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Máme pre vás 
futbalové vychytávky

po prvý raz sa futbalová reprezentácia 
slovenska predstaví na európskom šampionáte. 
na túto športovú udalosť sme pre fanúšikov pri-
pravili na našich čerpacích staniciach limitovanú 
edíciu futbalových vychytávok. máte tiež šancu 
vyhrať futbalové ceny. v hre je 252 originálnych 
reprezentačných futbalových dresov puma a 
osobné stretnutie s futbalovou reprezentáciou. 
Že sú medzi fanúšikmi futbalu ženy, je známa 
vec. trochu sa však prehliada, že dievčatá  
a ženy sú vynikajúce aj ako futbalistky. 
Dôkazom bude šampionát, ktorý sa uskutoční 
v druhej polovici júla, krátko po oslavách víťaza 
európskych majstrovstiev euro2016. voľným 
pokračovaním týchto ostro sledovaných maj-
strovstiev bude totiž európsky šampionát vo fut-
bale žien do 19 rokov. ich dejiskom sa stane 
slovensko. o titul zabojuje aj domáci ženský tím 
a trojica futbalistiek nám prezradila, či si repre-
zentácia slovenska trúfa na svoje súperky.
Jún je mesiac, keď športových fanúšikov 
poteší nielen futbal. v úvode júna sa totiž 
udeje niečo, v čo neverili ani najväčší nad-
šenci. ožije legendárny atletický míting pravda 
– televízia – slovnaft. centrom diania sa stane 
úplne nový atletický areál svetových paramet-
rov v Šamoríne a predstavia sa na ňom aj slo-
venskí olympionici. pre viacerých z nich to 
bude šanca na splnenie olympijských limitov a 
vy môžete byť pri tom.

prajem vám šťastnú cestu.
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●➜ konkurencieschopné

●➜ Podivné

●➜ špeciálne

●➜ Priestranné

●➜ extra dlhé

čínsky trh je obrovský, vyhovieť špeciálnym požiadavkám 
miestnych zákazníkov však nie je ľahké. napriek tomu 
si žiadna lepšia automobilka nemôže dovoliť ignorovať 
veľký hospodársky rozmach za Veľkým čínskym múrom.

dobré riešenie

Čínske SUV
vozidlá čínskej automobilky geely boli na 
smiech. na nič iné sa nehodili. odkedy však 
čínsky koncern kúpil švédsku automobilku 
volvo, obetoval more peňazí, aby vrátil švéd-
skej značke bývalý lesk. popri tom skonštruoval 
aj niekoľko vlastných modelov. najnovším 
prírastkom je geely emgrand gs, kto-
rým automobilka reaguje na ošiaľ 
panujúci na európskom trhu 
so suv vozidlami. aj keď sa 
o technických detailoch 
vozidla zatiaľ veľa nevie, 
podľa dizajnu sa dá usu-
dzovať, že bude vo svojej 
kategórii silným súperom. 

V novom šate

Vzkriesenie
avantgardný model citroën c6 v európe neuspel a už pred troma 
rokmi bol na starom kontinente z ponuky vyradený. Francúzska auto-
mobilka sa teraz rozhodla skúsiť s ním šťastie v Číne. Do boja so 
silnou konkurenciou v krajine stredu teda nastupuje citroën c6. 
nemýľme sa však. model s týmto názvom nemá s bývalou európ-
skou avantgardou nič spoločné. nie je ani výsledkom samostatného 
vývoja. Je to proste čínsky brat citroënu c6 – vozidlo a9 od čínskej 
automobilky Dongfeng Fengshen, prezlečené do francúzskeho out-
fitu. päťmetrový automobil s výkonom nad 200 koní  bude v Číne 
dostupný výlučne s 1,8 litrovým turbomotorom.

útok na
veľký čínsky múr

správy o autách
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Viac miesta

Luxus
Čínski boháči milujú luxusné vozidlá. kto si však v Číne môže dovoliť drahé 
auto, spravidla si k nemu kúpi hneď aj šoféra. práve preto je veľa automobi-
liek nútených svoje úspešné modely predlžovať. výsledkom je produkt, ktorý 
nie vždy lahodí oku. našťastie, línie do neba vychvaľovaného vozidla Jaguar XF 
s geniálnym dizajnom predlžovanie zadnej časti interiéru znášajú dobre.  
v aute Jaguar XFl je o pätnásť centimetrov viac miesta pre nohy, ale vozidlo je 
technicky zhodné s „krátkymi“ verziami auta.

úprava

S kufrom
peugeot 308, ktorý sa stal aj autom roka, má obrovský úspech 
na celom svete – okrem Číny. Číňania  päťdverové verzie so zošik-
menou zadnou časťou príliš neobľubujú, a tak sa Francúzi museli 
zamyslieť, čo s tým. nakoniec navrhli namiesto zošikmenia kufor. 
výsledok nevyzerá zle, ale kúpiť sa dá len v autosalónoch na území 
Číny. peugeot 308 sa predáva s 1,2 litrovým trojvalcovým  
a 1,6 litrovým štvorvalcovým turbomotorom.

Vylepšenia

Nielen pre Čínu
predchádzajúcu generáciu vozidiel 

renault koleos sme na cestách prí-
liš nevideli a veľa ľudí ani netušilo, že 

taký model vôbec existuje. výrobca sa 
s novou verziou pokúša tento stav zme-

niť. pomôcť má podstatne nápadnej-
šia karoséria. model mal premiéru na 

pekinskom autosalóne, predaj sa však 
plánuje nielen v Číne. vyrábať sa bude 
výlučne v Južnej kórei, ale dostane sa 

do osemdesiatich krajín sveta.  
Do renaultu koleos konštruktéri vložili 
to najlepšie, čo si dnes zákazníci vyža-

dujú a priestranný interiér mu zabezpe-
čuje prvé miesto vo svojej kategórii.

KRátKe SpRáVy
BMW inovuje
bavorská automobilka skonštruovala 
motor so štyrmi turbodúchadlami. ide  
o prvý takýto motor na svete, určený do 
osobných automobilov. agregát dosa-
huje 400 koňový výkon, kým 760 nm 
krútiaci moment motora je k dispozícii 
v rozmedzí od 1600 až 4000 otáčok za 
minútu.

Nissan zvoláva autá
už štvrtýkrát za posledné tri roky zvoláva 
japonská automobilka autá do servisov. 
v tomto prípade môže byť problém s air-
bagmi a týka sa modelov altima, leaf, 
maxima, nv 200, pathfinder, sentra  
a rouge, vyrobených po roku 2013.

Mercedes expanduje
v maďarskom kecskeméte oficiálne 
poklepkali základný kameň novej karo-
sárne automobilky mercedes-benz. pri 
tomto slávnostnom akte výrobca ohlá-
sil ďalšie investície. celkovo automo-
bilka plánuje investovať v nasledujúcich 
dvoch rokoch do výstavby a moderni-
zácie v maďarsku takmer 185 miliárd 
forintov.

Google vyjednáva
manažment, zodpovedný za vývoj auto-
nómnych vozidiel google, už niekoľko 
mesiacov rokuje o spolupráci s koncer-
nom Fiat-chrysler. podľa predpokladov 
by mohla byť prvým využívateľom revo-
lučnej technológie google práve automo-
bilka s taliansko-americkými koreňmi.

správy o autách

jún 2016 | štýl&elán |  5



Segment dvojkabínových a štvordverových pick-upov 
vstúpil do fázy atraktívnych zmien. Z automobiliek, 
ktoré v tejto kategórii niečo znamenajú, sa už s novými 
modelmi prihlásili Ford, Mitsubishi a nissan. 

a užitočné Pick-upy s dvojitou 
kabínou

Atraktívne

nissan np300 navara – komfort 4 × 4
niektorí motoristi si kupujú pick-upy namiesto veľkých suv, avšak tieto 
modely sú už skôr úžitkové vozidlá, než osobné. verzia vozidla np300 
navara s dvojitou kabínou od automobilky nissan však ponúka v tomto 
segmente neobvyklé, veľmi jemné perovanie a môže sa používať hoci 
aj ako plnohodnotné suv vozidlo. tvarový koeficient novej karosérie 
má hodnotu 0,37, čo je vo svete malých nákladných vozidiel vyba-
vených korbou taktiež neobvyklé. pocit komfortu ako u osobných 
áut zvyšuje priestranný a tichý interiér, pohodlné sedadlá a veľa 
asistenčných systémov. navara np300 s dĺžkou korby 1537 mm  
a šírkou 1560 mm má ťažnú silu 3,5 tony, zachovala si však 
terénne vlastnosti svojich úspešných predchodcov. výška podvozku 
je 219 mm, predný uhol náklonu má 30,4 stupňa a zadný 25,5 stupňa.

ford ranger – dôraz na ergonómiu
automobilka Ford v tomto roku dôkladne zmenila súčasnú, päť rokov starú 
generáciu modelu ranger. Forma vozidla je po novom ešte robustnejšia, 
ale najväčší posun zaznamenal interiér. síce v ňom zostali tvrdé, ale 
práve preto trvácnejšie materiály, avšak dizajn a komfort urobili skok 
vpred. značná časť majiteľov nepoužíva ranger na jeho pôvodný 
účel, ale ako cestné terénne vozidlo, a práve to je skupina vodi-
čov, ktorú najviac poteší krajšia a prehľadnejšia prístrojová doska 
a väčší monitor. ranger 4 × 4 sa však neštíti ani práce. Jeho ťažná 
sila sa zväčšila na 3,5 tony. so svojou 1549 mm dlhou, 1560 mm 
širokou korbou, s 229 mm výškou podvozku a 28-stupňovým pred-
ným a zadným uhlom náklonu patrí do priemeru svojej kategórie.

