom lese, kde majú domov najvzácnejšie zvieratá sveta, sa
môžu návštevníci prechádzať medzi 5000 druhmi fauny. Turistov vyhľadávajúcich nevšedné zážitky tam očakáva oceanárium, aj tropická
džungľa. Spomedzi 100 európskych zoologických záhrad sa stal Zoopark v Nyíregyháze najlepším európskym zooparkom v kategórii do
500 tisíc návštevníkov.

 Liečebné a zážitkové kúpele Aquarius

Zdravie, krása, elegancia

Ostrov pokladov, šmykľavka kamikaze, bazén s umelými vlnami –
každá veková kategória si v Zážitkovom kúpeli nájde tú najlepšiu zábavu. Nové kúpele – liečebná časť s rozlohou 1400 m2 – ponúkajú
rôzne terapie, počnúc fyzioterapiou cez saunovanie až po individuálne liečebné procedúry.

 Múzeum Andrása Jósu

Múzeum má kvalitný program aj v zime. Okrem stálych výstav s názvami „Žltý čert“, „Išiel som na jarmok“ a „S láskou k ľudstvu“ má táto
kultúrna ustanovizeň v talóne vždy aj nejakú novinku.

 Palác kociek

Obľúbeným miestom milovníkov hračiek LEGO je Palác kociek. V kreatívnej časti hry slúžia nielen pre radosť detí, ale rozvíjajú ich zručnosť,
kreativitu, komunikáciu a celú osobnosť. V 3D kine sa premietajú animované filmy vyrobené výlučne pre detskú vekovú skupinu návštevníkov.

 + Tipy

• Pre aktívnych turistov: prechádzka, alebo jazda na bicykli
na promenáde Kneipp
• Pre labužníkov: značkové regionálne pálenky a jedlá

Informácie: Nezisková organizácia
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ● www.nyiregyhaza.info.hu

kultúra

Príde génius emócií

Nový rok nám prináša koncert génia
emócií Ennia Morriconeho, majstrovstvá
Európy v krasokorčuľovaní, kvalitnú
hudbu a dobré knihy.

ISU Majstrovstvá Európy
v krasokorčuľovaní

tanec
na ľade

Ï

Bratislava, 27. – 31. 1. 2016

Po pätnástich rokoch sa Bratislava opäť stane dejiskom najprestížnejšieho krasokorčuliarskeho podujatia v Európe. Počas piatich dní budú mať
diváci na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu jedinečnú príležitosť stretnúť
sa s krasokorčuliarskou elitou starého kontinentu vo všetkých súťažných
kategóriách. O cenné kovy budú súťažiť muži, ženy, tanečné páry aj športové dvojice, vyvrcholením bude záverečná Gala exhibícia.
www.ticketportal.sk

koncert

Ennio Morricone
Bratislava, 19. 1. 2016

Ï

Tvorca filmovej hudby, ktorý získal Oscara za celoživotné dielo,
zatiaľ ako jediný hudobný skladateľ. Preslávili ho najmä nezabudnuteľné melódie zo známych westernov – ale filmov a seriálov, ku ktorým skomponoval hudbu, bolo spolu viac ako päťsto!
Génius emócií, ktoré vie majstrovsky zachytiť a prebudiť v každom človeku, sa po skvelom úspechu vlaňajšej koncertnej šnúry
opäť pripravuje na turné, v rámci ktorého vystúpi aj na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu v sprievode Českého národného symfonického orchestra.
www.ticketportal.sk

Imagine Dragons
Bratislava, 19. 1. 2016

Rocková kapela z Las Vegas vydala svoj prvý album v roku 2012, a tým sa
začal jej oslnivý úspech: v nasledujúcom roku bola vyhlásená za objav roka,
skladba Radioactive získala cenu Grammy a stala sa najväčším rockovým
hitom sezóny. Imagine Dragons potom doslova ovládli rebríčky, keď sa na
popredné priečky dostali aj ich ďalšie hity ako It´s Time či Demons. V rámci
novoročného turné sa skupina predstaví aj v bratislavskej Aegon aréne.

www.eventim.sk
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kultúra

Muzikál alebo Cesty ku šťastiu
Continental film

Á

Novodobá pocta legendárnemu muzikálu Starci na chmeli.
Film o dnešných mladých ľuďoch i o hodnotách spoločných
pre všetky generácie. Konzervatoristi nacvičujú muzikál, na
výsledku závisí ich kariéra. Do predstavenia preto vkladajú
všetku svoju energiu, odvahu a talent: pridávajú prvky klasického tanca, ale aj street dance, hip-hop či pohybové divadlo.
Termín vystúpenia sa neúprosne blíži a v stávke je veľa.
Dátum premiéry: 15. 1. 2016

knihy

film
¿

Pápež František
Táto ekonomika zabíja
Fortuna Libri

Žijeme v systéme, ktorý vraj predstavuje najlepší z možných svetov.
O tom, že v skutočnosti nefunguje
a jeho nedostatky dosahujú čoraz
absurdnejšie rozmery, však otvorene hovorí už aj pápež, ktorého za to
médiá označili za marxistu.

