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Záleží na tom,  
kde tankujete

vedeli by ste v krížovke doplniť meno význam-
ného podporovateľa slovenského športu na 
osem? Je to jednoduché. slovnaft. sme dlho-
dobo spoľahlivými partnermi hokeja, futbalu, aj 
motocyklového športu, ktoré vďaka našej pod-
pore prinášajú radosť svojim fanúšikom. preto 
záleží na tom, kde tankujete. kto tankuje u nás, 
fandí slovenskému športu. 
kým budú víťazi finálového súboja na futbalo-
vom šampionáte euro 2016 a ich fanúšikovia 
oslavovať triumf, európa sa bude pripravovať na 
ďalší futbalový šampionát. tento raz to budú fut-
balové majstrovstvá európy žien do 19 rokov. 
uskutočnia sa na slovensku, predstaví sa na 
nich aj slovenský futbalový tím a ambasádorkou 
prestížneho podujatia bude ivana surovcová – 
tvár tohto čísla. sama je športovým živlom, rolu 
fanúšika prežíva veľmi emotívne a náš ženský 
futbalový tím sa na šampionáte môže spoľahnúť 
na jej podporu. 
Filmovou udalosťou tohto leta je piate pokračo-
vanie jednej z najobľúbenejších animovaných fil-
mových sérií doba ľadová, tentoraz s názvom 
mamutí tresk. popri starých známych kamará-
toch sa v nich objavia aj nováčikovia. osem hlav-
ných hrdinov čaká na vás od 15. júla na čer-
pacích staniciach slovnaft a tešia sa, že si ich 
zoberiete domov. keď budete toto leto jazdiť po 
slovensku, nezabudnite na nich.

prajem vám šťastnú cestu.

anton molnár 
riaditeľ komunikácie a marketingu
slov naft, a.s.
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oslavy
aj rozlúčky

●➜ Dravec

●➜ retro

●➜ Atlét

●➜ Pretekár

●➜ Chalan

významné automobilky si radi pripomínajú 
legendárne modely alebo najžiarivejšiu epochu 
svojej histórie vydaním limitovanej série vozidiel. 
Je pochopiteľné, že marketingová mašinéria 
tieto snahy nadšene podporuje.

naposledy

Česť jeho pamiatke
austrálska značka holden, ktorá patrila auto-
mobilke general motors, potichu zanikla. 
chevrolety a buicky importované zo 
spojených štátov budú v austrálii 
naďalej predávané pod touto 
značkou, ale vlastné modely 
už z ponuky úplne vymizli. 
tuningové oddelenie fab-
riky, spoločnosť hsv, pri-
pravila dôstojnú a dojímavú 
rozlúčku vo forme dravej ver-
zie obľúbeného commodore. 
namontovali do neho šesťlit-
rový, 456-koňový motor gm 
ls3, vybavili ho športovým 
podvozkom a štvorpiestovými 
brzdami. Špeciálne vozidlo 
dalo v austrálii definitívnu 
bodku za výrobou v tomto seg-
mente automobilov.

premožiteľ predchodcu

Storočné víťazstvo
automobil peugeot v rokoch 1913 až 1916 vyhral preteky indy 
500 až trikrát. teraz, pri príležitosti stého výročia posledného  
z trojice víťazstiev, predstavil výrobca hybridné štúdiové vozidlo 
l500 r. meter vysoké pretekárske auto s hmotnosťou jednej tony 
vzdáva poctu vozidlu peugeot l45, s ktorým kedysi získal víťazstvo 
dario resta. v štúdiovom vozidle pracuje hybridný systém, aký 
dostal aj model 308 r hybrid4. benzínovému motoru s výkonom 
270 koní pomáha vpredu aj vzadu elektromotor. systém tak dosa-
huje 500-koňový výkon a 730 nm krútiaci moment.

správy o autách
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samá modrá 

V rifliach na bál
automobilka volkswagen len nedávno osviežila druhú generáciu 
vozidla new beetle, ale to jej nebránilo vrátiť sa aj k verzii legen-
dárneho chrobáka z roku 1974 s názvom Jeans. Špeciálna deni-
mová verzia má štýlové znaky svojho svetoznámeho predchodcu. 
matné modré lakovanie a textilnú strechu podobnú rifľovej látke 
dopĺňajú modré interiérové prvky. modré je aj čalúnenie sedadiel 
a šťastní majitelia môžu využívať odkladacie miesta v tvare rifľo-
vých vreciek. menšie zmeny, ku ktorým došlo pri modeli beetle, 
sa pochopiteľne objavili aj na denime. túto modelovú verziu 
ponúka výrobca so 105- až 220-koňovými motormi.

KráTKe SPráVy
Aj pre európu
po dlhšej prestávke sa automobilka 
mitsubishi rozhodla, že by sa oplatilo 
začať opäť dovážať do európy model 
pajero sport. kým v uplynulom desaťročí 
bol v rozvojových krajinách populárny 
práve model sport, u nás bol namiesto 
neho úspešný outlander. podľa výrobcu 
sa v európe uplatnia obidva modely.

Jedenásť noviniek
skupina psa má veľkolepé plány. v prie-
behu rokov 2019 až 2021 chce do svo-
jej ponuky zaradiť až sedem hybridných 
modelov s výkonom 250 až 300 koní, 
nabíjateľných zo siete. doplnia ich štyri 
elektromobily s dojazdom 450 km.

Svet vo farbách
darmo je i8 jedným z najdrahších mode-
lov automobilky bmW, keď sa dote-
raz nezapojil do programu individual. 
podstatou programu je, že si zákaz-
níci za drahé peniaze vylepšia interiér 
aj zovňajšok svojho auta individuálnymi 
riešeniami. absencia i8 v tomto prog-
rame je už minulosťou a športový elek-
tromobil sa dá odteraz kúpiť napríklad 
v krikľavej farbe podľa priania svojho 
majiteľa.

rozlúčka so sedmičkou
už na budúci rok príde najnovšia,  
v poradí ôsma generácia vozidla rolls 
royce phantom. so sériou vii sa značka 
lúči kolekciou zenith, vyrobenou  

vo verziách drophead coupé  
a coupé v limitovanej 

sérii. samozrejme, 
so štedrou výbavou.  

tridsiatnik

ešte drsnejšie M
bavorská automobilka oslavuje tridsiate narodeniny vozidla bmW m3 
vydaním špeciálnej športovej série. m divízia fabriky z trojky so séri-
ovým číslom e30 v skutočnosti už raz športovú verziu vyrobila. bolo 
to v roku 1985 a šlo o model pre rok 1986 so 195 koňovým moto-
rom. súčasný model, vyrobený vo veľmi limitovanej sérii, má 470 
koní, stovku dosiahne za štyri sekundy, je ovešaný jubilejnými logami 
a namiešali pre neho exkluzívnu metalovú farbu Frozen silver. auto 
m3 competition package stojí 110 tisíc eur.

Mladistvé

Štúdiové Clio
Športová divízia automobilky renault, vyrá-

bajúca legendárne cestné a pretekárske 
automobily, skutočne na svoj vek nevyzerá. 

na počesť štyridsiatych narodenín konštruk-
téri namontovali do clia motor z mégane 

rs, a vytvorili tak štúdiové clio r.s.16. 
karoséria v typickej žlto-čiernej farbe je 
rozšírená o 60 mm a pod kapotou pra-

die 275-koňový motor s 360 nm krútiacim 
momentom. Štúdiové vozidlo zatiaľ podľa 
výrobcu nebude zbiehať z pásov v cestnej 
úprave, avšak značka sa chystá vrátiť na 

okruhy F1. premiéra upraveného renaultu 
clio je naplánovaná na veľkú cenu monaka.

správy o autách
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Fiat tipo je späť – a ako prvý v histórii tohto modelu je  
v limuzínovej verzii. Jeho hlavní konkurenti tiež pochádzajú 
zo stredomorskej oblasti. Sú nimi francúzsky Peugeot 301  
a španielsky Seat toledo.

kvality
kompaktné limuzíny

seat toledo – nevlastný brat
Štvrtá generácia španielskej limuzíny, ktorá je na trhu od roku 2013, 
sa v duchu racionalizácie výroby v koncerne volkswagen takmer úplne 

zhoduje s vozidlami Škoda rapid. vzhľad auta tak stratil zo svojho 
temperamentu, avšak vďaka technickému pozadiu automobilky 
volkswagen je vozidlo naďalej spoľahlivé. základná výbava auta 
je v porovnaní konkurentmi lepšia, avšak obrovský interiér nie je 
v základnej cene vypracovanejší. za príplatok sa však dá vylep-
šiť mnohými konfiguračnými možnosťami. toledo má dlhý zoznam 

extra výbavy, a tak sa dá objednať aj dotyková obrazovka, tempo-
mat, klimatizácia, systém monitorujúci únavu vodiča, navigačný sys-

tém, úplné led osvetlenie, parkovací senzor či pripojenie pre smartfóny 
s androidom.