mitsubishi L200 – ešte trvácnejšie
Japonský výrobca vyrába pickupy od roku 1978 a doteraz ich predal 
vyše štyri milióny. v dnešnej dobe ho terénne vozidlá prakticky držia 
pri živote. piata generácia vozidla, ktorá mala premiéru vlani na jeseň, 

si zo svojho predchodcu zachovala veľkorysý priestor, avšak uži-
točných odkladacích miest je v interiéri málo. Je to vykompenzo-
vané lepším výberom materiálov, vyššou kvalitou montáže, ako 
aj pomerne pohodlným perovaním. konštrukcia vozidla sa stala 
oveľa robustnejšou a spoľahlivejšou, významne sa predĺžila život-
nosť súčiastok a ťažná sila sa zvýšila na 3,1 tony. korba naj-

kratšieho modelu tejto kategórie má 1520 mm dĺžku, 1470 mm 
šírku a výška podvozku je 200 mm. uhol náklonu vozidla je vpredu 

30-stupňový, kým vzadu 22-stupňový.

svet áut
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ford ranger
dĺžka  .........................................  5362 mm
Šírka  .........................................  1860 mm
Výška  ........................................  1815 mm
Vzdialenosť náprav  .................  3220 mm
únosnosť  ....................................  1207 kg
Výber motorov  ....................... 2 dieselové
Výkon  .......................................  160-200 k
priemerná spotreba  ... 6,5-8,3 l/100 km
cena (s dpH)  .......  28 428 až 41 976 eur

Dizajn
ranger po facelifte prebral štýlové znaky 
ostatných modelov značky, ktoré sú pre-
dávané v severnej amerike. zadná časť 
auta zostala takmer bez zmien, pre cel-
kový dojem je určujúca predná časť. 

výbava
Špičkový model vo verziách Xl, Xlt, 
limited a Wildtrak súperí s vozidlami 
suv. Do výbavy patria hlavne 18-palcové 
disky z ľahkých zliatin, optický tuning, 
infotainmentový systém sync2, kamera 
na cúvanie, dvojzónová klimatizácia, 
vyhrievané sedadlo vodiča nastaviteľné  
v 8 smeroch, adaptívny tempomat, ako  
aj prívesový asistent. 

Motor
Dvojkabínová verzia je dostupná s dvomi 
turbodieselovými motormi. kým 2,2 litrový 
má 160 koní a 385 nm krútiaci moment, 
3,2 litrový motor má 200 koní a 470 nm 
krútiaci moment. obidva motory sa mon-
tujú so šesťstupňovou manuálnou alebo 
automatickou prevodovkou.

nissan np300 navara
dĺžka  .........................................  5300 mm
Šírka  .........................................  1850 mm
Výška  ........................................  1805 mm
Vzdialenosť náprav  .................. 3150 mm
únosnosť  ....................................  1062 kg
Výber motorov  ....................... 2 dieselové
Výkon  .......................................  160-190 k
priemerná spotreba  .... 6,4-7,0 l/100 km
cena (s dpH)  ......  27 640 až 38 010 eur

Dizajn
Dynamická forma s oblúkmi je prakticky 
pokračovaním myšlienky prvej generácie 
vozidla. silná predná časť vyžaruje pod-
statne zdržanlivejšiu eleganciu, než suv 
modely tejto značky.

výbava
stupne výbavy visia, accenta, n-connecta 
a tekna pokryjú všetky požiadavky. v zák-
ladnej cene vozidla je systém kontroly 
jazdy z kopca, asistent rozjazdu do kopca, 
bluetoothový audio systém so šiestimi 
reproduktormi, či klimatizácia a sedem air-
bagov. najvyššia verzia prichádza už vyba-
vená aj 7-palcovou dotykovou obrazovkou 
a 360-stupňovým kamerovým systémom. 

Motor
turbo verzia 2,3 litrového dieselového 
motora prevzatého od renaultu má 160 
koní, kým verzia s dvojitým turbom 190 
koní. ich maximálny krútiaci moment je 
403 nm, respektíve 430 nm. k silnej-
šiemu motoru je možné namontovať aj 
automatickú prevodovku.

mitsubishi L200
dĺžka  .........................................  5205 mm
Šírka  .......................................... 1785 mm
Výška  ......................................... 1775 mm
Vzdialenosť náprav  .................  3000 mm
únosnosť  ....................................  1030 kg
Výber motorov  ....................... 2 dieselové
Výkon  .......................................  154-181 k
priemerná spotreba  ...  6,4-7,2 l/100 km
cena (s dpH)  ......  26 500 až 33 500 eur

Dizajn
predchodca tohto modelu mal premiéru 
pred desiatimi rokmi a jeho dizajn zna-
menal v segmente pick-upov revolúciu. 
nová generácia je oveľa zdržanlivejšia, 
ale v tejto kategórii naďalej reprezentuje 
športovú líniu. 

výbava
model dostupný vo verziách invite  
a intense sa dá „ušiť“ zákazníkom  
na mieru s mnohými praktickými dopln-
kami. Do základnej výbavy auta patrí 
okrem iného sedem airbagov, audiosys-
tém mp3, klimatizácia, asistent prívesu, 
asistent rozjazdu do kopca a zadný dife-
renciál s uzáverom. 

Motor
slabšia verzia hospodárneho, 2,4 lit-
rového dieselového motora modelu 
4 × 4 má 154 koní a dosahuje krútiaci 
moment až 380 nm. silnejšia verzia, 
ku ktorej je možné montovať aj automa-
tickú prevodovku, má 181 koní a krú-
tiaci moment 430 nm.

svet áut
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mazda ide proti prúdu aj v prípade pohonu. 
kým ostatní prechádzajú na turbodúchadlá, 
v mazde mX-5 pracujú sofistikované sacie 
motory skyactiv.

výrobca opísal podstatu filozofie vývoja vozidla mX-5 
starým japonským výrazom Jinba-ittai, ktorý vyjad-
ruje dokonalú harmóniu medzi koňom a jazdcom. 

nie je to lacný marketingový ťah. už z dynamického 
dizajnu najnovšej generácie japonského roadstera  
je zrejmé, že bol projektovaný na dokonalú symbiózu  
auta a vodiča. 

proti prúdu
automobilka mazda dokázala vyhrať preteky le mans 24 
s vozidlom vybaveným Wankelovým motorom a jej kon-
štruktéri dodnes nestratili odvahu kráčať proti prúdu. 
platí to aj pre štvrtú generáciu vozidla mX-5. 
kým ostatné automobilky projektujú kupé-kabriolety  
s kovovou strechou, mazda zostáva pri textilnej streche. 
prax potvrdzuje, že tento smer je správny.  

namiesto pomalého posúvania ťažkej strešnej konštrukcie 
sa strecha mazdy otvorí či zatvorí za pár sekúnd. Japonská 
automobilka nekopíruje trendy ani pri rozmeroch. Dnes 
väčšina výrobcov svoje modely zväčšuje, ale nový roadster 
je oproti predchádzajúcej sérii o 105 milimetrov kratší  
a o 100 kilogramov ľahší. Je to výsledok správneho rozde-
lenia hmotnosti a zlepšenia riadenia vozidla. 
vďaka úzkym stĺpikom a je z auta dobrý výhľad. pozícia 
vodiča je dokonalá, sedadlá majú ideálny tvar a napriek 
menším rozmerom je pre vodiča a spolujazdcov viac 
miesta. batožinový priestor má síce len 130 litrov, je však 
lepšie využiteľný a schopný uskladniť všetko potrebné na 
víkendový výlet.

roadster Mazda MX-5 je bezpochyby kultovým automobilom.  
Svoju výnimočnosť potvrdzuje aj štvrtou generáciou, skonštruovanou  
v štýle zážitkovej jazdy. Už teraz sa dá povedať, že o tento model  
sa budú nadšenci automobilizmu zaujímať aj v budúcnosti.

Zážitkové auto
Mazda MX-5 Skyactiv-G 
2.0 revolution

autotest
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motor 4 valcový benzínový
objem valcov 1998 cm3    
max. výkon 160 k – 6000/minútu
max. krútiaci moment 200 nm – 4600/minútu
rozmery 3915/1735/1225 mm
vzdialenosť náprav 2310 mm
batožinový priestor 130 litrový
prevodovka 6 stupňová manuálna
maximálna rýchlosť 214 km/h
zrýchlenie 7,3 s – na 100 km/h
priemerná spotreba 6,7 l/100 km
cena 29 590 eur

Odporúčaný olej:
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Mazda MX-5

namiesto výkonu harmónia
mazda ide proti prúdu aj v prípade pohonu. kým ostatní 
prechádzajú na turbodúchadla, v mazde mX-5 pracujú 
sofistikované sacie motory skyactiv. pravdou je, že viac 
ako 160 koní z 2,0 litrového motora ani nepotrebujeme  
a dostatočný je dokonca aj menší, 1,5 litrový motor  
o sile 131 koní. hlavným zážitkom nie je bezhlavo rýchla 
jazda, ale dokonalá kombinácia sily, hmotnosti a rýchlosti 
vozidla. okrem toho, so spustenou strechou sa už pod 
povolenou hranicou rýchlosti cítime tak, ako vo väčšom 
aute pri rýchlosti nad 200 km/h. 
precízna práca inžinierov je zrejmá v každom detaile. 
motory skyactiv sú veľmi tiché (čo sa v iných modeloch 
značky považuje vyslovene za výhodu) a charakteristický 
zvuk športových áut konštruktéri vyčarili prepracova-
ním výfukového systému a diferenciálu. samozrejme, nič 
by to neznamenalo bez dokonalého riadenia, podvozku 
a prevodovky. riadenie poskytuje spätnú väzbu o ceste, 
na ktorej podvozok vybavený tlmičmi nárazu bilstein udr-
žiava auto s milimetrovou presnosťou. vnemy ďalej posil-
ňuje šesťstupňová manuálna prevodovka, ktorá sa vyzna-
čuje ľahkým a krátkym radením rýchlostných stupňov. 
napriek zážitku z jazdy, porovnateľného s jazdou na 
gokarte, výrobca vozidla mX-5 nezanedbal ani komfort. 
spomedzi piatich stupňov výbavy (emotion, challenge, 
attraction, revolution a revolution top) už aj prvý obsa-
huje všetko potrebné príslušenstvo. k vyšším stupňom 
výbavy patrí audio systém bose s 9 reproduktormi, pri-
čom 4 umiestnili v opierke hlavy. to pre prípad, že by sme 
sa nezaujímali výlučne o zvuk motora…

výbava
predné a bočné airbagy, otváranie dverí smart card bez použí-
vania kľúča, multifunkčný kožený športový volant, vyhrievané 
kožené sedadlá, leD svetlomety a denné svetlá, asistent diaľ-
kových svetiel, bluetooth, navigačný systém, audio systém 
bose s 9 reproduktormi, 7 palcová dotyková obrazovka, par-
kovací radar, systém kontroly tlaku v pneumatikách, automa-
tická klimatizácia, tempomat, samouzatvárací zadný diferen-
ciál (lsD), stabilizátor jazdy, systém upozornenia na vybočenie 
z jazdného pruhu, 17 palcové disky z ľahkých zliatin

