Ostravské Hradčany Nový T-Roc na objevitelské výpravě v Dolních Vítkovicích.
Ondřej Havelka o svém režisérském debutu, swingu i automobilech.
01 2018
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S KRÁLEM DUN
NA CESTĚ NAMIBIÍ
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Zajímavosti, které jsme před psaním tohoto čísla nevěděli.

Pecorino není sýr
Tedy není to jen sýr. Stejně se
nazývá odrůda vína, která je
tradičně populární v italském
regionu Marche.

Spectators

Strana 78

Usain Bolt
kmotrem v Ostravě
85 milimetrů
Až o tolik výš sedí řidič nového
modelu Golf Sportsvan ve
srovnání s ostatními verzemi.

Když správný gentleman
vyráží tančit swing, pak
právě spectator shoes neboli
spectators, tedy dvoubarevné
oxfordky, jsou tou nejvhodnější
obuví. Nejčastěji bývají černobílé.
Strana 36

Nástavbu vysoké pece č. 1 v ostravské
Dolní oblasti Vítkovice, která sahá do
výšky 77,7 metru, pokřtil v roce 2015
jamajský běžec Usain Bolt. Na jeho
počest tak nese jméno Bolt Tower.
Strana 22

Strana 13

Obytný Brouk

V Namibii se tísnit
nebudete

1997

Namibijská republika je velká
skoro jako Německo a Francie
dohromady, přitom má jen
něco přes 2 miliony obyvatel.
To z ní činí nejřidčeji osídlenou
zemi Afriky.

V tomto roce se v modelu Golfu poprvé
objevil zábavní a informační systém
s vestavěnou navigací s barevným
displejem. Zároveň k němu také poprvé
bylo možné připojit měnič CD.

Strana 55

Strana 17

Kalifornie je domovem obytné
verze modelu Volkswagen
Beetle. Ubytuje dokonce čtyři
lidi a na světě je od roku 1977.
Strana 82

TÁTA SE SYNEM NA VÝLETĚ
ZA ODMĚNU. NOVÝ T-ROC
JE ZAVEZL DO OSTRAVSKÉHO

Jaro 2018

VÍC PROSTORU A VÍC
POHODLÍ. NOVÝ
GOLF SPORTSVAN
SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ.
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Novinky
V automobilovém
světě se pořád něco
děje.

8

Golf Sportsvan Nový
přírůstek do velké
modelové rodiny.

16

DJ Golf Audiosystémy
sedmi generací.

18

T-Roc Elegantní
rošťácké SUV na
výletě v ostravských
Dolních Vítkovicích.

42

Rychlíci Pár koní
navíc prostě udělá
dobře každému.

48

Dakar Volkswagen
Crafter se osvědčil
jako skvělý parťák na
nejnáročnější rallye
světa.
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Malé dějiny svícení
Reflektory našich
vozů za sebou mají
bohatou historii.

54

28

Amarok v Namibii
Terénní plnokrevník
změřil síly s pouští
i savanou.

38

Volkswagen ve filmu
Kdo říká, že filmová
hvězda nemůže mít
čtyři kola?

Ondřej Havelka
S populárním hercem
a zpěvákem o jeho
režijním debutu.

RunCzech Zaběhněte
si maraton! My
nebudeme chybět.

40

Sedačky Zdánlivě
obyčejná součást
našich vozů nabitá
technologiemi.

60

62

Cesta Mladá rodina
a jejich Passat na
cestě po Francii
a Itálii.

66

Das WeltAuto Těší
se na vás LuDWA,
nejlepší přítel řidiče.

70

Splátkový
konfigurátor Sestavte
si auto i splátky na
míru.

74

Testy asistentů Než
jde asistenční systém
do výroby, musí se
důkladně prozkoušet.

76

Marche pro jedlíky
Méně známý
italský region
a jeho labužnická
překvapení.

80

Hodinky Pro
Volkswagen už bije
vaše srdce. Teď může
i vaše časomíra.