Fiat tipo – veľký návrat
z prvej generácie vozidla Fiat tipo sa v rokoch od 1988 až 1995 predali 
takmer dva milióny kusov a vďaka svojmu obrovskému interiéru a dob-
rým pomerom kvality a ceny si vozidlo vyslúžilo aj titul auto roka. nový 

model s podobnými vlastnosťami je už dostupný aj vo verzii sedan. 
talianska fabrika chce týmto autom osloviť široký okruh zákazníkov 
– vstupný model pre ľudí vyhľadávajúcich cenovo dostupné vozidlá 
ponúka klimatizáciu, stabilizátor jazdy, audiosystém mp3 a 2 air-
bagy. s týmto všetkým tipo nepôsobí lacným dojmom. prístrojová 
doska je vzhľadná aj prehľadná a ponuka miesta je naozaj bohatá. 

okrem obrovského batožinového priestoru interiér poskytne cestujú-
cim deväť menších odkladacích miest. Jazdné vlastnosti sú priemerné, 

zážitok z jazdy však vylepšuje tuhý podvozok.

peugeot 301 – exportný model
automobilka peugeot túto kompaktnú limuzínu pripravila na trhy rozvojo-
vých štátov, a tak v západnej európe nebude dostupná. elegantný zov-
ňajšok skrýva v sebe jednoduchú a húževnatú techniku, mäkší pod-
vozok je ladený na cesty horšej kvality. spolu s tým všetkým je 
jazda zákrutami rýchla a aj riadenie je vyhovujúce. napriek tomu, 
že spomedzi troch modelov je tento najkratší, cestujúci to nepo-
cítia, pretože má najväčšiu vzdialenosť náprav. obrovský interiér 
je vzhľadný a praktický, cena používaných materiálov je na úrovni 
tejto kategórie, ergonómia však zaostáva za konkurenciou – na 
používanie gombíkov a prepínačov si treba trošku zvyknúť.

Pomer
a ceny

svet áut
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Fiat tipo
Dĺžka  .........................................  4532 mm
Šírka  .......................................... 1792 mm
výška  ......................................... 1497 mm
vzdialenosť náprav  .................  2636 mm
Batožinový priestor  ........................  520 l
Motor  ...............  2 benzínové, 2 dieselové
výkon  .......................................... 95-120 k
priemerná spotreba  ...  3,7-6,3 l/100 km
Cena  .......................... 11 740-17 390 eur

Dizajn
automobilka Fiat si na modeli tipo v limu-
zínovej verzii dala záležať. kým u väčšiny 
konkurentov badať, že boli dodatočne 
upravené na štvordverové, taliansky sedan 
má harmonický, vypracovaný dizajn.  

výbava
popri základnej verzii automobilka 
ponúka tento model v úrovniach výbavy 
plus, lounge, opening edition a opening 
edition plus. najvyšší balíček obsahuje 
5-palcovú dotykovú obrazovku, bluetooth, 
dažďový senzor, tempomat a 16-palcové 
disky z ľahkých zliatin. voliteľne sa dá 
objednať navigačný systém, vyhrievané 
sedadlá a kamera na cúvanie.

Motor
k menšiemu dieselovému motoru (1,3 
litra, 95 koní) sa pripája päťstupňová pre-
vodovka, kým k väčšiemu dieselovému 
(1,6 litra, 120 koní), ako aj menšiemu 
benzínovému (1,4 litra, 95 koní) šesť-
stupňová manuálna prevodovka. väčší 
1,6 litrový a 110 koňový benzínový motor 
je spojený so šesťstupňovou automatic-
kou prevodovkou.

seat toledo
Dĺžka  .........................................  4482 mm
Šírka  .......................................... 1706 mm
výška  ......................................... 1461 mm
vzdialenosť náprav  .................  2602 mm
Batožinový priestor  ........................  550 l
Motor  ...............  3 benzínové, 1 dieselový
výkon  .......................................... 90-125 k
priemerná spotreba  ...  4,3-5,1 l/100 km
Cena  .........................  12 290-18 090 eur

Dizajn
znaky charakteristické pre vzhľad tejto 
španielskej značky konštruktéri upravili 
v zmysle aktuálneho dizajnu koncernu 
volkswagen, a tak sa seat toledo spredu 
aj zozadu len málo líši od jeho príbuz-
ného modelu Škoda rapid.

výbava
k toledu ponúkanému v úrovniach 
výbavy entry, reference a style v základ-
nej cene prináleží 6 airbagov, sklopiteľné 
sedadlá, stabilizátor jazdy, elektronický 
diferenciál, asistent rozjazdu do kopca 
a ochrana proti nárazom (multi collision 
brake). konfiguračné možnosti je okrem 
toho možné rozšíriť aj balíčkami plus, 
technik, premium a Fr-line. 

Motor
90 koňová verzia 1,2 litrového benzí-
nového motora dostala päťstupňovú  
a 110 koňová šesťstupňovú manuálnu 
prevodovku. 1,4 litrový a 125 koňový 
tsi motor má jedine automatickú dsg 
prevodovku, kým 115 koňový diese-
lový výhradne päťstupňovú manuálnu 
prevodovku.

peugeot 301
Dĺžka  .........................................  4442 mm
Šírka  ..........................................  1748 mm
výška  ........................................  1466 mm
vzdialenosť náprav  .................  2652 mm
Batožinový priestor  ........................  506 l
Motor  ...............  2 benzínové, 1 dieselový
výkon  .......................................... 82-115 k
priemerná spotreba  ... 3,9-6,4 l/100 km
Cena  ............................  8690-13 440 eur

Dizajn
pri vozidle peugeot 301 už aj jeho menej 
vypracovaný vzhľad prezrádza, že nie je 
na rovnakej úrovni s ostatnými modelmi 
fabriky. z jednoduchého vyzretého dizajnu 
však vyžaruje francúzska elegancia.

výbava
existujú tri stupne výbavy (access, active 
a allure) a na zozname extra výbavy auta 
nájdeme okrem iných aj metalickú farbu, 
parkovací senzor a vyhrievané sedadlá. 
v základnej cene okrem iných sú štyri air-
bagy, stabilizátor jazdy, elektrické servo-
riadenie, kontrola tlaku v pneumatikách 
a sklopiteľné zadné sedadlo. 

Motor
spomedzi úsporných benzínových moto-
rov je menší trojvalcový, 1,2 litrový  
a 82 koňový motor, kým väčší je 1,6 lit-
rový a 115 koňový. aj 1,6 litrový diese-
lový motor bluehdi dosahuje 99 koňový 
výkon. k motorom sa montuje päťstup-
ňová manuálna prevodovka – 1,2 litrový 
benzínový motor je možné objednať aj  
s robotizovanou prevodovkou.

svet áut
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seat leon cupra st je jediné športové 
auto, ktoré otcovi rodiny schváli asi každá 
manželka na svete. obaja dostanú to, čo 
chcú a nemusia robiť kompromisy.

kompromis 
bez kompromisov

Seat leon Cupra St 290

nikto by pod uhladenou karosériou rodinného kombi nečakal takú 
explóziu výkonu a také ľahké zvládanie rýchlosti, aké ponúka seat 
leon Cupra st 290. najvýkonnejší seat v rodinnom kombi balení je 
navonok až príliš nenápadný a ponúka vôbec najväčší kompromis 
medzi rodinnou jazdou a zábavou za volantom.

prehnane nenápadný
súčasťou zmien v automobilovom svete je spája-
nie rôznorodých nárokov do jedného auta. seat leon 
cupra st 290 spojil praktickú karosériu kombi s tech-
nikou určenou pre hot hatch. nie je to tak dávno, 
čo výkon 213 kW prináležal luxusným superšporto-
vým autám. dnes je tristokoňová hranica lákadlom 
pre kompaktné autá, seat nevynímajúc. pred testom 
sme si kládli otázku, či toto civilne vyzerajúce kombi 
s takmer 600-litrovým kufrom môže dostať prívlastok 
“hot hatch”. Je dlhšie ako hatchback a na rozdiel 
od renaultu megane r.s. alebo hondy civic type 
r vôbec nevyzerá na pokorenie okruhových zákrut. 
Jedine 19 palcové kolesá a pár prvkov aerodynamic-
kého paketu verzie 290 dávajú istú nádej na skrytý 
výkon. stále si však stojíme za tým, že vizuálne je 
cupra st 290 málo provokatívna. to však môže byť 

jedno z kritérií, na základe ktorého dokáže manželka 
výber tohto auta akceptovať. len pred svojou polovič-
kou nedávajte plyn na podlahu, lebo razom zistí, čo sa 
ukrýva pod nenápadnou karosériou. 