Zberateľ rekordov
prvá generácia mazdy mX-5 prišla na trh v roku 1989. 
odvtedy sa tento japonský model stal vo svete špor-
tových automobilov referenčným. vďaka prívržencom 
značky sa mX-5 stala najpopulárnejším dvojmiestnym 
športovým autom všetkých čias. Do desiatich rokov sa  
z tohto modelu vyrobilo 500 000 kusov a magická hra-
nica 1 000 000 padla v apríli tohto roku.

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.

autotest
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kým bude 10. júla 2016 najlepší futbalový tím starého 
kontinentu spolu s fanúšikmi oslavovať víťazstvo v euro2016, 
pre nežnejšiu tvár futbalu to bude čas vrcholiacich príprav 
na ďalší európsky futbalový šampionát. tento raz to budú 
majstrovstvá európy vo futbale žien do 19 rokov (meWu19). 

FUtbAliStky:
 trávnik nie je mólo 
pre modelky

tváre z obálky
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pre slovensko sú zaujímavé tým, že sa uskutočnia 
v senici, myjave, zlatých moravciach a senci, a že 
náš reprezentačný ženský tím bude mať na tomto 

vrcholovom podujatí premiéru – obdobne ako ich muž-
skí kolegovia na euro2016. súperkami našej reprezen-
tácie budú futbalistky z holandska, Francúzska a nórska. 
o nálade v tíme a celkovo o ženskom futbale hovoria 
brankárka reprezentácie Veronika Matušková, obrankyňa 
Szandi Tóthová a útočníčka Katka Košlabová.

Štýl & elán: Dostali ste také súperky na majstrovstvá 
Európy, aké ste si želali? 
Veronika: so žrebom sme celkom spokojné, aj keď úplne 
nevyšli takí súperi, akých by sme si priali. holandsko je 
pre nás fajn, hrali sme s nimi už zopár zápasov. vieme, 
aký majú štýl hry. 
szandi: Francúzky tiež vieme prečítať. namiesto nórok by 
som osobne prijala Švajčiarky. s nimi sme už hrali, vieme, 
čo ponúkajú. nórky sú pre nás neznámy súper. 

Š&e: Čo vlastne láka ženy na futbale? Prečo ste sa roz-
hodli pre tento šport? 
Veronika: Je to o zážitku. vidieť ženy hrať futbal je niečo 
celkom iné. na slovensku je to rarita, ale vo svete je žen-
ský futbal populárny šport. 
szandi: u nás nie je ženský futbal taký obľúbený ako  
v zahraničí. keď poviete, že hráte futbal, ľudia sú väč-
šinou prekvapení. mňa futbal proste baví, máme to v 
rodine. keby som nehrala futbal, vybrala by som si asi 
plávanie.
katka: podľa mňa ženy hrávajú futbal, lebo sa chcú nie-
čím odlíšiť a chcú robiť niečo zaujímavé. 

Š&e: Kedy u vás padlo rozhodnutie, že si zo športu vybe-
ráte práve futbal? Čím vás očaril?
Veronika: u mňa to bolo už v šiestich rokoch. odvtedy 
vlastne hrám futbal. Doviedol ma k nemu môj ocino, ktorý 
je bývalý futbalista, takže som k tomu mala blízko.
katka: Futbal ma očaril svojou rýchlosťou a na oko ľah-
kosťou, aj keď to až také ľahké nie je. 

Š&e: Je ženský futbal vizuálne atraktívny, alebo kopíruje 
mužský futbal so všetkým, čo k nemu patrí? 
Veronika: to záleží od osobnosti. niektoré baby sa chcú 
podobať viac chalanom, a aj tak hrajú. ale po futbalo-
vých trávnikoch behá veľmi veľa žien, ktoré by mohli robiť 
modelky, ale vybrali si futbal. každá sa chceme páčiť, ale 
podľa mňa sú muži na seba viac hákliví.

Š&e: Túžbou každého futbalistu, a isto aj futbalistky, je 
vyhrávať zápasy. Aké sú doterajšie najväčšie úspechy 
vášho tímu a celkovo slovenského ženského futbalu?
Veronika: pre ženskú reprezentáciu bola úspechom 
účasť na olympijských hrách mládeže v Číne, kde bola 
naša reprezentáciu Wu15 – hráčky do 15 rokov. Ďalším 
míľnikom slovenského ženského futbalu bol postup do 
Wu17 elite round, v ktorom sa rozhoduje o finalistkách.

Š&e: Ako sa odlišuje ženský futbal od mužského?  
Hráte na menšom ihrisku? Sú k vám rozhodcovia a tré-
neri milší?
Veronika: Ženský futbal je pomalší. ale záleží aj od pozo-
rovateľa. niekto má ženský futbal rád, pretože je v pod-
state nežnejší, aj keď súboje v ňom vedia byť tiež tvrdé. 
no nedochádza tak často k zraneniam. ale pravidlá sú 
rovnaké, ihrisko je rovnaké, aj lopty sú rovnaké ako v muž-
skom futbale. 
katka: ani my ako hráčky nie sme zákonite jemnejšie, 
hlavne voči súperkám. keď na nás niekto vyletí, nedáme sa. 
a chceme vyhrať, či to stojí kopance alebo bitku! (smiech.)

Š&e: Aj futbalistky sú také potetované alebo vystrihané 
ako muži futbalisti? 
Veronika: Žiadna futbalistka nie je potetovaná od vrchu 
po spodok, ako niektorí muži. niektoré majú kerky, ale na 
miestach, kde to nie je vidieť. prípadne ak je tetovanie na 
viditeľnom mieste, je decentné a nie je ho veľa. 

Š&e: Ako často trénujete? Stíhate popri tom školu? 
Veronika: Je to individuálne, podľa toho, ktorá je z akého 
klubu. my v slovane trénujeme 4-krát do týždňa, cez 
víkend máme zápas. z reprezentácie máme individuálny 
plán, ktorý musíme plniť a skĺbiť so školou. mnohé diev-
čatá si vybavujú úľavy v štúdiu. chodíme zo školy hneď na 
tréning, odtiaľ na internát alebo domov o deviatej večer,  
a potom sa musíme ešte učiť. 

VizitKA
MEWU19 – európsky šampionát žien do 19 rokov vo futbale sa 

koná v termíne 19. až 31. júla 2016 na Slovensku. Slovenská 

ženská futbalová reprezentácia má na významnom podujatí pre-

miéru. Organizátori vybrali za dejiská zápasov Senicu, Myjavu, 

Zlaté Moravce a Senec. Systém šampionátu je klasický. Hrať sa 

bude vo dvoch štvorčlenných skupinách, prvé dva tímy postúpia 

do semifinále, víťazi sa stretnú v boji o trofej. Majstrovstvá Európy 

žien do 19 rokov sa hrajú od ročníka 2001/02, hosťujúcou kraji-

nou bolo vtedy Švédsko. 

tváre z obálky
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Š&e: Máte aj vy v hľadisku výtržníkov a rowdies, ako je to 
v mužskom futbale?
szandi: nie. v prvom rade sme málo propagované, takže 
nám na zápasy chodí menej divákov. tí, čo prídu, sú sku-
toční fanúšikovia alebo naši príbuzní. Žiadne výtržnosti sa 
zatiaľ nedejú. 
katka: závisí to aj od zápasu. napríklad vo finále 
slovenského pohára žien síce nedošlo k výtržnostiam, ale 
dosť vulgárne na nás pokrikovali. bohužiaľ, veľa nepek-
ných momentov z mužského futbalu sa prenáša aj do žen-
ského a nie je to potrebné. 

Š&e: Hráte s väčšími emóciami, keďže ste ženy?
Veronika: myslím si, že áno, náš futbal je emotívnejší. 
chalani majú predsa len iné povahy. aj keď si ponadá-
vajú, neberú to tak vážne, vyfučí im to z hlavy. Ženy sú 
citlivejšie. ani jednej z nás neprospieva, keď hrá zápas 
a niekto na ňu huláka. psychiku hráčky to dokáže veľmi 
rýchlo zničiť a spadne dole.

Š&e: Máte ženské futbalové vzory?
Veronika: Je ich menej ako mužských a ja futbal viac hrá-
vam, ako ho sledujem. samozrejme, ani ho toľko nevy-
sielajú ako mužské zápasy. Ja ako brankárka však mám 
jeden vzor, je ňou američanka hope solo. veľmi mi sedí, 
je primerane sebavedomá a veľmi dobre chytá.