Dominik Dán
Krv Nie Je Voda
Slovart

Nový román kráľa slovenskej detektívky.
Píše sa rok 1992. Na pozadí spoločenských
zmien bol spáchaný posledný federálny zločin. Detektív Krauz a jeho kolegovia z oddelenia vrážd odkrývajú príbeh o upálení mladej ženy a jej dieťaťa, ktorý sa odohral celkom
nenápadne.

Anjelik na nervy

Uletená Parížanka

INDIGO FILM

Á

Štrnásťročná fashion blogerka
Viktória si po maminej smrti musí
vybrať, či žiť v detskom domove
alebo v malej dedinke s otcom, ktorého nikdy nevidela. Nové prostredie jej najprv príde ako ZOO plná exotov, ale vzťahy sa postupne začnú
komplikovať.

¿

DVD

BONTONFILM

Á

Jednoduchá Camilla po vyhodení z práce
dospeje k názoru, že si zaslúži lepší život
ako zvyšok ľudstva a rozhodne sa odletieť
do Londýna, kde sa nachádza posledný slobodný princ, ktorý je jej hoden – princ Harry.
Camilla je rozhodnutá, že s princom to bude
láska na prvý pohľad.

CD
No Name
S láskou
NO NAME

Katarína Knechtová
Prežijú len milenci

9

Ľudia sú čudní a doba
je svojská, ale vďaka
láske sa to dá prežiť – to je hlavné posolstvo
nového albumu i ďalšieho v rade hitov skupiny, ktorá je sedemnásobným Slávikom bez
hraníc a miláčikom slovenskej a českej hudobnej scény. A ktorá svoj štýl dotiahla už do
dokonalosti.

SPINAKER

9

Tretí sólový album prešovskej
speváčky je členitý, hudobne
a žánrovo rôznorodý. Vznikal tri
roky v štyroch rôznych štúdiách
s rôznymi producentmi. Je na ňom
desať autorských piesní a Bonus – krátkometrážny film „Zem je guľatá“, ku ktorému Katka
zložila titulnú pieseň.
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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. januára 2016. Z úspešných riešiteľov novembrovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Annu Mazánovú z Dubnicve nad Váhom, Veroniku
Pohančaníkovú z Diakoviec a Mariána Nemca z Levíc. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.
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horoskop

Svieži
január

Katey
Sagal
19. 01. 1954

Bradley
Cooper
05. 01. 1975

Jennifer
Ehle
29. 12. 1969

Rowan
Atkinson
06. 01. 1955

Nový rok sa začína veselo a aktívne. Teraz je všetko pripravené
na nové výzvy. Ak ste však vlani pracovali príliš veľa, svoje
miesto si v ňom nájde aj oddych a príjemné emócie.

Baran

21. marec – 21. apríl

Mottom nového roku je, že v čo veríme, to dokážeme
aj zrealizovať. Teraz budete mať toľko energie a veselej nálady, že ich budete môcť rozdávať. Istý kolega
bude zvlášť potrebovať vaše povzbudenie.

Býk

22. apríl – 21. máj

Ako pokojne prešiel minulý rok, s takým istým pokojom vstupuje do vášho života aj rok 2016. Najlepšou
správou januára je, že vás čaká finančný rozmach.

Blíženci
22. máj – 21. jún

Vaše zvedavé ja vás motivuje naučiť sa v novom roku
nejaké zásadne nové veci. Najlepšie, čo môžete teraz
urobiť, je prihlásiť sa na nejaký kurz – nezávisle od
vášho veku, vzdelania alebo vašej životnej situácie.

Rak

22. jún – 21. júl

Minulý mesiac bol pre bohatý rodinný program
veľmi únavný, a tak sa teraz s pokojným svedomím
venujte konečne aj sebe. Ak je niečo, po čom už
dávno túžite, kúpte si to. Niekedy nezaškodí míňať
na seba viac peňazí.

Lev

22. júl – 23. august

S rokom 2015 ste sa rozlúčili v optimistickej nálade
a plní nových plánov. Teraz nadišiel čas na ich realizáciu. Čím skôr urobte prvé kroky, pretože niektoré
menšie plány môžete uskutočniť už v januári. Aj u tých
väčších plánov však máte šancu na rýchly úspech.