Dvojlitrový motor bez hraníc
seat ponechal pod kapotou prepĺňaný dvojlitrový 
motor. nešiel s objemom dole a urobil dobre. tých 
290 koní sa javí ako minimálne 310. motor je veľko-
lepý v celom spektre otáčok a v kategórii “hot hatch” 
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partnerské servisy slovnaftu:
HOFFer s.r.o. - chevrolet; MariOl kn s.r.o. 
- subaru; rival Car spol. s r.o. - peugeot; 
ekOautO s.r.o. Bardejov - hyundai; autOspOl 
vlasatý s.r.o. košice - seat, Škoda; aviOn s.r.o. 
Žilina - subaru; Omnia Motors - honda; topcar 
Machánek - Škoda a vW; autotechnika, s.r.o. - 
Škoda, hyundai, mitsubishi.

auto sa nešklbe, a ak nie je zapnutý režim cupra, 
motor reaguje na plyn veľmi jemne. s dsg prevo-
dovkou urobí aj amatér pekný štart. ak si na rodinnú 
jazdu nastavíte podvozok na mäkko, dostanete úplne 
iné auto. také, čo vie udržať spotrebu v hodnotách 
do 7,5 litra. okrem športového volantu a športových 
predných sedadiel je leon cupra st 290 úplne nor-
málne, ale luxusne vybavené kombi. 

kombinuje dva svety
áno, keď dvojlitrovému štvorvalcu otvoríte klapku 
naplno, vtedy sa bude aj benzín liať potokmi. lenže 
podľa ťahu, ktorý zažijete, viete, že nevyšiel nazmar. 
napokon, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,9 sekundy 
hovorí samé za seba. na okruhu cupra nehádže 
dlhým zadkom a ostáva vypočítateľná, presne tak 
ako pri jazde na nákupy, len ide rýchlo. a hoci v sla-
lome nepôsobí ako najbrutálnejší hot hatch, dosa-
huje výborné časy a veľmi efektívne prenáša výkon 
na cestu cez elektronicky kontrolovanú svornosť pred-
ného diferenciálu. klasický mechanický samosvor 
by bol lepší, len ten by vodičovi trhal rukami vo vyjaz-
dených koľajniciach. Žijeme v časoch, kedy treba 
robiť  kompromisy a priestor na dve autá v rodine sa 
stenčuje. o testovanom aute môžeme povedať, že 
je súčasne jedným z lepších hot hatch, a právom do 
tejto kategórie patrí aj s karosériou kombi. Úplne uni-
kátny je však pomerom zábavy a rodiny.

Rastislav Chválamá rozhodne najširšie spektrum využiteľnosti. začína 
už pred dvojtisícovou hranicou a estráda sa nekončí 
ani pri 6000 otáčkach. dvojspojková prevodovka 
dsg podporuje jeho temperament tým, že preradí 
sama pri dosiahnutí maximálnych otáčok. pri jazde 
na okruhu by bol lepší plne manuálny režim prevo-
dovky aj v krajných polohách otáčkomera. na druhej 
strane, dvojspojková automatická prevodovka uro-
bila zo seatu leon cupra st 290 auto použiteľné 
každý deň. dáva mu presne tú druhú tvár použiteľ-
nosti. cestou do práce si vystačíte s 2000 otáčkami, 

motor 4 valcový benzínový prepĺňaný 
objem  1984 cm3

max. výkon 213 kW (290k) pri 5900-6400 ot/min.
max. krútiaci moment 350 nm pri 1700–5800 ot/min.
rozmery 4543 mm/1816 mm/1431 mm
objem batožinového priestoru 587 litrov
prevodovka  automatická dsg, 6-stupňová
maximálna rýchlosť 250 km/h
zrýchlenie 0-100 km/h 5,9 s
spotreba podľa výrobcu  6,6 l/100 km
spotreba v teste 8,9 l/100 km
cena verzie st 290 dsg 31 420 eur

Odporúčaný olej:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Seat leon Cupra 
St 290

autotest
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ženského futbalu
Ambasádorka

ivana surovcová patrí medzi najpôvabnejšie slovenské tanečnice a od minulej 
jesene pôsobí aj v usa. s dlhoročným priateľom, hokejistom Mariánom 
Gáboríkom, žije trochu kočovný život, ale tak jej to vyhovuje. za nevestu sa 
nechystá. popri všetkých projektoch nie je na vydaj čas, vtipkuje. Okrem 
iného je ambasádorkou majstrovstiev európy žien vo futbale do 19 rokov. 
Hokejové prostredie tak na chvíľu vymenila za futbalové.

Ivana Surovcová

tváre z obálky
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Štýl & elán: Ste typ, ktorý prepína na iný kanál, keď 
vysielajú futbal alebo hokej? Alebo sa to už zmenilo?
ivana surovcová: už neprepínam. Čo sa týka hokeja, 
pozriem si každý dôležitý zápas a z futbalu si pozriem tie 
najdôležitejšie zápasy, ktoré hrá slovensko. 

Š&e: Stali ste sa ambasádorkou majstrovstiev Európy žien 
vo futbale do 19 rokov, ktoré sa hrajú na Slovensku  
v druhej polovici júla. Aké vám z toho vyplývajú povinnosti?
i. s.: znamená to reprezentovať. Úlohou je zúčastňovať 
sa na akciách, ktoré sa týkajú tejto udalosti. prvou z nich 
bolo žrebovanie. vyberali sme tímy, ktoré budú hrať medzi 
sebou. spolu s bratom budeme na otváracom ceremoniáli  
s akadémiou tanca. využijeme našich tanečníkov, aby 
predviedli peknú choreografiu. samozrejme, zúčastním 
sa aj na niektorých zápasoch a budem aj na záverečnom 
evente.

Š&e: Ste za to, aby sa ženy venovali čisto mužským špor-
tom? A ktorá futbalová pozícia je vám najsympatickejšia? 
i. s.: vôbec mi neprekáža, ak sú v mužsky orientovaných 
športoch aj ženy. obdivujem ich, futbalistky aj hokejistky. 
ak ich to baví a majú na to talent a túžbu niečo dosiah-
nuť, prečo nie. a futbalová pozícia? asi útočník. sama 
som priebojný typ človeka, rada víťazím, takže by som 
chcela strieľať góly. 

Š&e: Momentálne ste na Slovensku. Čo robíte, keď prí-
dete domov? Rodina, priatelia?
i. s.: vždy sa teším z ameriky domov na rodinu a kama-
rátov. Čaká ma tu však aj práca. momentálne to bude 
módna prehliadka na bratislavských módnych dňoch, 
idem aj do košíc na známe športové podujatie spartan 
race. s katkou Štumpfovou máme e-shop, ktorý bude 
súčasťou viacerých letných festivalov. Čo sa týka tanca, 
mám vystúpenia na firemných hrách. učím aj kardio dan-
cing, je to fitnes tréning pre ženy. začína sa tanečnými 
prvkami a končí posilňovaním a strečingom na záver. 

Š&e: Ako často ste v spojení s Amerikou, keď ste doma 
v Nitre? Vie o vás Marián všetko? Medzi kontinentmi je 
časový posun. Kedy si vlastne voláte?
i. s.: v los angeles je časový posun 9 hodín. môžem 
celý deň pracovať a keď sa marián poobede nášho času 
zobudí, zavoláme si. v kontakte sme vlastne stále, vieme, 
čo jeden aj druhý robí. momentálne sme na slovensku 
obaja. sezóna v nhl sa skončila, hokejisti majú voľno.

Š&e: Poznáte osobne veľa slávnych hokejistov. Majú 
všetci v NHL také pekné priateľky a manželky ako tí 
slovenskí?
i. s.: poznám ich osobne dosť. aj preto, že marián vystrie-
dal niekoľko klubov. partnerky slávnych hokejistov sú 
veľmi milé. najviac sa poznám s tými v l.a. kings, kde 
marián aktuálne hrá a kde aj žijeme. sú to super ženy. 
tie, čo nemajú deti, pracujú. sú tam aj maminy, ktoré 
sa starajú o rodinu. sú to proste veselé, normálne baby, 
nemajú žiadne maniere. 

Š&e: Vedia o vás v L.A., že tancujete a ste doma popu-
lárna? Ako sa vlastne vníma popularita v hollywoodskom 
meste, rešpektujú tam cudzincov s talentom?
i. s.: ak má niekto veľký talent, je im jedno, či je to cudzi-
nec. dostane dočasné pracovné víza, aj dobrú prácu, ak 
je naozaj výnimočný. práve v hollywoode je také množ-
stvo top hercov, spevákov, tanečníkov, choreografov, pro-
ducentov, že vyniknúť medzi nimi je náročné. Ľudia ich 
ale vnímajú normálne. rešpektujú, že tam žijú a neob-
ťažujú ich. iba moji najbližší vedia, že tancujem a bola 
som v projekte let́ s dance, čo je vlastne americká verzia 
dancing with the stars.  

Š&e: So súťažením ste skončili. Viac fotíte, ako tancujete. 
Nechýba vám tanec?
i. s.: robím modeling, mám pracovné víza v usa, ale 
mám tam aj spomínaný kardio dancing, dávam individu-
álne hodiny tanca a stále sa vzdelávam, učím sa nové 
štýly. v amerike je veľa tanečníkov, je si z čoho vyberať, 
stále sa posúvam ďalej. s tancom som neskončila úplne, 
iba nesúťažím. pracovné víza mám len od septembra 
minulého roka, takže ešte nebola veľká možnosť sa uplat-
niť. navyše, lietam hore-dole medzi usa a slovenskom. 
ale dúfam, že sa to pomaličky rozbehne.
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Je to zárobková činnosť, mať známu fan page. prečo by to 
inak robili? ale to sa bežne stáva známejším ľuďom. 