Š&e: Budete mať čas sledovať EURO2016 vo 
Francúzsku? Koho by ste si priali vidieť s víťazným 
pohárom?
Veronika: Jasné, čas na sledovanie šampionátu si vždy 
treba nájsť. najradšej by som s pohárom v rukách videla 
slovákov, pochopiteľne. ale myslím, že nemci by ma 
určite veľmi potešili. 
szandi: každá jedna z nás si určite na to nájde čas, 
aj keď máme toho futbalu v poslednom čase veľa. 
mojím najväčším favoritom sú asi nemci, ale snáď sa aj 
slovákom podarí prekvapiť. 

Barbora Drabková

Š&e: Ako sa na vás pozerajú spolužiaci a muži-futbalisti?
Veronika: spolužiaci sú prekvapení. niektorí nám závidia, 
niektorí nás podporujú a sú radi, že majú v triede zaujíma-
vého človeka, s ktorým dokážu nájsť spoločnú reč na fut-
balovú tému. 
szandi: niektorí futbalisti si chcú s nami zahrať, aby zis-
tili, či to myslíme vážne a či to stojí za to. veľakrát sme 
hrali prípravné zápasy s chalanmi. samozrejme, nechcú 
so ženami prehrať, mužské ego je veľké, bolo by to pre 
nich ponižujúce. 
katka: Je veľa chalanov, ktorí si nás nevážia, aj keď 
vedia, že sme lepšie ako oni. ale stretli sme sa aj s pozi-
tívnymi reakciami, keď nám muži vzdali hold za to, čomu 
sa venujeme. 

Š&e: Vy musíte byť super frajerky, ktoré pozerajú alebo 
chodia s partnerom radi na futbal.
szandi: závisí od chalana, či má rád futbal alebo nie, nie 
všetci sú fanúšikmi. (smiech)
Veronika: podľa mňa každý muž by chcel mať pri sebe 
ženu, ktorá má rada futbal. spoločné večery pri telke s 
ligou majstrov sú asi snom každého, či futbalistu alebo 
nefutbalistu. to isté platí o hokeji. 
katka: podľa mňa muži sa nemajú za čo hanbiť, keď 
majú doma ženu, ktorá má s nimi tieto veci spoločné. 
vedia sa porozprávať. ale počas fandenia prídu nutne aj 
hádky. (smiech)

Š&e: O čom sa v ženskej kabíne najčastejšie rozprávate? 
Sú to typické babské reči? 
Veronika: závisí to od partie. v jednom rohu sa hovorí o 
počasí, v inom o zápase. tesne pred zápasom sa bavíme 
o tom, aký asi bude. po zápase zas rozoberáme, aký 
bol náš výkon, čo bolo na ňom zlé, a čo bolo dobré. ale 
hlavne je vždy je v kabíne kopec zábavy. najmä vtedy, 
keď sa do našich debát zapojí tréner. 

Š&e: Zápas niekedy spôsobí zlomené nechty, zničené 
vlasy, špinavé dresy. Ako ostať na ihrisku ženou?
szandi: veľa báb to priamo počas zápasu nerieši. až potom 
zistia, že majú modriny, odlomený necht. v zápase alebo na 
tréningu je to jedno. tam je hlava nastavená na futbal. 
katka: nepoznám osobne futbalistku, ktorá by sa starala 
o nechty alebo o vlasy počas zápasu. ale je pár báb, ktoré 
sa na trávniku radi prezentujú aj vizuálne, to je fakt. 

inFo Plus:

branislav petrovič (46), reprezentačný tré-

ner junioriek do 19 rokov

Ženský futbal je najrýchlejšie sa rozvíja-

júcim športom v európe. ako sa dá ešte 

vylepšovať?

„vylepšovať sa dá určite. keďže budú majstrovstvá európy 

práve u nás, bude to veľký impulz pre rozvoj ženského fut-

balu. všetko však závisí aj od ľudí, ktorí sa na ňom podie-

ľajú. ale najväčším impulzom bude isto  finálový turnaj.“ 

tváre z obálky
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už ste ochutnali naše najlepšie slovenské dob-
roty? nájdete ich na vybraných čerpacích staniciach 
slovnaft. Domáce syry, mliečne a mäsové výrobky, 
sirupy, džemy, medy, cestoviny a ďalšie špeciality 
– všetky priamo od malých slovenských 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 poc-
tivé domáce potraviny so značkou naše najlepšie, 
nájdete na webe nasenajlepsie.sk.

slovnaft pripravil pre svojich zákazníkov užitočnú aplikáciu slovnaft 
– Šťastnú cestu. pomôže vám vyhľadať najbližšiu čerpaciu stanicu 
slovnaft vo vašom okolí. môžete tiež využívať plánovač cesty, ktorý 
vám zobrazí čerpacie stanice na zvolenej trase. Dozviete sa tiež  
o aktuálnych akciách a zľavách na čerpacích staniciach. Ďalšou  
z funkcionalít je kalkulačka spotreby. vypočíta vám, koľko paliva potre-
bujete na zvolenú cestu. aplikácia je dostupná pre ios aj android.  
pri každej stanici nájdete presnú adresu, súradnice gps, otváracie 
hodiny a ponúkané služby. aplikácia zahŕňa nielen čerpacie stanice 
slovnaft na slovensku, ale  je medzinárodná a obsahuje databázu 
3000 čerpacích staníc v desiatich štátoch európskej únie.
www.play.google.com/store/apps

Počet čerpacích staníc Slovnaft  
s AeD sa zvýšil 

Aplikácia má aj kalkulačku 
spotreby paliva

Poctivé domáce potraviny na čerpacích 
staniciach Slovnaft

k desiatim čerpacím staniciam spoločnosti slovnaft 
na území slovenska, ktoré majú automatické externé 
defibrilátory (aeD), pribudlo ďalších päť čerpacích staníc 
vybavených prístrojom na záchranu života. na použitie 
defibrilátorov bol zaškolený personál čerpacích staníc, 
ich obsluhu však zvládne aj laik. aeD prístroje výrazne 
zvyšujú šance na záchranu človeka s náhlym zlyhaním 
srdca. prístroj prostredníctvom hlasových povelov riadi 
postup podávania prvej pomoci, nevyhnutnej pred prí-
chodom záchrannej služby. slovnaft má tieto prístroje 
na svojich pätnástich najviac navštevovaných čerpacích 
staniciach. sú nimi čerpacie stanice zeleneč, sverepec, 
Dolná streda, sekule (oba smery), zamarovce, 
ivachnová, Štrba, malý Šariš (oba smery), košice – 
poľov, Janovík (oba smery) a budča (oba smery).

na domácej pôde
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Slovnaft má talent!

V správnom čase 
nie je to len vrodený dar, ale aj obdivuhodná cieľavedomosť, 
ctižiadostivosť, výdrž a disciplína, ktorou mladí športovci, 
umelci či vedci prekonávajú vlastné možnosti. na dosiahnutie 
cieľov a ďalšie napredovanie potrebujú aj finančnú podporu, 
ktorú prostredníctvom vlastných rodín nedokážu pokryť. vtedy 
prichádza na rad slovnaft, aby v správnom čase pomohol roz-
voju ich talentu a umožnil týmto nadaným mladým ľuďom aj 
prezentáciu doma aj v zahraničí. peniaze z grantu putujú na 
nákup hudobných nástrojov, pomôcok na výskum, zahraničné 
študijné stáže a workshopy či medzinárodné súťaže.

tanečník, vedkyňa aj filmár 
Jedným z výnimočných talentov novej európy, ktoré zaujali 
odbornú porotu, je 20-ročná emília petríková. v roku 2014 
vyhrala súťaž európskej únie pre mladých vedcov a minulý 
rok sa zúčastnila stáže na mayo clinic v usa, kde sa veno-
vala výskumu nádorov mozgu. "veda je hlavne o šťastí. 
predovšetkým pri výbere témy, ktorej sa budete venovať, 
lebo možnosti výskumu sú veľmi široké. veda je vlastne viac 
o neúspechoch, ako o úspechoch. ale tie úspechy o to viac 
tešia,“ priznáva petríková. nesporným talentom je 16-ročný 
baletný tanečník Filip martinský, ktorý sa pred dvoma rokmi 

stal vicemajstrom sveta v kategórii balett solo v poľsku. porotu 
oslovil aj mladý slovenský herec marko Damian kováč, ktorý 
peniaze z grantu použije na prestížnu hereckú školu či nádejný 
mladý slovenský filmár študujúci vo Francúzsku, Dominik 
bari.  medzi športovými talentami vynikol napríklad atlét 
patrik megela, ktorý získal v roku 2015 dve zlaté medaily na 
medzinárodných športových hrách mládeže v tureckej konyi.

Držme im palce 
v aktuálnom ročníku talentov novej európy vyberala najlep-
ších porota, v ktorej boli významní odborníci a známe osob-
nosti. predsedom pre vedu a umenie bol herec lukáš latinák, 
športové talenty hľadali hokejový reprezentačný tréner Ján Filc 
či hokejový majster sveta richard lintner. „som očarený výni-
močnosťou týchto mladých ľudí. mal som to šťastie počas jed-
ného dňa vidieť a počuť monológ z rómea a Júlie v angličtine, 
fantastické klavírne a gitarové sóla, baletné kreácie hodné 
významných javísk, alebo prednášku o možnosti mangánovej 
(bio)mineralizácie na marse. projekt tne má pre celú spoloč-
nosť väčší zmysel ako si dokážeme predstaviť,“ uviedol lukáš 
latinák. „veľa talentov a málo peňazí je pre rozvoj športu 
vždy lepšia kombinácia ako naopak. napriek tomu si myslím, 
že peniaze sú pre rozvoj talentu dôležité. talenty, ktoré sme 
počas tohto ročníka podporili majú veľmi reálne šance presa-
diť sa aj v seniorských kategóriách. budeme ich pozorne sle-
dovať a držať im palce,“ povedal richard lintner.
počas deviatich rokov existencie programu talenty novej 
európy ocenil sumou 584-tisíc eur celkovo 329 talentovaných 
detí a mladých. zoznam tohtoročných víťazov dotácie nájdete 
na stránke www.tne.sk

Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou opäť 
udelil granty mladým ľuďom, ktorí sa nádejne realizujú  
v oblasti vedy, umenia a športu. Cez grantový program 
talenty novej európy si najlepší z nich rozdelili 66-tisíc eur.

opäť podporil nadanú mládež

Herec Marko Damian Kováč

Jazdkyňa  

Michaela Balážová

Tanečník Filip Martinský

podporujeme
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Majstrovstvá európy vo futbale neboli typickým startupom. Medzi 
nápadom a prvým odohraným šampionátom uplynulo 33 rokov. Ďalšie 
desaťročia trvalo, kým sa eUro stalo pre držiteľa práv výnosným 
obchodom. Slovenská reprezentácia sa na toto prestížne podujatie 
kvalifikovala v ére samostatnosti po prvý raz.