Panna

24. august – 22. september

Stredobodom vášho života sa tento mesiac stanú
medziľudské vzťahy. Tí, ktorí žijú v partnerskom
vzťahu si teraz vedia vysporiadať doterajšie
nezhody, kým ľudia hľadajúci partnera môžu rátať
so sľubným stretnutím.

Váhy

23. september – 22. október

Na prahu nového roku by ste sa radi pustili do
nových vecí. Premyslite si, čo by ste skutočne chceli
robiť, a ak sa vám podarí stanoviť si nový cieľ, pustite sa smelo do toho. Na jar si už budete môcť užívať výsledky svojho dobrého rozhodnutia.

Škorpión

23. október – 22. november

Uplynulý rok bol na vás tvrdý, a tak vstúpte do roku
2016 uvoľnenejšie aj vtedy, ak to celkom nezodpovedá vašej povahe. Urobte teraz to, po čom ste už
dávno túžili. Je to investícia do vašej budúcnosti.

Strelec

23. november – 22. december

December bol pre vás príliš rušný, preto sa nedivte,
že teraz túžite po tichu a pokoji. Je možné, že vaše
okolie to nechápe. Vysvetlite preto svojim blízkym,
že presne takto to teraz potrebujete.

Kozorožec

23. december – 20. január

Vo svojej práci môžete naraziť na nečakanú situáciu, ktorá môže spôsobiť značné zmeny. Hoci
neradi vystupujete zo svojej zóny komfortu, teraz
stojíte pred takým šťastným obdobím, že smelo
môžete skočiť aj do neznáma.

Vodnár

21. január – 19. február

Nový rok sa pre vás začína veselo a vo vašom živote
určite nebude chýbať humor. Dávajte si však pozor,
pretože nie každý ho musí pochopiť. Veľa športujte.
Je to najlepší spôsob, ako si udržať dobrú náladu.

Ryby

20. február – 20. marec

Hneď skraja roka vám v práci pridelia dôležitú
úlohu. Prinesie vám to finančný rozmach a otvorí
nové perspektívy. Ak sa teraz zoznámite s novými
ľuďmi, môže z toho vzniknúť doživotné priateľstvo.
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na domácej pôde

Extra body

za ochranu životného
prostredia

V

yprážate často alebo len sem-tam? Máte radi
sušené paradajky v oleji či sardinky? Čo robíte
s olejom, ktorý vám zostane? Vylievate ho do
výlevky, WC alebo len tak za dom... Nič z toho nie je
správne riešenie – olej vám zanesie kanalizáciu, upchá
ju, zápach priláka nepríjemných hlodavcov. Alebo olej
znečistí podzemnú vodu.
Máme pre vás lepšie riešenie. Doneste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft. Ochránite prírodu aj
svoju kanalizáciu a za to vás Slovnaft odmení. Za každý
prinesený použitý kuchynský olej získate extra
body v Klube BONUS, ktoré môžete premeniť na odmeny podľa vlastného
výberu. Odovzdaný olej na Slovnafte
dostane druhú šancu. V spolupráci s
partnerskou spoločnosťou Meroco

premeníme nepríjemný odpad na energiu – po úprave
sa z neho vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty.
Gratulujeme! Ak ste odniesli použitý olej z vašej kuchyne
na Slovnaft, v tomto momente ste priateľskí k životnému
prostrediu druhýkrát. Biopalivová zložka z použitého
kuchynského oleja totiž znižuje tvorbu skleníkových plynov o viac ako polovicu.
Už asi neváhate, že k nám olej prinesiete. Máme pre vás
už iba pár praktických rád:
• vhodné sú všetky typy rastlinných olejov
• odovzdávaný olej nesmie obsahovať zvyšky potravín
ani vody
• zlejte olej cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo
originálneho obalu
• odovzdajte olej obsluhe na čerpacej stanici
• obsluha olej vizuálne skontroluje a na vašu Bonus
kartu pripíše body
• hreje vás pocit, že ste udržali svoju kanalizáciu
a životné prostredie čistejšie

Zoznam čerpacích staníc, kde môžete použitý kuchynský
olej odovzdať, nájdete na stránke www.slovnaftludom.sk

30

| štýl&elán | január 2016

KRIŠTÁĽOVO ČISTÁ VIDITEĽNOSŤ
PRE VYŠŠÍ KOMFORT
A BEZPEČNOSŤ NA CESTE

-40°C

Prémiová ochrana
pred zamrznutím s vôňou Vianoc
alebo ľadového krištáľu.

Štastnú cestu | www.slovnaft.sk