Š&e: Čo od vás vaši fanúšikovia chcú, keď vás kontaktujú?
i. s.: stretávam sa s veľmi veľa pozitívnymi ohlasmi. píšu 
mi mladé baby s požiadavkou, ako schudnúť do leta, chcú 
poradiť alebo poslať jedálniček. potom už mám len pra-
covné správy a ponuky. 

Š&e: Budete aj cez leto veľa cestovať, alebo si urobíte 
dovolenku? 
i. s.: priateľ je cez leto na slovensku, a tak nemám dôvod 
cestovať do usa. Jedine, že by mi volal agent a mal pre 
mňa super ponuku, aká sa neodmieta. chcela by som 
zažiť predĺžené víkendy v hlavných mestách európy. to by 
ma asi toto leto najviac napĺňalo. 

Barbora Drabková

Ivanu Surovcovú sme obliekli do kolekcie značky F&F jar-leto 2016

Viac na www.F-F.com

VIZITKA
ivana surovcová pochádza z nitry. choreografka a aktuálne aj pod-

nikateľka je narodená v znamení leva a má dvoch starších bra-

tov, andreja a tomáša. tancuje od detstva a s tomášom tvorila 

dlhé roky tanečný pár. svoje umenie predviedla celému slovensku 

v populárnej tanečnej súťaži let’s dance. momentálne žije v los 

angeles so svojím priateľom, hokejistom mariánom gáboríkom. 

podniká spoločne s katarínou Štumpfovou s ozdobným tetovaním  

a doplnkami. Je absolventkou ekonomickej univerzity so zameraním 

na obchod a marketing. k jej aktivitám patrí aj modeling. stala sa 

tvárou reklamnej kampane gillette a športovej značky reebok.

Š&e: Ste krásne štíhla. Aký máte vlastne jedálniček? A je 
ťažké variť pre hokejistu? 
i. s.: v lete, keď som doma, sa najviac teším k našim 
domov, na záhradu. pre mňa je to relax, psychohygiena. 
nie je nič lepšie, ako si ísť naoberať čerstvé plody zo 
záhrady. som za zdravé stravovanie, ale nepreháňam to. 
snažím sa však kupovať sezónne potraviny a vyhýbam 
sa konzervantom.  nerobím to kvôli postave, ale zdraviu, 
aby som sa cítila dobre, aby som zvládala aj tie 14-hodi-
nové lety. Je to náročné hlavne na imunitu. cestujem totiž 
aj inde po svete. som trošku fanatik do ľudového lieči-
teľstva. snažím sa obmedzovať konzumáciu liekov. verím 
v silu prírody. a mariánov jedálniček? on je absolútne 
nenáročný, zje všetko. 

Š&e: Mnohí by vás už radi videli ako nevestu. Máte sta-
bilný vzťah. Mali ste ako väčšina dievčat svoj vysnívaný 
svadobný sen? Alebo nie ste romantický typ?
i. s.: mala som, keď som bola mladšia. každé dievča 
sníva, že bude mať raz krásnu svadbu. ale čím som star-
šia, tým je na to menej času. Človek je uponáhľaný, nemá 
kedy snívať. mám veľa pracovných povinností. som síce 
romanticky typ, no nepreháňam to. 

Š&e: Veľa profesionálnych športovcov končí s kariérou 
veľmi skoro kvôli zdraviu. Obišli vás takéto problémy?
i. s.: našťastie sa mi vyhli. neskončila som so súťažným 
tancom pre zranenia, ale pre iné priority. chcela som si 
dokončiť ekonomickú školu. v mojom odbore ne existo-
val individuálny študijný plán. s bratom sme sa rozhodli 
ukončiť súťažnú kariéru, keď sme sa stali majstrami 
slovenska, a reprezentovali sme krajinu aj na majstrov-
stvách sveta. dosiahli sme, čo sme chceli. to bol hlavný 
dôvod. bolo náročné skĺbiť všetky naše aktivity. o rok 
neskôr navyše do toho prišiel let́ s dance. 

Š&e: S bratom ste boli dvojicou odmalička, ako súro-
denci, aj ako taneční partneri, spolupracovali ste aj na 
tanečných reality šou. Vídate sa dnes už menej? Nechýba 
vám?
i. s.: vždy, keď som na slovensku, s tomášom sa vidíme. 
som s ním častejšie ako s rodičmi. máme rozrobené pra-
covné projekty a vystúpenia.  

Š&e: Tanečná škola Uni-dance pod vedením choreografa 
Petra Horáčka vás takpovediac vychovala. Nedávno osla-
vovala 25. výročie.  Váš brat má vlastnú tanečnú školu. 
Necítite, že ste si navzájom konkurencia? 
i. s.: uni-dance sme vždy podporovali, bola som dokonca 
ich tvárou, tomáš riešil marketingové veci. keď si otvo-
ril školu v nitre, pomáhala som mu. necítime sa ako kon-
kurenti. pod vedením petra horáčka sme vlastne ukončili 
našu úspešnú kariéru.

Š&e: Na sociálnej sieti som našla hneď niekoľko profilov 
Ivany Surovcovej. Ste to všetko vy alebo sa niekto za vás 
falošne vydáva?  
i. s.: skutočne? o tom neviem. nevyhľadávam si svoje 
meno na internete. Ľudia na sociálnych sieťach takto aku-
rát zbierajú vašich fanúšikov a potom stránku predajú. 

tváre z obálky
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vyprážate 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 kuchyn-
ský 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 pre-

meniť na odmeny podľa vlastného 
výberu. odovzdaný olej na slovnafte 
dostane druhú šancu. v spolupráci  
s partnerskou spoločnosťou meroco 

extra body
za ochranu životného 
 prostredia

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

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 ply-
nov 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 

na domácej pôde
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S EVOXOM 
HMYZ NEMÁ ŠANCU

Vďaka kvapaline do ostrekovačov
EVOX zažijete bezpečnejšiu jazdu 
s dokonale čistým sklom.
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To treba za it!

1

Je tu dlho očakávaná sezóna letných festivalov 
a veru si máme z čoho vyberať. ani pri najlepšej 
vôli ich nestihneme všetky. nezostáva teda nič 
iné, len dobre porozmýšľať, pre ktoré sa nám 
oplatí rozbiť pokladničku a kúpiť si vstupenku 
do bezstarostného raja.

Prehľad letných festivalov

Balaton Sound
zamárdi, Maďarsko – 6. júl až 10. júl

k čaru festivalu na brehu balatonu 
patrí okrem špičkovej hudby aj osviežu-
júci bonus. po chladivom kúpeli v jazere 
môžeme pokračovať v zábave pred niekto-
rým z pódií, prípadne v párty stane. pri prí-
ležitosti jubilejného ročníka bude každý 
stage obsadený hudbou od začiatku do konca. 
horúcou novinkou je párty loď. medzi účin-
kujúcimi figurujú macklemore & ryan lewis, 
chris brown, dimitri vegas & like mike, martin 
garrix, armin van buuren, martin solveig, paul 
kalkbrenner, paul van dyk, hernan cattaneo, 
tyga, steve aoki, sven väth a robin schulz.
www.balatonsound.hu

Exit
 FEs

t
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2

3ElEctric caStlE
Bonţida, rumunsko – 14. júl až 17. júl

dvor kaštieľa bánffyovcov už štvrtýkrát očakáva 
prívržencov elektronickej hudby. o vysokej úrovni 
podujatia veľa prezradí, že electric castle bol pri všet-
kých troch predchádzajúcich ročníkoch nominovaný 
na udelenie ceny „najlepší európsky festival strednej 
veľkosti“. do rozprávkovo krásneho prostredia  
v blízkosti koložváru sa aj tento rok podarilo prilá-
kať skutočne veľké hviezdy, a tak v rumunsku prvý-
krát vystupujú americký skrillex a sigur rós z islandu. 
okrem iných tam bude aj paul kalkbrenner, bastille, 
bring me the horizon, dub pistols a babylon circus. 
www.electriccastle.ro

Exit FESt
nový sad, srbsko – 7. júl až 10. júl

národnostne pestré mesto na brehu 
dunaja namixuje návštevníkom fes-
tivalu, z ktorých tretina prichádza 
zo zahraničia, skutočný multikul-
túrny zážitok. v eklektickej ponuke sú 
tento rok zoradené vedľa seba formá-
cie ako hurts, the prodigy, paradise 
lost, stereo mcs, ellie goulding či Wiz 
khalifa. elektronický žáner bude mať 
teraz väčšiu prevahu než než v minu-
losti. o skvelý zážitok sa okrem iných 
postarajú bastille, david guetta, dimitri 
vegas & like mike, nicky romero, richie 
hawtin, solomun, hernan cattaneo  
a James zabiela. 
www.exitfest.org
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4