EURO 2016
Po prvý raz 24 mužstiev

Praotec majstrovstiev európy (me), henri 
Delaunay, patril medzi prívržencov „americ-
kej cesty“. bol presvedčený, že ak sa systém 

šampionátu niekde osvedčil a dobre funguje, treba ho 
adaptovať na domáce pomery. a tak francúzsky fut-
balový funkcionár prišiel v roku 1927 s návrhom, aby 
sa v európe podľa vzoru Južnej ameriky začal orga-
nizovať „domáci šampionát“ európskych reprezen-
tačných mužstiev. od nápadu k realizácii však viedla 
dlhá cesta. kým majstrovstvá copa américa sa hrali 
od roku 1916, na prvé majstrovstvá európy nastú-
pili reprezentačné mužstvá až v roku 1960. odvtedy 
šampionát podstúpil veľké zmeny, počnúc organizač-
nou stránkou cez počet zúčastnených mužstiev až po 
financovanie. medzitým sa stal treťou najsledovanej-
šou športovou udalosťou na svete a organizácii ueFa 
– majiteľovi práv – prináša obrovské zisky.

reč peňazí
zmeny v európskom šampionáte určovali ekonomické 
a športové záujmy. z dnešného pohľadu je udivujúce, 
že pôvodná forma majstrovstiev so štyrmi mužstvami 
v skupinách zostala zachovaná až do roku 1980. zlom 
nastal pred šampionátom v taliansku, kde sa pre-
šlo na systém s ôsmimi mužstvami. neklamným zna-
kom presadzovania ekonomických záujmov boli spon-
zori a mediálni partneri, ktorí sa začali objavovať po 
boku ueFa. napríklad spoločnosť adidas dodáva lopty 
na me už od roku 1968, ale prvý maskot, využívaný na 
marketingové účely, sa objavil na me až v roku 1980 
v taliansku. bola ním slávna rozprávková postavička 
pinocchio. po ňom nasledovali ďalšie, ale cieľ zostal 
rovnaký. rozšíriť zákaznícku platformu a zarobiť.

prvý raz 24
zmeny v organizácii šampionátu pokračujú. od tohto roka platí 
nový systém, ktorý zvýšil počet účastníkov z pôvodných 16 na 24. 
zákonite sa tak zvýšil aj počet zápasov.
Čo to v praxi znamená? v porovnaní s rokom 2012 bude počet odo-
hraných zápasov vyšší o 65 percent a počet predaných vstupeniek 
na zápasy o 80 percent. zvýšili sa aj ceny za priame televízne pre-
nosy a stúpli ceny reklamy.

slovensko na me
medzi najväčšie úspechy slovenskej futbalovej reprezentácie dopo-
siaľ patrí osemfinálová účasť na majstrovstvách sveta v roku 2010. 
teraz, po šiestich rokoch a šiestich pokusoch kvalifikovať sa na maj-
strovstvá európy, má mužstvo slovenska príležitosť predviesť fut-
balovému svetu svoje kvality. tím skúseného reprezentačného tré-
nera Jána kozáka je spolu s albánskom, severným írskom, islandom 
a Walesom jedným z piatich nováčikov majstrovstiev. v skupine sú 

šport

18  | štýl&elán | jún 2016



Vedeli ste?
• Francúzsko je hosťujúcou kraji-
nou me už po tretíkrát. v minulosti 
majstrovstvá usporiadali  
v rokoch 1960 a 1984. 
• v histórii me najviac zápasov odo-
hrali holanďan edwin van der sar 
a Francúz lilian thuram (16 zápa-
sov). najviac gólov (9) strelil Francúz 
michel platini.   
• ani jedno mužstvo sa nekvalifi-
kovalo na úplne všetky majstrov-
stvá. najviac účastí má nemecko 
(celkovo 12), pričom od roku 1972 
nemecké mužstvo vždy postúpilo zo 
základnej skupiny.

našimi súpermi anglicko, rusko a Wales. Futbaloví 
fanúšikovia dúfajú, že sa zopakuje scenár z majstrov-
stiev sveta v Juhoafrickej republike a mužstvo postúpi 
aspoň do ďalšieho kola s priamym vyraďovaním. 
keďže zo skupiny okrem prvých a druhých mužstiev 
postupujú aj štyri najlepšie tretie mužstvá, túto métu 
je možné dosiahnuť aj s jediným víťazstvom.  

sú majstrovstvá bezpečné?
táto otázka je dnes pri väčších podujatiach plne legi-
tímna. história majstrovstiev však zaznamenala len 
jediný teroristický útok. bolo to 15. júna 1996, deň 
pred zápasom nemecko–rusko, keď írska republi-
kánska armáda (ira) v dejisku zápasu v manchestri 
odpálila bombu ukrytú v mikrobuse. organizácia svoj 
zámer oznámila úradom 90 minút pred útokom, ale 
napriek evakuácii bomba zranila vyše 2000 ľudí. 
materiálne škody presiahli 700 miliónov libier. zápas 
sa odohral za zvýšených bezpečnostných opatrení na 
nasledujúci deň a nemci v ňom zvíťazili 3:0.
Francúzsko na hladký priebeh majstrovstiev vyna-
kladá vyššiu  sumu, než si vyžiadali predošlé maj-
strovstvá európy. zo štátneho rozpočtu odsúhlasili na 
ten účel 24 miliónov eur. za bezpečnosť v uliciach  
a okolí štadiónov zodpovedá štát. vo fanúšikovských 
zónach (fan zone) už garantuje bezpečnosť nielen 
štát, ale aj príslušné mesto, v ktorom sa zápas koná. 
na štadiónoch, v zázemí mužstiev, tlačových centrách 
a ďalších oficiálnych miestach zabezpečuje poria-
dok ueFa. rámcové výdavky organizácia nezverej-
nila. okrem polície a armády bude na plynulý chod me 
dbať aj desaťtisíc bezpečnostných expertov.

vstupenky na zápasy

predaj vstupeniek na zápasy v skupinách me sa skončil v máji. znamená 
to, že oficiálne sú už lístky nedostupné. majitelia lístkov by mali vedieť, 
že kúpený lístok už nie je možné predať ďalej. organizátori pri vstupe na 
štadión môžu skontrolovať totožnosť majiteľa lístku.

51
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zápasov 
sa odohrá 
celkovo

1,9 miliardy
eur je očakávaný príjem UEFA (honorár  

za TV prenosy, príspevky sponzorov,  
predaj vstupeniek atď.)
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895

muž-
stiev sa 
zúčastní 
na ME 

230

301

krajín sveta vysiela 
zápasy ME 

6500
dobrovoľníkov

bude počas 
ME pomáhať 
organizátorom

2,5 milióna
fanúšikov si pozrie zápasy  

na štadiónoch

7miliónov
futbalových turistov  
očakávajú vo Francúzsku

150 000 000 
fanúšikov bude v televízii priemerne 

sledovať jednotlivé zápasy ME

1,7
miliardy

eur činia náklady na 

výstavbu, resp. modernizá-

ciu 10 štadiónov, na ktorých 

sa odohrajú zápasy

mesiacov vyvíjala spoločnosť Adidas 
oficiálnu zápasovú loptu ME, Adidas 
Beau Jeu (v preklade pekná hra)

stojí najdrahšia 
vstupenka  
na zápasyeu

r

miliónov eur
rozdelí (diferencovane) 
UEFA medzi zväzmi zúčast-
nených reprezentácií 
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Bordeaux

Toulouse

!tip
NeNechajte 
si ujsť

Toulouse
Domy v toulouse, vybudované 
z pálených hlinených tehál, 
mu dali názov ružové mesto. 
práve v toulouse sídli spoloč-
nosť airbus, avšak v európskom 
centre výskumu aeronautiky a 
vesmíru je prítomná aj minulosť. 
stačí sa prejsť stredovekým 
starým mestom. Fanúšikovská 
zóna pre 25 až 30 tisíc ľudí je  
v parku v strede mesta.

casserole: mäsito-fazuľové 
jedlo pripravované v osobit-

ných hlinených nádobách
armagnac: slávny koňak 
regiónu gascogne, ktorý sa 

rozkladá západne od mesta

sainT-éTienne
v tomto meste je v rámci 
európy najviac budov vytvore-
ných avantgardovým architek-
tom le corbusierom a múzeum 
súčasného umenia sa pýši dru-
hou najväčšou zbierkou exponá-
tov. zóna pre 20 tisíc fanúšikov 
bude vytvorená v parku v blíz-
kosti železničnej stanice.