6

toMorroWland
Boom, Belgicko – 22. júl až 24. júl 

belgický festival elektronickej hudby – to sú ikony tohto žánru a úchvatné pro-
stredie, ako keby ste sa zabávali medzi gigantickými kulisami rozprávky bra-
tov grimmovcov. povráva sa, že kto tam zatiaľ nebol, nemôže vedieť, čo je to 
skutočný festivalový pocit. organizátori popri štýloch deephouse, trap, techno, 
mäkšej či tvrdšej muzike a pestrofarebných dekoráciách vždy vyjdú aj s neja-
kým prekvapením. tento rok budeme mať možnosť vidieť hviezdy ako axwell 
ingrosso, deadmau a paul kalkbrenner.
www.tomorrowland.com

5toPFESt
letisko piešťany – 30. jún až 2. júl

Jeden z najväčších rockových festivalov na slovensku 
je vždy plný prekvapení. tohtoročným headlinerom 
je kapela europe. Švédski rockeri sa chystajú rozdi-
vočiť slovenské publikum svojimi megahitmi, ale aj 
skladbami z najnovšieho albumu War od kings.  
na stage nastúpia aj nemeckí rockeri guano apes, 

ruská kapela slot, britskí the darkness. kto má 
rád chrchľavé hlasy českých chlapíkov  

z Wanastowi vjecy, tak šup kupovať 
lístky. budú tam aj so slovenskými 

horkýže slíže, desmod, inekafe, 
zóna a a ďalšími umelcami  
s hudobnou gurážou.

V "letnej pobočke 
Slovnaftu" na vás čaká 
koleso šťastia, skvelé 
občerstvenie, wifi zóna, 

simulátor prevrátania auta 
a pre milovníkov adrenalínu 

Ľudský prak.  

www.topfest.sk

FEStival SzigEt
Budapešť, Maďarsko – 10. august až 17. august

Jeden z najväčších a najslávnejších festivalov v európe je 
prakticky mestom v meste, do ktorého sa z každého kúta kon-
tinentu snažia dostať všetci milovníci bezstarostnej zábavy. 
hudba hrá prakticky bez prestania, ale okrem toho bude na 
budapeštianskom ostrove hajógyári-sziget pestrý sprievodný 
program – cirkus, premietanie filmov, pouličné divadlo, kon-
certy vážnej hudby, či literárne predstavenia. tohtoročný 
festival otvára rihanna. okrem iných vystúpia muse, John 
newman, naughty boy, parov stelar band, sigur rós, david 
guetta, sia, manu chao, hardwell, bastille, afrojack, nicky 
romero, roisin murphy, noel gallagher's high Flying birds,  
skunk anansie, the luminiers a kaiser chiefs.  
www.sziget.hu

toMor
roWla

nd

szigEt
toPFEst

programová ponuka
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8StrEkovSký  
FEStival vína
strekov, 22. júl až 23. júl

Jeden z najpôsobivejších vínnych festivalov, kto-
rému dominuje kvalitné víno a dobrá hudba. 
strekovský festival vzdáva poctu vinohradom, 
tradícii, aj poctivej ľudskej práci. v tomto duchu 
sa bude niesť celý program. okrem degustá-
cie vína vás čaká aj vystúpenie hudobných hostí. 
organizátori ručia za kvalitu ponúkaných vín a 
autentickú vidiecku atmosféru, vďaka ktorej je 
strekovský festival vína iný ako ostatné.
www.strekovin.sk

7graPE FESt
letisko piešťany 12. august až 13. august

v piešťanoch bude v lete poriadny randál. po júlovom 
topfeste sa v auguste uskutoční ďalšie atraktívne poduja-
tie grape Fest. Ťahákom sú block party, crystal castles či 
milky chance a tradične perfektná bude aj organizácia fes-
tivalu. na hlavnom pódiu sa predstavia aj slovenskí interpreti 
ako Jana kirschner, para, billy barman či puding pani elvisovej. 
nechajte sa nalákať na dva dni poctivej muziky.

Aj na tomto festivale si v stánku Slovnaftu môžete vziať kupón 
a vymeniť si ho po natankovaní prémiových palív na čerpacích 
staniciach Slovnaft za 100 bonusových bodov.

www.grapefestival.sk

programová ponuka

už ste ochutnali naše najlepšie sloven-
ské dobroty? nájdete ich na vybra-
ných čerpacích staniciach slovnaft. 

domáce syry, mliečne a mäsové výrobky, 
sirupy, džemy, medy, cestoviny a ďalšie špe-
ciality – všetky priamo od malých sloven-
ských výrobcov. nie je to tuctová masová 
produkcia a nekúpite ich v štandardných 
obchodných reťazcoch. navyše, pre členov 
bonus klubu máme špeciálnu uvádzaciu 
ponuku. na nákup vybraných produktov od 
malých regionálnych výrobcov môžu použiť 
bonusové body. zoznam čerpacích staníc, 
na ktorých nakúpite poctivé domáce potra-
viny so značkou naše najlepšie, nájdete na 
webe nasenajlepsie.sk.

 Poctivé domáce potraviny  
na čerpacích staniciach Slovnaft



4
1

2

ak sa chystáme na festival, môžeme popustiť  
uzdu fantázii a experimentovať s takým oblečením 

a doplnkami, ktoré by sme si vo všedné dni 
nedovolili. tu je niekoľko nápadov pre inšpiráciu. 

heslom je pohodlie a hravosť. pravidlom  
je to, že neexistujú žiadne  

pravidlá.

11

Bez
pravidiel

6

8

7
11

3

5

109
1. plátenná košeľa, H&M 2. sada drvených náramkov, Mango 3. parfum, Ralph Lauren Polo Blue EDP/Douglas 4. tričko,  

H&M Loves Coachella 5. topánky s vymeniteľným suchým zipsom, Dorko 6. slnečné okuliare, Ray Ban 7. parfum, David Beckham 

Aqua Classic EDT 8. náramkové hodinky, Tommy Hilfiger/Juta Hodinkové šperky 9. atletické tričko, Mango  

10. sprchovací gél, Dove 11. nohavice chino, Zara

móda
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5

9
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87

1

11

12

2

za nový pojem coachella môžeme ďakovať 
rovnomennému festivalu. tento festivalový outfit  

obsahuje kúsky ako krátke nohavice, farebné gumené 
čižmy, či obrovské pestrofarebné vence z kvetov kvitnúce 

na hlavách návštevníčok. a to sme spomenuli len 
klasické kusy. nie je náhoda, že jedna z najväčších  

fast fashion firiem na svete, spoločnosť h&m,  
uviedla aj tento rok na trh kolekciu  

coachella pre ozajstných prívržencov  
festivalov. kolekcia mala debut  

minulý rok.

Festivalový 
outfit

1. gladiátorské sandále, H&M 2. retiazka, Bijou Brigitte 3. koženková vesta, Zara 4. taška so strapcami, Zara  

5. paleta očných tieňov, Artdeco/Douglas 6. Šortky, New Yorker 7. slnečné okuliare, Stradivarius 8. maxi sukňa, H&M  

9. parfum, DKNY Be Delicious 10. gumené čižmy, Hunter 11. Čelenka s kvetmi, H&M 12. lak na nechty, Douglas

móda
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lákavé

Máte radi ľadový krém, zmrzlinu či sorbet? 
nebojte sa domácej výroby. Z kvalitných surovín 
sa dajú jednoducho pripraviť ľadové dobroty, 
ktoré príjemne osladia horúce letné dni.

ľadové dobroty

gastronómia
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Pudingová zmrzlina s lesným ovocím
Príprava: 

1) Želatínu rozpustíme v 5 dl horúcej vody. 2) do vlažného mlieka pridáme sušené 
mlieko a vlejeme zvyšok vody, vyškrabeme do neho vanilkové semienka, prilejeme 

rozpustenú želatínu a zmiešame. 3) dáme do mrazničky aspoň na štvrť hodinu, kým 
celkom stuhne – stav tuhnutia opakovane skontrolujeme. 4) hmotu vyberieme  

a dobre premiešame, mala by byť hustá a krémová. hmotu rozpolíme, k jednej polo-
vici opatrne pridáme vyšľahanú smotanu a ovocie. vlejeme do 2-litrovej formy a vlo-

žíme späť do mrazničky. 5) do druhej polovice hmoty pridáme posekané mandle  
a postrúhanú čokoládu, tiež vlejeme do formy na ovocnú zmes. silno zmrazíme a ser-

vírujeme ozdobené ovocím a strúhanou čokoládou.

Mätovo-čajový ľadový krém
Príprava: 
1) z dvoch až troch vrecúšok uvaríme silný zelený čaj. prilejeme citrónovú šťavu, pri-
sypeme cukor, potom pridáme 3,5 dl vody a v hrnci necháme zovrieť. 2) pridáme čer-
stvé lístky mäty posekané na veľmi drobné kúsky a varíme 2 až 3 minúty. 3) prelejeme 
cez kovové cedidlo, necháme vychladnúť na izbovú teplotu, pridáme trochu potravinár-
skeho farbiva pre peknú intenzívnu farbu a nalejeme do foriem na prípravu ľadového 
krému. 4) vložíme do mrazničky a približne po hodine do stredu každej formy napich-
neme paličku. na úplné zmrazenie treba aspoň 3 hodiny.

Najlepšia vanilková zmrzlina
Príprava:
1) do smotany dáme štipku soli a vyškrabeme do nej vanilkové semienka. smotanu 
zohrievame až do zovretia a potom vypneme plameň. 2) vaječné žĺtky zmiešame  
s cukrom a šľaháme, kým zhustnú a zblednú. do tejto masy vlejeme za stáleho mie-
šania teplú vanilkovú smotanu. 3) potom miešame ďalej, masu pomaly vlejeme 
späť do hrnca a napokon ju pri veľmi nízkej teplote zahustíme. v žiadnom prípade 
ju nenechajme zovrieť. keď zhustne, precedíme ju do misky, aby sme dostali cel-
kom hladkú masu. 4) aspoň na hodinu vložíme do chladničky a potom finalizáciu 
necháme na zmrzlinový stroj.

tip Š&e: tento recept môžeme považovať aj za východiskový. 
ak nechceme vanilkovú zmrzlinu, môžeme použiť iné suroviny. 
experimentujte podľa vlastných predstáv. k mase môžete pridať 
kakao, jogurt, rôzne ovocie a pred úplným zmrazením môžete 
pridať hoci aj keksíky.

info Š&e: podľa britskej tradície je táto sladkosť určená na vianočný 
stôl. podáva sa s duseným ovocím a sladkými nálevmi. používajú sa 

charakteristické vianočné ingrediencie ako škorica, zázvor a kôra 
citrusov. aj my môžeme použiť sezónne bylinky a ovocie.

suroviny: šťava z 2 zelených citrónov (limetiek), 120 g cukru, 
1,5 dl zeleného čaju, 3,5 dl vody, za hrsť mäty, zelené alebo 
modré potravinárske farbivo.

suroviny: 5 dl 30%-nej smotany, 5 vaječných žĺtok, 
1 vanilka, štipka soli, 70 g cukru.

tip Š&e: ak chceme použiť prírodné farbivo, je treba počítať s tým, že 
odtiene nikdy nebudú také živé ako umelé farbivá. na takúto zmrzlinu bez 
umelých farbív použite zmixované černice alebo čučoriedky.

suroviny: 4 dl mlieka, 1,25 dl šľahačky, 150 g sušeného mlieka, 1 čajová lyžička 
želatíny, 6 dl horúcej vody, 1 celá vanilka, 200 g čerstvých lesných plodov (černice, 

maliny, čučoriedky, jahody), 20 g posekaných mandlí, 50 g strúhanej čokolády.

gastronómia

júl 2016 | štýl&elán |  23



Čučoriedková sendvičová 
zmrzlina
Príprava:
1) očistíme 300 g čučoriedok, zmixujeme s cukrom a 5 
minút dusíme na slabom plameni. keď je masa ako lek-
vár, necháme ju vychladnúť. 2) medzitým vaječné bielka 
vyšľaháme a pripravíme si aj šľahačku. 3) Čučoriedky 
zriedime mliekom, pridáme jogurt a jemne pridáme vyšľa-
hané bielka a šľahačku. vložíme do zmrzlinového stroja 
a necháme, aby stroj pripravil zmrzlinu. ak by sme chceli 
masu spracovať ručne, vložíme ju do mrazničky na tri 
hodiny tak, že ju po každej polhodine vyberieme a rovno-
merne rozmiešame, aby sa zmrazila na krémovú hmotu. 
4) na prípravu sendvičov kúpime tortové oblátky, z kto-
rých vykrojíme potrebné formy. môžeme používať vykrajo-
vač na pagáče. tým istým nástrojom vykrajujeme zo zmrz-
liny kotúče s rovnakým rozmerom ako oblátky.

Semifreddo 
tricolore
Príprava:
1) dva vajcia s polovicou cukru vyšľa-
háme do penista. 2) z horkej čokolády 
roztopíme 150 g, prilejeme do vaječnej 
masy a pridáme do nej aj polovicu vanil-
kových semien. 3) smotanu vyšľaháme 
a polovičku primiešame k mase pripra-
venej z horkej čokolády. 4) zmes pri-
pravíme aj z ďalších 2 vajec, bielej čoko-
lády, zvyšného množstva vanilky a druhej 
polovice šľahačky. 5) dva druhy zmrz-
liny poukladáme po striedavých vrstvách 
do pohára, potom roztopíme ešte 100 g 
čokolády, ktorú nalejeme na vrch. takto 
dostaneme trojfarebné poháre, ktoré 
ozdobíme pistáciami rozdrvenými na väč-
šie kúsky. 6) podávame po 2-hodinovom 
zmrazení. s horúcou kávou a oblátkami 
takmer nahradí jeden chod.

info Š&e:  
ak majú poháre na 
servírovanie 2 až 3 dl, 
na zmrazenie treba  
2 až 3 hodiny. pri 
väčších pohároch 
mrazíme 5 až 6 hodín. 
ak klasické semifreddo 
pripravíme ako jeden 
blok, necháme ho  
v mrazničke celú noc.

suroviny:  
250 g horkej 

čokolády, 150 g 
bielej čokolády,  

4 vajcia, 50 g cukru, 
5 dl smotany,  

1 vanilková tyčinka, 
100 g pistácií.

suroviny: 2 vaječné žĺtky, 200 g cukru, 2 dl mlieka, 
3 dl smotany na šľahanie, 2 polievkové lyžice bieleho 
jogurtu, 400 g čučoriedok.

Citrónová granita (ľadová kaša)
Príprava: 
1) vodu zohrejeme, pridáme cukor a miešame dovtedy, kým sa cukor úplne neroz-
pustí. potom stiahneme z ohňa a necháme vychladnúť. 2) pridáme kôru a citró-
novú šťavu, vlejeme do veľkej plochej misy a vložíme na dve hodiny do dolnej časti 
mrazničky. 3) misu vyberieme a spodnú časť nahrejeme horúcou vodou, aby sa gra-
nita oddelila. 4) masu rozlámeme na kúsky a vložíme do kuchynského robota, ktorý 
nastavíme na nie príliš veľké obrátky. napoly zamrznutá ľadová kaša by mala byť 
rozdrvená na kryštály – ako sneh, ktorý sa práve roztápa. 5) z kaše vytvoríme gule, 
ozdobíme čerstvou citrónovou kôrou a servírujeme.

suroviny: 4,5 dl vody, 115 g cukru, postrúhaná kôra z  
1 citrónu, 8 polievkových lyžíc čerstvej citrónovej šťavy.

info Š&e: namiesto citrónu môžeme použiť pomaranč spolu s kôrou. 
Granita je talianska sladkosť, jej podstatou je, aby mala zrnitú textúru. 
tento druh sorbetu sa pripravuje z ovocného sirupu, alebo dokonca aj  
z kávy. niekto si ho rád dochutí aj alkoholom.

gastronómia
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Vážna aj moderná hudba, história, gastronómia pre 
celú rodinu. To všetko ponúka mesto Győr počas 
leta. Každý víkend má svoj špecifický program. 
Pozrite si ich prehľad.

30. júl 2016, 21:00 (v prípade dažďa: 31. júl 20:00)

Letný večerný koncert  
Habana Social Club
Miesto: nám. Dunakapu 

Životný pocit „buena vista“ dorazil aj do Győru. O iskrivú 
atmosféru v centre sa postará koncert obľúbenej kubánskej 
kapely Habana Social Club.

12. až 14. august 2016

Baroková svadba
Miesto: centrum mesta

Podujatie sa koná v krásnom barokovom mestskom centre 
ozdobenom zástavami. Začína sa v piatok večer maškarným 
sprievodom, ktorý zvoláva divákov na serenádu pre nevestu. 
V sobotu a nedeľu sa budú po centre mesta korzovať herci 
pantomímy, hudobníci a tanečníci v špeciálnych maškarných 
maskách. Vyvrcholením atrakcií bude v sobotu večer barokový 
sprievod ulicami historického centra. Na námestí Dunakapu sa 
uskutoční baroková svadobná ceremónia, ktorá predstavuje 
sedmohradské mešťanské tradície zo 17. storočia. Hlavným 
aktérom svadby bude skutočný pár snúbencov, ktorých 
uzavretie manželstva budú spolu oslavovať ich rodičia, rodinní 
príslušníci a obyvatelia mesta odetí v dobových kostýmoch.

21. august 2016, 20:00 (v prípade dažďa: 22. august)

VOICES OF 2016!
Miesto: Széchenyiho nám.

Najprestížnejšiu opernú súťaž súčasnosti, Plácido Domingo’s 
Operaliu tento rok organizujú v Mexiku. Hviezdy operalie už 
tradične vystupujú na koncerte v Győri. Hviezdou koncertu 
Voices of 2016! – najvýznamnejšej opernej udalosti Maďarska 
– je slávny baritonista newyorskej opery Metropolitan, Yunpeng 
Wang. Spoluúčinkuje aj Győrsky filharmonický orchester.