čokoláda: z mnohých dielní 
vyrábajúcich čokoládu je 

najznámejšia Weissova, fungu-
júca od roku 1882

chartreuse: horký nápoj pri-
pravovaný rehoľníkmi žijú-

cimi v neďalekých horách

lyon
rodné mesto filmárov bra-
tov lumi rovcov a spisovateľa 
antoina de saint-exupéry, autora 
knižky malý princ, je známe aj 
vďaka gastronómii, ktorá udáva 
tón francúzskej cuisine. v pre-
počte na osobu sa tu nachádza 
najviac reštaurácií v európe.  
v starom meste sú dodnes 
zachované pamiatky tohto nie-
kdajšieho obchodného centra.

rosette: špeciálna klo-
bása sa pred servírovaním 

nakrája na tenučké plátky
Vína z oblasti beaujolais: 
ľahké, čerstvé vína pochá-

dzajúce z historickej vinohrad-
níckej oblasti

Bordeaux
mesto s históriou staršou ako 2000 rokov a jeho 
okolie sú úzko spojené s výrobou vína. v srdci 
bordeaux je zóna fanúšikov vytvorená na brehu 
rieky garonne. vojde sa do nej až 50 tisíc fanú-
šikov a zápasy môžu sledovať na najväčšej obra-
zovke vo Francúzsku.

ustrice: významná časť francúzskej produk-
cie pochádza z neďalekého arcachonského 

zálivu
Víno z oblasti bordeaux: najznámejšie čer-
vené víno na svete produkujú tisícky vinárstiev

Aké sú dejiská zápasov Me za bránami štadiónov

FuTBalové mesTá
Hoci sa hlavné dianie zúži na kus zelenej trávy, každý 
jeden štadión je súčasťou mesta so živou históriou, 
svojskou atmosférou a vynikajúcou gastronómiou. priami 
účastníci majstrovstiev európy si tak môžu vychutnať aj 
autentický kus francúzska. 

Toulouse

cestovanie
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sainT-eTienne

lyon

marseille

nice

lens

lille

sainT-denis

Paríž

Paríž
Domáci veria, že v zóne futbalo-
vých fanúšikov na marsovom poli 
pri eiffelovej veži budú môcť oslá-
viť víťazstvo na me. bolo by to 
na takúto udalosť najvhodnejšie 
mesto, symbolizované svetlom a lás-
kou. pred večernými zápasmi majú 
fanúšikovia majú možnosť navštíviť 
louvre, notre-Dame, grand palais, 
champs-elysées a mnohé ďalšie 
pozoruhodnosti, ktoré treba vidieť 
aspoň raz v živote.

macaron: túto lahôdku, ktorá 
sa stala svetoznámou, dotiahli 

v paríži do dokonalosti. 
káva: k čaru metropoly pri-
spievajú kaviarne s jedinečnou 

atmosférou

marseille
história najstaršieho mesta 
Francúzska, situovaného na 
pobreží stredozemného mora, 
siaha do 5. storočia pred naším 
letopočtom. nad marseille drží 
ochrannú ruku chrám notre 
Dame de la garde. z jeho veže 
sa dá dovidieť až na ostrov if, 
kde boli väznení gróf monte 
christo a muž so železnou 
maskou. Fanúšikovská zóna je 
na známom kúpalisku prado.

bouillabaisse: okorenený 
rybací perkelt sa obvykle 

podáva ako porcia pre dve osoby
pastis: miestni obyvatelia 
tento obľúbený badiánový 

nápoj popíjajú tak, že si do neho 
prilejú vodu

nice
perla francúzskej riviéry leží  
v rozprávkovo krásnom prostredí. 
pre nice je charakteristické 
architektonické dedičstvo z rôz-
nych dôb. nájdeme tam kľukaté 
ulice, farebné fasády, paláce a 
kostoly, známe múzeá a staro-
mestské trhy. počas majstrov-
stiev európy sa na fanúšikovskú 
zónu zmenila promenáda.

socca: palacinky z cíceru 
sú v nice tradičným jedlom

Víno rozé: nič nie je na mor-
skom pobreží lepšie, než 

čerstvé ovocné víno

sainT-denis
hlavnou pozoruhodnosťou mesta je stade 
de France. Druhou atrakciou je stredoveká 
bazilika. v jej blízkosti bude vytvorená aj 
fanúšikovská zóna. severná časť paríža 
(napríklad bohémske montmartre s bazili-
kou sacré coeur) je rýchlodráhou (rer)  
a metrom vzdialená len na niekoľko staníc.

foie gras: husacia pečeň je jedným  
z národných jedál Francúzov

Šampanské: región 
champagne z paríža je 

na poldruha hodiny cesty 
autom, čo by bola škoda 
nevyužiť

lille
mesto s flámskymi koreňmi podstúpilo vo 
svojej histórii ťažké skúšky, keďže bolo naj-
častejšie dobývaným mestom Francúzska. 
prekrásne hlavné námestie to však prežilo 
bez väčšej ujmy a niekdajšia citadela je 
dnes verejným parkom a bezplatným zoo-
parkom. 30-tisícovú fanúšikovskú zónu 
pomenovali po Françoisovi mitterrandovi.

meert gofry: oblátky plnené vanilko-
vým krémom sa pripravujú podľa taj-

nej receptúry
pivo: lille je vo Francúzsku hlavným 
mestom piva, ponuka pripomína blízke 

belgicko

lens
severofrancúzske priemyselné mesto si 
po zatvorení posledných uhoľných baní 
úspešne našlo novú identitu. najväčšou 
atrakciou je múzeum louvre-lens na nie-
kdajšej ťažobnej lokalite. pre fanúšikov je 
na spoločné sledovanie zápasov vyčlenené 
hlavné námestie.

potjevleesch: huspenina pripravená  
z kuraciny, zajačiny, bravčoviny  

a hovädziny sa podáva za studena
calvados: jablčný koňak vyrábaný  
v susednej normandii je obľúbený  

aj v lens

Paríž

Toulouse

Marseille

Nice

cestovanie
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na francúzsky 
spôsob

Gurmánstvo

Ak je reč o gastronómii, francúzska kuchyňa patrí medzi sve-
tovú špičku. Považuje sa za etalón nielen v kruhu zasvätených 
gurmánov. Do krajiny galského kohúta každoročne putujú 
milióny turistov z celého sveta, aby vlastným jazykom  
preverili, či si francúzska kuchyňa svoju slávu naozaj zaslúži. 

gastronómia
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suroviny:  2 kg prvotriednej husacej pečene, 2 cibule, 100 g hľuzovky,  
300 g slaniny, podľa vlastnej chuti čerstvo pomleté čierne korenie, soľ, 

majoránka, štipka bieleho korenia, muškátový orech, materina dúška, nové 
korenie, bazalka, rozmarín, bobkový list, koňak armagnac a víno madeira.

Pâté Foie Gras – paštéta z husacej pečene
Príprava:
1) pečeň očistíme od žlčníka a dáme na hodinu do studenej vody. potom pečeň utrieme 
a polovicu z nej odložíme. 2) hľuzovku očistíme kuchynskou kefkou pod tečúcou vodou 
a nakrájame na veľmi tenké plátky. 3) pečeň narežeme a do vzniknutých škár vsúvame 
tenké plátky hľuzovky. 4) pečeň posypeme korením, polejeme koňakom, vínom a nie-
koľko hodín marinujeme. 5) Druhú polovicu pečene spolu s cibuľkou nakrájame na 
drobno, opražíme na masti a prepasírujeme. 6) ohňovzdornú misu vyložíme slaninou a na 
ňu striedavo vrstvíme marinované plátky pečene a pyré, nakoniec zalejeme  šťavou z mari-
nády a prikryjeme slaninou. ohňovzdornú misu zakryjeme a pečieme 2 hodiny pri nízkej 
teplote (70 °c). po vychladnutí podávame s hriankami.

tip Š&e: ak práve nemáme doma francúzsky koňak a víno, môžeme 
smelo vyskúšať tokajské asú. kto má rád štipľavé chute, môže pridať  

k pečeni svoju obľúbenú čili omáčku. pri servírovaní posypeme 
soľnými kvetmi fleur de sel.

tip Š&e: 
ak soupe  
l'oignon chceme 
podávať naozaj 
špeciálne, dáme 
ju do ohňovzdornej 
servírovacej nádoby 
a navrstvenú syrovú 
lahôdku zohrievame 
10 až 15 minút 
na grile. bude to 
neodolateľné.suroviny: 4 cibule, 2 strúčiky cesnaku, 2 kusy póru, 1 l kuracej zák-

ladnej šťavy, 1 polievková lyžica masla, 2 polievkové lyžice olivo-
vého oleja, 1 dl bieleho vína, čerstvo pomleté čierne korenie, biele 
korenie, čerstvo postrúhaný muškátový oriešok, 150 g polotvrdého 
syra, 2 polievkové lyžice múky, 4 tenké plátky chleba.

info Š&e: podľa pôvodného receptu je hovädzie mäso potrebné marinovať 
cez noc v zmesi pokrájanej zeleniny, byliniek a vína. francúzi ho najradšej 

podávajú s hriankami a bohato posypú petržlenovou vňaťou.

Bouillabaisse – francúzsky rybací perkelt
Príprava:
1) nakrájané ryby osolíme, okoreníme, vykostíme a kosti odložíme bokom. 2) polovicu olivového 
oleja zmiešame s roztlačenými 2 strúčikmi cesnaku, šafranom, mrkvou posekanou na drobné 
kúsky, feniklom a jedným pórom, pridáme to k rybám a necháme odstáť. 3) Druhú polovicu 
oleja zohrejeme v hrnci a podusíme v ňom pór posekaný na drobné kúsky, cibuľu, druhý feni-
kel, zeler, cesnak a na 2 až 3 minúty pridáme aj rybacie kostičky. spolu s vínom varíme ďalších 
5 minút. 4) pridáme 1 liter vody a korenie, a po pol hodine varenia celé prepasírujeme cez sito 
– čo zostane v site, vyhodíme 5) varíme ďalších 15 minút, aby bola polievka hustejšia. horúcu 
polievku nalejeme na ryby a ešte 10 minút necháme na ohni. podávame horúce.

suroviny: 1 fileta ryby sv. petra, 2 filety morského jazyka, 500 g filiet ryby 
čerta morského, 1 fileta  parmy zlatej, 500 g filiet úhora morského, morská 

soľ, čerstvo pomleté čierne korenie, 3 polievkové lyžice olivového oleja, štipka 
šafranu, 4 strúčiky cesnaku, 1 mrkva, 2 kusy feniklu obyčajného, 2 kusy póru,  

1 cibuľa, 1 stopka zo zeleru, 2 polievkové lyžice paradajkového pretlaku,  
5 dl bieleho vína, bobkový list, petržlen, materina dúška, bazalka.