25. až 28. august

IX. Győrske vínne dni, Festival vína,  
vínnych rytierov a gastronómie
Miesto: nám. Dunakapu, Széchenyiho nám.

Počas festivalu sa bude na dvoch miestach prezentovať viac 
než 60 vinárstiev. Na ochutnávku budú pripravené rôzne 
špeciálne nápoje. V nepretržitom toku predstavení, pestrých 
súťaží a kultúrneho programu si každý nájde to svoje.  
Oplatí sa navštíviť.

www.gyor.hu

15. až 17. júl

Dni Győrskych legiend  
a XII. Győrske Rotary – Strekové dni
Miesto: Széchenyiho nám.

Medzi príbehmi spojenými s mestom Győr má veľmi dôležité 
postavenie príbeh o objavení sódovej vody a streku. Národné 
divadlo v Győri predstavuje návštevníkom festivalu vo forme 
jarmočných divadelných hier aj ďalšie z novších legiend Győru 
– príbeh o železnom kláte, legendu o győrskej arche, príbeh 
o levočskej bielej panej, aj o železnom kohútovi. Starý žalár 
mesta bude otvorený pre verejnosť a festivalový ruch popri 
benefičnom čapovaní streku doplnia mnohé detské podujatia, 
hudobná produkcia, predstavenia a prehliadky so sprievodcom.

23. júl, 19:30 (v prípade dažďa: 24. júl, 19:30)

Letný večerný koncert  
Skupiny Wellhello a Halott pénz
Miesto: nám. Dunakapu 

Rad letných večerných koncertov otvára skupina Wellhello, 
ktorú založili hudobníci Flour a Diaz, a ktorá sa hneď ocitla 
na čele domácich hitparád. Po nej nasleduje najznámejšie 
zoskupenie domácej avantgardnej hip-hop hudby, viacnásobný 
víťaz ceny Fonogram, skupina Halott Pénz. Ponúkne realitu 
vyjadrenú v tvrdých rýmoch a inteligentný humor.
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Letný Győr
Jedno mesto, tisíc zážitkov



džez

Spievankovo so symfonickým 
orchestrom

Bratislava, 15. 7. 2016

mária podhradská a richard Čanaky pravidelne vypredávajú koncertné sály  
a ich spievankovo je najúspešnejším slovenským projektom v oblasti tvorby pre 

deti. scénky a pesničky z filmu spievankovo 5 v podaní známych hercov, profesi-
onálneho 40-členného symfonického orchestra a päťčlennej kapely zajkoband si 
budete môcť naživo vychutnať vo veľkolepom hudobno-divadelnom predstavení 

pre celú rodinu v bratislavskom istropolise v rámci festivalu viva musica!
www.ticketportal.sk

Fest Dobré rybníky 2016
Opatovce pri trenčíne, 29. – 30. 7. 2016

Festival, ktorý si nesie viac než dobré meno z deviatich ročníkov poduja-
tia Festdobrébohunice, sa presťahoval na väčšie, romantickejšie a krajšie 

miesto. v skvelom areáli je väčšie stanové mestečko (bezplatné), priestor aj 
pre karavany a motorkárov a na rybníkoch bude možnosť rybolovu aj vodác-
kych súťaží. medzi festdobrými účinkujúcimi budú aj mená ako Wabi daněk, 

allan mikušek či Jaroslav samson lenk, nebude chýbať ani veľká jam ses-
sion, remeslá, workshopy, a samozrejme, dobré pivko a gastronómia.

www.festdobre.sk

Open Jazz Fest 2016
zelená voda, nové Mesto nad váhom, 22. – 23. 7. 2016

priaznivci džezu všetkých generácií sa opäť stretnú na tradičnom 
festivale v prírodnom amfiteátri na brehu jazera. vo skvelej, takmer 
rodinnej atmosfére si užijú bohatý program a hudobné lahôdky ako 
je sarah mckenzie, mladá talentovaná džezová speváčka, klaviristka 
a skladateľka prirovnávaná ku slávnej diane krall, či Juan garcía-
herreros, svetoznámy kolumbijský basgitarista, ktorý so svojou šesť-
pražcovou gitarou hral s najväčšími hviezdami všetkých žánrov.
www.openjazzfest.skÏ

Ï

Ï

festival

pre deti

Júlový 
výber

Leto veselé
aj vážne
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26  | štýl&elán | júl 2016



tech

knihy

Á

Á

DvDPríbehy obyčajného  
šialenstva
MaGiC BOx

Česko-slovensko-nemecká komedi-
álna love story. mladý muž je zamo-
taný vo víre absurdných situácií, ktoré 
hatia jeho milostný i kariérny život, 
ale ani jeho rodičia nie sú úplne štan-
dardní. Jeden náhodný telefonát a tro-
cha čiernej mágie rozpútajú dobre šia-
lenú a šialene dobrú zábavu.

Modelky s.r.o.
MaGiC BOx

dve bývalé kamarátky, ale už 40 rokov 
nezmieriteľné súperky, ikony mód-
neho sveta, si robia všemožné podrazy 
a predbiehajú sa v snahe objaviť ďal-
šiu superhviezdu. keď sa zjaví očarujúca 
mladučká martina, začína sa boj o to, 
ktorá ju uloví, ako aj kolotoč bláznivých 
situácií a komických scén.

Miro Hrubjak:
Chobotnička
ikar

informatik daniel nechtiac skríži cestu veľ-
kému suv a po konflikte s vodičom skončí 
na pohotovosti. incident ohlási na polícii. 
Čoskoro zistí, že si vyrobil nepriateľov v pod-
svetí. nezostáva mu nič iné, len sa pustiť  
do boja. daniel s hackermi nemajú zbrane, 
len najnovšie informačné technológie, ale  
mafiáni aj tak záhadne umierajú.

Peter Štrelinger:
Zlatá voda
Forza Music

vzrušujúci žurnalistický thriller  
z doby po „zamatovom“ prevrate 
o kauzách ako podozrivá autoha-
vária alexandra dubčeka, prípad 
percheron o snahe ovládnuť slo-
venský tranzit plynu a ďalších. ale v celom 
románe je prítomná aj láska, najpôsobivej-
šie azda v dramatickom ľúbostnom príbehu 
o konvalinke.

¿

¿

Najrýchlejšie šprinty  
na štyroch kolesách
veľká cena sr – preteky cestných automobilov, slovakia ring,  

Orechová potôň (19.–21. 8. 2016)

ide o naše najtradičnejšie národné okruhové podujatie. poďte sa pozrieť na našu 
rýchlostnú dráhu aj tento rok. vychutnajte si špičkových slovenských a stredoeu-
rópskych jazdcov. Čo všetko na vás čaká? hlavným programom sú šprintové pre-
teky, ako aj vytrvalostné preteky s výmenou jazdcov. uvidíte najlepších našich, 
ale aj českých, poľských či maďarských pretekárov, ktorí sa budú predháňať, aby 
ukázali všetok svoj talent a rýchlosť svojich tátošov. v najsilnejšej triede kapoto-
vaných vozidiel d4 uvidíte mnohonásobného majstra slovenska mira konôpku 
aj Štefana rosinu na lamborghini huracán gt3. pre fanúšikov je pripravená aj 
pikoška, vytrvalostné preteky v noci! atraktívne zastávky v boxoch tak uvidíte 
pod vyblískaným, umelým osvetlením. Čakáme vás, pridajte sa k desaťtisícom 
slovákov, ktorí sa pravidelne akcie zúčastňujú.
www.slovakiaring.sk

Veľkolepá vzdušná party
Medzinárodné letecké dni siaF 2016, letisko sliač (27.–28. 8. 2016)

Čo má spoločné sliač a letecké dni? ide predsa o najväčšiu leteckú uda-
losť roka. medzinárodné letecké dni sa uskutočnia pri príležitosti výročia 
slovenského národného povstania a predsedníctva slovenskej republiky v rade 
európskej únie. máte sa na čo tešiť. leteckých dní by sa mali zúčastniť letci  
z 13 krajín európy a sveta. Účasť už potvrdili vzdušní hostia z belgicka, rakúska, 
Fínska, Francúzska, nemecka, usa aj ukrajiny. bude to veľkolepá šou na sliač-
skom nebi, kedy sa môžete spoľahnúť na vyškolených pilotov, ich poctivé tré-
ningy, čo zaručuje bezpečnosť celej akcie ako na zemi, tak aj vo vzduchu. 
belgičania predstavia leteckú techniku F-16 Fighting Falcon, agusta 109 be  
a c-130 hercules. po troch rokoch opäť potvrdili účasť aj ukrajinské vzdušné sily 
s veľmi žiadanými stíhacími lietadlami suchoj su 27.
www.siaf.sk

Ï

Ï
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vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu podniková a marketingová komunikácia, slovnaFt, a.s., vlčie hrdlo 1, 824 12 bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky - 
emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. júla 2016. z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Mariána Špisára z tlmáč, Jána Štramu z levoče a Andreju 
Ondrejkovú zo slepčian. výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc slovnaFt v hodnote 20 eur.

krížovka
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Baran
21. marec – 20. apríl 

od začiatku roka sa snažíte zorganizovať stretnu-
tie, ktoré je pre vás veľmi dôležité a v júli sa vám to 
môže konečne podariť. teraz je šanca zoznámiť sa s 
ľuďmi, ktorí vašu kariéru posunú správnym smerom.

Býk
21. apríl – 20. máj 

môžu vás postihnúť menšie zdravotné prob-
lémy, ale vhodnou terapiou sa ich rýchlo zbavíte. 
nenecháte si predsa kaziť letnú náladu takýmito 
malými prekážkami. patríte medzi ľudí, ktorí milujú 
horúčavy, a tak ste teraz vo svojom živle.

Blíženci
21. máj – 21. jún 

Júl vám pripravil skutočne dobrodružnú dovolenku. 
ani záplava turistov neodradí vašu rodinu od skve-
lého rozprávkového výletu. bez ohľadu na to, či pôj-
dete na domácu dovolenku alebo pocestujete za 
hranice, budete stretávať samých priateľských ľudí.

rak
22. jún – 22. júl

vyzerá to tak, že tento raz bude vaša dovolenka 
dlhšia. vyhraďte si čas sami pre seba a využite ho 
na rozjímanie v tichom, tienistom parku. občasná 
potreba samoty rozhodne neznamená, že ste aso-
ciálnym človekom, ktorý nemá rád spoločnosť.

Lev
23. júl – 22. august 

nenačasujte si kúpu nového technického zariade-
nia na júl, pretože môžete byť podvedení. predtým, 
než sa pri kúpe rozhodujete, informujte sa o svojich 
právach a možnostiach, veď človek nikdy nemôže 
byť dostatočne opatrný.

Panna
23. august – 22. september 

ak reálne zvážite možnosti vašej dovolenky, nemôžete 
byť sklamaní. bližšie, ľahšie dostupné a lacnejšie des-
tinácie môžu byť na oddych rovnako skvelým miestom, 
ako keby ste boli v top hoteli pri karibskom mori. 

Váhy
23. september – 22. október 

tento mesiac sa dostanete na festival populárnej 
alebo vážnej hudby, o ktorý ste sa zaujímali už dáv-
nejšie. v júli na vás čaká ozajstné duševné naplnenie. 
počasie teraz bude priať kultúrnym podujatiam, uspo-
riadaným pod holým nebom.

Škorpión
23. október – 21. november 

mraky, ktoré sa doteraz zbiehali nad vaším súkrom-
ným životom sa rozptýlia. napraví sa aj váš vzťah  
s jednou veľmi dôležitou osobou, ale bude to možné 
len vďaka zvláštnym kompromisom. bude to ťažšie 
obdobie, ale koniec dobrý – všetko dobré.

Strelec
22. november – 21. december

veľké horúčavy nie sú pre vás to najlepšie, skôr  
sa snažíte sparné letné mesiace nejako pretrpieť.  
na pracovisku sa môžete trošku viac uvoľniť. necíťte 
sa preto nepríjemne, nie je potrebné pretrhnúť sa za 
každých okolností v práci.

Kozorožec
22. december – 20. január 

v júli sa budete cítiť veľmi dobre. ukáže sa, že zdra-
votné problémy, ktorých ste sa obávali, nie sú až také 
hrozivé. ale aspoň sa rozhodnete ísť na komplexné 
vyšetrenie, čo bolo už dlhšie aktuálne.

Vodnár
21. január – 19. február

tento mesiac je vhodný na zmeny a je jedno, či ide  
o súkromný život alebo prácu. letné mesiace sú síce 
symbolom sladkého ničnerobenia, vám však môžu pri-
niesť zmeny na celý život. využite túto príležitosť.

ryby
20. február – 20. marec 

skúste šťastie! tento mesiac sa môže prelomiť ten-
dencia, podľa ktorej nikdy nič nevyhráte. zaiste, 
môže sa stať, že šťastie, ktorá vás stretne, sa nepre-
javí vo financiách, ale pomoc od Fortuny je v každom 
prípade užitočná.

Je tu leto a pražiace slnko láka k vode. v júli  
na nás čakajú dni ideálne na relax a nevadí, že  
sa občas objavia menšie mračná.

leto na plné
obrátky liv 

tyler 
01.07.1977

David  
Hasselhof 
17.07.1952

tom 
Hanks 
09.07.1956

Jessica 
simpson 
10.07.1980

horoskop
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Zaregistruj sa na stránke 
www.allbikersrally.sk.

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

Po zaplatení 
štartovného 20 eur 
získaš aktivačný kód.

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

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

Navigácia v mobile ti ukáže 
cestu k cieľu.

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

Po uplynutí časového limitu 
sa pretek automaticky ukončí a 
tvoj bodový zisk sa zapíše do 
rebríčka na stránke 
www.allbikersrally.sk.
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generálnym partnerom virtuálnych pretekov all bikers 
slovnaFt rally je spoločnosť slovnaft. Ďalšími 
partnermi sú významné značky ako bmW, ktm, harley-
davidson, redbull, sygic, touratech, či klmwear.

Jazdite o motocykel BMW

Druhý ročník motorkárskej akcie 
prináša mnoho vylepšení, množ-
stvo nových zaujímavých miest 

na slovensku a viac ako tisíc nových 
miest po celom území Čiech, nové 
atraktívne ceny pre víťazov a novinku, 
hlavnú cenu - motocykel bmW. nový 
majiteľ bude vyžrebovaný zo všetkých 
registrovaných pretekárov.
princípom pretekov je navštíviť vybrané 
miesta po celom slovensku a Čechách 
a zbierať za to body. každé z vyše 
1700 miest je v aplikácii popísané  
a doplnené fotografiou. mobilná apli-
kácia je dostupná zdarma vo verzii pre 
iphone a android, je plne funkčná aj 
bez registrácie a využiteľná na moto-
výlety. pre registrovaných pretekárov 
sa v nej odomkne funkcionalita, ktorá 
im umožní pretekať a vyhrať.
registrácia pretekárov je dostupná 
počas celého leta až do ukončenia pre-
tekov v septembri. Štartovné je 20 eur 
a zahŕňa štartovací balíček, ktorý obsa-
huje nálepku pretekov, tričko all bikers 
rally 2016, bodmi nabitú slovnaFt 
bonus kartu a kopec ďalších darčekov 
od partnerov.
súťaž sa skončí v závere leta. 
vyvrcholením bude spoločná párty  
s odovzdávaním cien a žrebovaním 
hlavnej ceny – motocykla bmW.

Stiahnite si aplikáciu All Bikers SlovnAFt 
rally na stránke www.allbikersrally.sk, jazdite 
celé leto po Slovensku a Čechách a vyhrajte 
nový motocykel BMW a ďalšie lákavé ceny.

podporujeme
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Dunauto s. r. o. 
Hlavná 5408/71 Dunajská Streda 
tel.: +421 31 59 00 115 – 117, peugeot@dunauto.com, www.dunauto.com

* v závislosti od motorizácie ** Peugeot, víťaz Dakaru 2016 s Peugeot 2008 DKR
Kombinovaná spotreba 3,7 – 4,9 l/100 km, emisie CO2 96 –114 g/km. 

NOVÝ PEUGEOT 2008 ZVÁDZA PRÍŤAŽLIVOSŤOU SUV.
Vďaka víťaznej technológii priamo z Dakaru** a osvedčenému systému Grip Control® máte všetky povrchy pod kontrolou. K tomu atraktívny modernizovaný dizajn exteriéru, 
unikátny Peugeot i-Cockpit®, úsporné výkonné motory BlueHDi a Puretech a nová 6-stupňová automatická prevodovka.
Navyše za vaše staré auto akejkoľvek značky vám dáme až o 1 500 eur* viac, ako je jeho hodnota. Viac na www.peugeot.sk.

11 990 €UŽ 
OD

NOVÉ SUV PEUGEOT 2008
VŠETK Y ŽIVLY POD KONTROLOU

12242 Launch Novy 2008 210x297+5.indd   1 17.5.2016   15:24
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      Charlie,
    Tóth Vera, Somló
 Tamás, Abba Slovakia, 

Petra Humeňanská & Družina

Slobodná vinárska republika Strekov

www.strekovin.sk

Viac ako 60 vinárov zo 6 krajín Európy
Gastronomické špeciality
Remeselnícke dvory
Koncerty na štyroch javiskách
Vínny vlak Bratislava – Strekov a späť

Predpredaj vstupeniek: www.shop.strekovin.sk            www.facebook.com/strekovfestivalvina
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22. - 23. júl 2016

PRÍĎ A VYHRAJ!

KIA Sportage
s extra výbavou.

Ilustračné foto

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI: Pivnička.sk

Rival car
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