Soupe à l'oignon – francúzka 
cibuľová polievka
Príprava: 
1) cibuľu nakrájame na tenké plátky a pomaly opražíme na zmesi masla 
a olivového oleja. 2) keď už pekne vonia, posypeme múkou a po krát-
kom miešaní pridáme biele víno. varíme spolu pár minút. 3) potom pri-
dáme vývar a korenie. polovicu polievky (alebo aj celú) môžeme roz-
mixovať, aby bola hustejšia a krémovitejšia. ale nezaškodí, ak ostanú 
v polievke celé kúsky cibule. 4) podávame horúcu, na tanieri ju zakry-
jeme horúcou hriankou, ktorú sme posypali strúhaným syrom.

gastronómia
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Le Macaron – drobné zákusky 
s karamelovou plnkou
Príprava:
1) u vajíčok oddelíme žĺtky od bielok a bielka vyšľaháme na penu  
s kryštálovým cukrom. pena nemá byť tvrdá, radšej nech zostane 
trochu tekutá. 2) mandle pomleté na jemno preosejeme spolu  
s práškovým cukrom a pridáme k pene z bielok. 3) na pečenie pou-
žime silikónový pekáč na macarony. masu vložíme do vrecka na 
vytláčanie peny, na silikónový pekáč vytlačíme z neho malé kotúče 
a necháme hodinu stáť. v  rúre vyhriatej na 140°c ich pečieme 
desať minút. 4) na plnku za priebežného miešania roztopíme kryš-
tálový cukor a v malých dávkach pridáme smotanu. 5) ak sa už 
cukor roztopil, stiahneme hrniec z ohňa a pridáme bielu čokoládu  
a maslo. necháme dobre vychladnúť a šľahačom vyšľaháme. potom 
zlepíme polovice macaronov.

info Š&e: macaronov sa neskúsené gazdinky právom obávajú, pretože 
dokonalý macaron sa dá pripraviť len pri presnom dodržaní pomeru 
surovín. sladkosť je preslávená ako jedna z najkomplikovanejších a 
dnes je veľmi obľúbená. ak sa podarí až na tretíkrát, aj tak sa to oplatí.

suroviny:  
3 vajcia, 200 g 

práškového cukru, 
60 g kryštálového 

cukru, 100 g najemno 
pomletých mandlí, zopár 

kvapiek červeného 
potravinárskeho farbiva. 

Plnka: 80 g bielej 
čokolády,  

2 dl smotany,  
40 g masla, 80 g 

kryštálového cukru, 
štipka soli.

suroviny: 400 g lístkového cesta, 1,5 dl smotany,  
1,5 dl mlieka, 1 balíček vanilkového cukru, 1 želatínový 
plátok, 40 g kryštálového cukru, 60 g práškového cukru,  
2 vajcia, 200 g jahôd.

Mille-feuille  
– tisíclistové pečivo
Príprava:
1) najprv musíme upiecť cesto. rozvaľkáme ho na veľkosť 
plechu, ale budeme potrebovať aj druhý plech, pomocou kto-
rého cesto stlačíme počas pečenia. v  rúre predohriatej na 
180°c ho pečieme asi  20 minút. počas posledných 5 minút 
cesto posypeme práškovým cukrom, aby vznikla tenká vrs-
tva karamelu. 2) medzitým pripravíme krém. mlieko so smo-
tanou a vanilkovým cukrom necháme zovrieť, potom za stá-
leho miešania pridávame po menších dávkach vaječné žĺtky 
vymiešané s kryštálovým cukrom.  ku krému primiešame 
aj uvarené želatínové plátky, potom precedíme a necháme 
vychladnúť. 3) cesto pokrájame. na jeden zákusok dáme 
medzi tri malé plátky cesta kúsky jahôd a krém.

Boeuf bourguignon – hovädzie ragú  
na červenom víne
Príprava:
1) mäso pokrájame na menšie kúsky a krátko opražíme. 2) víno vlejeme do hrnca, pridáme 
posekanú cibuľu, polovicu póru pokrájaného na krúžky, 3 strúčiky cesnaku a korenie. varíme 
30 minút a potom scedíme. 3) zeleninu očistíme, pokrájame na väčšie kusy, vložíme do 
ohňovzdornej misy spolu s mäsom, slaninou pokrájanou na kocky, hríbami a šalotkami a celé 
polejeme vínom z hrnca. 4) misu prikryjeme a pečieme 3 až 4 hodiny pri teplote 160-170 °c. 
pri podávaní môžeme posypať čerstvými bylinkami.

suroviny: 2 kg hovädziny (nožina, plece), 1 l suchého kvalitného červeného vína, 
4 mrkvy, 2 veľké cibule, 1 hrubý pór, 200 g šampiňónov, 150 g šalotiek, materina 
dúška, bobkový list, čierne a biele korenie, petržlen podľa vlastného vkusu,  
1 cesnak, 250 g koložvárskej slaniny.

info Š&e: podľa pôvodného receptu je hovädzie mäso potrebné 
marinovať cez noc v zmesi pokrájanej zeleniny, byliniek a vína. 
francúzi ho najradšej podávajú s hriankami a bohato posypú 
petržlenovou vňaťou.

gastronómia
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koncert

výber z kultúry na jún
v bratislavskej inchebe

lord of the rings

Radegast Legendy 2016
nitrianske rudno, 17. – 18. 6. 2016

aj tohto roku prídu naozajstné legendy. piatkový program rozbehnú salco, 
ewelin, neutra, iné kafe, kandráčovci, potom na pódium príde michal David 

a za ním slávni smokie. nočnú show zabezpečí kontrafakt. v sobotu vystúpia 
salco, gilotína, symfobia, arzén, karel kahovec, viktor sodoma, Duo kamélie 

a potom už horkýže slíže, svetoznámi boney m. a napokon najväčšia česko-
slovenská legenda, skupina elán. po nej sa o nočný program postarajú  

DJ lacy, strapo, vec & Škrupo a pil c.
www.ticketportal.sk

Lord Of the Rings  
– the Fellowship Of the Ring

bratislava, 20. 6. 2016

premiéru „veľkofilmu storočia“ v roku 2002 publikum na slovensku očakávalo  
s veľkým napätím. návštevnosť vtedy dosiahla neuveriteľné, rekordné číslo  

218 tisíc divákov. legenda o prsteni znovu ožije v incheba expo aréne, tento-
raz na gigantickom filmovom plátne, v sprievode 250-členného symfonického 

orchestra, 100-členného zboru a zahraničných sólistov. Diváci majú po prvýkrát 
možnosť vidieť toto majstrovské dielo v hD kvalite na ploche 150 m2, v pôvod-

nom znení so slovenskými titulkami.
www.ticketportal.sk

Bobby McFerrin
bratislava, 15. 6. 2016

v bratislavskej starej tržnici sa predstaví americký džezový a capella 
spevák, skladateľ a dirigent, ktorý sa preslávil vďaka unikátnemu 
štýlu a technike spevu. ako prvý spevák absolvoval turné bez sprie-
vodu a vopred pripraveného programu, ako prvý nahral sólovo album 
bez akýchkoľvek nástrojov a ukázal tak možnosti ľudského hlasu. 
vďaka hlasovému rozsahu štyroch oktáv dokáže vytvoriť ilúziu dvoj-
hlasného aj viachlasého spevu. Jeho vystúpenia plné vtipu a improvi-
zácie sú vždy výnimočným zážitkom.
www.ticketportal.sk

Ï

Ï

Ï

HD projekcia

festival

kultúra
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hudba
Kali

zlý príklad
spinaker

v poradí šiesty kaliho album 
obsahuje 16 skladieb, z ktorých 

viaceré už na internete zazna-
menali veľký záujem. Jeden z naj-

úspešnejších slovenských raperov, 
ktorý každoročne vypredáva desiatky kon-

certov, je držiteľom viacerých platinových platní a jeho naj-
novší album túto zbierku zrejme rozšíri.

9

Pavol Hammel
z pekla šťastie

pavian records

klasik slovenskej popmusic 
prichádza po päťročnej prestávke s novým albumom. 
novinka prináša desať doposiaľ nezverejnených skla-
dieb, jedna z nich je duet so soňou norisovou. hudbu 

zložil pavol hammel, textovo prispeli kamil peteraj, 
vlado slivka a jedným textom aj milan lasica.

Á

Á

DvD
Řachanda

cinemart

veselá a výtvarne pôsobivá filmová roz-
právka. kubo s matejom prídu do krá-
ľovstva, kde spoznajú krásnu, ale roz-

maznanú princeznú. ide im o krk, a tak 
utečú do Čierneho lesa. Jeho vládkyňa sa 
rozhodne dať príučku zlu, lenže nie všetko 
sa podarí. a čo by to bolo za príbeh, keby 

v ňom chýbala láska?

Rodinný film
cinemart

ako sa vysporiadajú s nečakanou 
slobodou dvaja tínedžeri, ktorých 
rodičia sa vydali na plavbu jachtou 
po oceáne? a čo keď do toho vstúpi 
nečakane dramatická udalosť? 
Film, ktorý získal viacero ocenení na 
prestížnych festivaloch, je elegant-
nou kombináciou čiernej komédie  
a silnej drámy.

film

ÁAko sa zbaviť nevesty
bontonfilm

romantická komédia. eva je moderná žena, stará sa 
o syna a musí krotiť svoju rázovitú matku. s bývalým 

manželom má skvelý vzťah, zdá sa, že jej chce drahou 
večerou pri sviečkach čosi naznačiť. naozaj sa znova 

zamiloval a plánuje svadbu... ale s niekým iným!  
a potrebuje pomôcť. eva teda ide na výlet so šťastnými 

snúbencami – s bojovnou mamičkou v pätách, pre ktorú 
zničiť cudziu svadbu je tá správna výzva.

dátum premiéry: 19. 6. 2016

knihy
Dušan Dušek:
pešo do neba
slovart

majstrovsky poskladaná farebná vit-
ráž ľudských osudov. prenikajú  
k nám cez ňu lúče zážitkov, momen-
tov a maličkostí, humorných, ale  
i vážnych situácií nielen zo záhoria, 
kraja autorovho detstva. radosti  
i starosti života opísané s hravosťou 
a ľahkosťou autorovi vlastnou.

Dominik Dán:
Nežná fatamorgána
slovart

Je rok 1989 a detektívi majú na stole 
tri staré nevyriešené vraždy dievčat, 
ktoré vrah znásilnil a zahrdúsil v mest-
skom parku. stane sa štvrtá vražda, ale 
pomery v spoločnosti i polícii sa menia zo 
dňa na deň. v štrnganí kľúčov na námestí 
zanikne osamelý výkrik, že jeden z prítom-
ných je surový vrah.

¿

¿

9
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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. júna 2016. z úspešných riešiteľov marcovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Milana Komžíka z neveríc, Vieru Ovádekovú z viničného 
a Miroslava Ďuriša z krajného. 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 – 21. apríl 

Čaká vás bezstarostné leto. vaša dovolenka sa 
naozaj vydarí a finančne vás ani príliš nezaťaží. 
nielen na ostrovoch južných morí môžete prežiť 
krásnu dovolenku – ak ju strávite s človekom,  
s ktorým sa cítite dobre.

Býk
22. apríl – 21. máj 

letná príroda je nádherná, ale ak ste zostali  
v meste, môžete si užívať výhody kaviarní s pose-
dením na terase. keďže máte radi pobyt pri vode, 
teraz budete mať veľa dobrých príležitostí.

Blíženci
22. máj – 21. jún 

rekonštrukciu bytu či domu si nenačasujte na jún. 
teraz radšej oddychujte. na cesty sa nepúšťajte 
na požičanom aute. spoľahnite sa na vozidlo, ktoré 
dobre poznáte. Je možné, že budete účastníkom 
mimoriadne vydarenej rodinnej dovolenky.

Rak
22. jún – 21. júl

v prvej polovici leta bude okolo vás toľko podujatí 
pod holým nebom, si nebudete stačiť vyberať. pop, 
metal, vážna hudba, divadlo alebo trh remeselní-
kov – hlavné je, aby to bolo vonku.

Lev
22. júl – 23. august 

Čaká vás exotická cesta, po ktorej ste doteraz len 
tajne túžili. Do veľkého životného dobrodružstva 
ste ochotní pustiť sa na vlastnú päsť, nie je však 
vylúčené, že budete mať skvelého spoločníka. 
Do kufra si hoďte len niekoľko tričiek a plavky. 
podstatou tohto výletu budú zážitky.

Panna
24. august – 22. september 

aj počas tohto dovolenkového mesiaca odchádzate 
z práce neskoro, ale ak si šikovne zadelíte čas, nebu-
dete mať pocit, že je potrebné zostať na pracovisku 
čo najdlhšie. Dobrá práca vždy prináša ovocie a zaslú-
žený oddych vždy prináša uvoľnenie.

Váhy
23. september – 22. október 

nie ste milovníkmi cestovania počas letnej hlavnej 
sezóny, keď sú letoviská zavalené turistami s držiakmi 
na selfie. aj v lete budete pracovne dosť vyťažení, 
vyhraďte si však trochu času aspoň na prečítanie 
dobrej knihy, či na pohárik vína v príjemnom chládku.

Škorpión
23. október – 22. november 

Dávajte si pozor na svoje zdravie aj v lete a využite 
každú príležitosť nabiť sa energiou na peknom mieste 
a na čerstvom vzduchu. teraz je ideálny čas na šetrné 
diéty a detoxikáciu organizmu. využite to u urobte 
niečo pre upevnenie zdravia.

Strelec
23. november – 22. december

tento mesiac budete v pozícii domáceho pána, ktorý  
s potešením hostí starých priateľov. predveďte im 
svoje gastronomické zručnosti. Úspech máte zaru-
čený. nebudete sa brániť ani pozvaniu vycestovať za 
známymi ľuďmi, ktorých ste už dávno nevideli. 

Kozorožec
23. december – 19. január 

na svoje hobby budete mať v júni viac času. teraz 
môžete zrealizovať to, čo ste doteraz len opatrne plá-
novali. pomôže vám to dostať sa do spoločnosti, v kto-
rej môžete nájsť vzdelaných a rozhľadených nových 
priateľov. vážte si ich.

Vodnár
20. január – 18. február

vo vašej kariére nastane priaznivý obrat. odteraz sa 
naozaj môžete venovať len tomu, čo máte radi. bola 
to ťažká a dlhá cesta, ale stála za to. k tomu ako 
bonus prináleží veľká láska a romantická cesta do 
exotickej krajiny.

Ryby
19. február – 20. marec 

veľké horúčavy neobľubujete. to je dobrý dôvod na 
cestu do severských krajín. budete mať možnosť 
ochladiť sa pri malebných nórskych fjordoch, či popre-
chádzať sa po fascinujúcom islande.

Johnny  
depp  
09.06.1963

Helena  
bonham carter  
26.05.1966

emily  
ratajkowski  
07.06.1991

michael J.  
fox  
09.06.1961

netreba ani cestovať do vzdialených krajín, aby ste si po jarnom zhone 
oddýchli pri malebnom jazere alebo na festivale s obľúbenými kapelami. 
príjemný relax však môže byť aj súčasťou bežného pracovného týždňa.

pod letným
nebom

horoskop
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o víťazovi najvyššej pohárovej súťaže vo futbale 
slovnaFt cup rozhodol finálový zápas na najväčšom 
a najmodernejšom futbalovom štadióne na slovensku,  

v trnave. stretli sa v ňom dva najlepšie kluby – obhajca  
z minulého roka as trenčín a klub, ktorý má na svojom konte 
najviac pohárových trofejí – Šk slovan bratislava. trenčín  
si v ňom zabezpečil priamu cestu do pohárovej európy.

Štrnásty triumf neprišiel
o búrlivú divácku kulisu napínavého zápasu sa postarali 
fanúšikovia oboch finalistov, ktorí zaplnili trnavský štadión. 
Dlho to vyzeralo, že slovan pridá k svojim doterajším tri-
nástim triumfom aj ten ďalší, keď kapitán reprezentačnej 
21-ky adam zreľák otvoril skóre zápasu a veľkú šancu zvýšiť 
náskok mal aj róbert vittek. Šancu však nevyužil a naopak. 
trikrát gólovo udreli trenčania. striedajúci rakúsky internaci-
onál stefan maierhofer vyrovnal a už o niekoľko minút otočil 
skóre holandský rýchlik gino van kessel. ten aj spečatil víťaz-
stvo v nadstavenom čase, keď sa do posledného útoku slova-
nistov zapojil aj brankár Ján mucha.

tretí klub s double
as trenčín je len tretím klubom v histórii, ktorému sa poda-
rilo obhájiť víťazstvo v najvyššej pohárovej súťaži. predtým to 
dvakrát dokázal slovan a raz inter bratislava. o niekoľko dní 
neskôr klub z mesta spod hradu matúša Čáka obhájil titul aj 
v ligovej súťaži. takýto „dvojitý double“ sa doteraz podaril iba 
interu bratislava. nie je bez zaujímavosti, že v tom čase  

– v rokoch 2000 a 2001 – v ňom ako hráč pôsobil súčasný 
tréner trenčína martin Ševela. podarilo sa mu obhájiť double 
ako hráčovi i ako trénerovi, čo je pravdepodobne svetový 
unikát. 

odmena pre najlepších
víťazný as trenčín získal okrem trofeje aj šek na 50 000 eur, 
20 000 eur pripadlo druhému finalistovi a po 5000 eur získali 
semifinalisti – mŠk Žilina a mFk ružomberok. cenu pre naj-
lepší tím zo súťaží riadených regionálnymi futbalovými zväzmi 
spolu s prémiou 3000 eur získal mFk topvar topoľčany, ktorý 
sa prebojoval až do 5. kola. odmeny sú teda rozdané a v júli 
sa rozbieha ďalší ročník súťaže, ktorá je najkratšou cestou do 
pohárovej európy.

ide do európy
trenčín

kto tankuje u nás, fandí slovenskému športu
na čerpacích staniciach slovnaft futbalová sezóna 
pokračuje. stačí tankovať alebo nakupovať, zbierať 
nálepky a vybrať si z limitovanej kolekcie pre fanúšikov 
futbalu.  ak vyplníte údaje na žrebovacom kupóne 
s 5 nálepkami, necháte si ho potvrdiť na čerpacej 
stanici a vhodíte do žrebovacej nádoby na čerpacej 
stanici, ste v hre o 252 originálnych futbalových dresov 
puma. a ak svoj nákup zaregistrujete na stránke fans.
slovnaft.sk, môžete sa práve vy zaradiť do skupiny 
fanúšikov, ktorí sa stretnú s hráčmi slovenského 
reprezentačného futbalového tímu.

podporujeme
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