82

Brouk Bydlík Kolik
spáčů pojme obytný
Brouk? Budete
koukat!

OCELOVÉHO MĚSTA.

SÍLU A RYCHLOST MAJÍ V KRVI.
PŘEDSTAVUJEME TŘI ELEGANTNÍ
ŽIHADLA Z WOLFSBURGU.
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ROMANTICKÝ MILOSTNÝ THRILLER
HASTRMAN REŽISÉRA ONDŘEJE
HAVELKY PŘICHÁZÍ DO KIN.

Ještě více fotek,
nějaké to video, vychytávky, nápady... To všechno
pro vás má chytrá verze našeho magazínu, kterou si můžete
stáhnout do svého tabletu nebo
mobilu. A je jedno, jestli máte
zařízení iOS, nebo Android. Samozřejmostí je prolinkování celého časopisu, pohodlné listování, zobrazení doplňkových
multimédií – zkrátka veškeré
pohodlí elektronických magazínů, na které jste ze svého mobilního parťáka zvyklí.
Najdete nás v AppStoru
a v Google Play.

Foto Volkswagen AG, Volkswagen club

Oslavy a premiéry. Ve světě značky Volkswagen se pořád něco děje, tak buďte
v obraze. Přinášíme třeba dva pohledy do budoucnosti a jednu pozvánku.

Doplňkový
paket Join
přináší pohodlí,
funkčnost
i eleganci
Modely Caddy a Multivan si teď můžete
objednat s doplňkovým paketem Join
v několika verzích.
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U prvního z modelů vychází z varianty
Caddy Trendline a dá se objednat
pro krátký i dlouhý rozvor a všechny
motorizace. Balíček obsahuje například
16" kola z lehkých slitin Woodstock
s leštěnými paprsky, nárazníky a boční
ochranné lišty lakované v barvě vozu,
zatmavená skla v prostoru pro cestující,
halogenové světlomety H7, střešní
nosníky (hagusy) ve stříbrné barvě nebo
plochy pedálů se vzhledem hliníku.
Funkční výbava nabízí výběr mezi
rádiem Composition Media a navigací.
Paket Join Plus navíc přidává ještě
klimatizaci Climatronic či bi‑xenonové
světlomety s LED diodovým denním
svícením.

Základem pro paket Multivan Join
je Multivan Comfortline, opět
v krátkém i dlouhém rozvoru. Nabízí
třeba osvětlení nástupního schůdku,
vrstvené čelní sklo s izolací proti
hluku, zatmavená skla v prostoru pro
cestující, chromované lišty na bocích,
vzadu a na spodním dílu mřížky
chladiče. Pro tento speciální model lze
objednat nová 17" kola z lehkých slitin
Woodstock. Funkční výbava obsahuje
vyhřívaná, elektricky nastavitelná
a sklopná zpětná zrcátka, multifunkční
ukazatel Premium, navigaci Discover
Media. Ve variantě Plus navíc získáte
například LED čelní světlomety nebo
18" kola z lehké slitiny Palmerston.

Užitkové vozy
slaví titul
Naše značka Volkswagen Užitkové vozy
získala titul Importér roku 2017. Za divizi jej
převzal její vedoucí Jakub Šebesta v listopadu
na konferenci v Berlíně. V loňském roce
dodala divize zákazníkům více než 6 750 vozů.
Ocenění se dříve vztahovalo pouze na
oblast prodeje, letos však byla cena poprvé
udělována komplexně za prodej, servis
a marketing. I z toho důvodu si jí tým značky
Volkswagen Užitkové vozy velmi cení.

Nový Touareg přiváží
budoucnost do segmentu SUV
Třetí generace našeho vlajkového modelu se ve světové premiéře
představila 23. března v Pekingu. Mezi futuristické vize, které řidiče
přenesou vpřed v čase, patří rozhraní pro informační a zábavní systémy
Innovision Cockpit – největší displej v segmentu SUV na světě – nebo
systém s termovizní kamerou Night Vision a LED Matrix světlomety
IQ.Light. Nový model můžete objednávat od dubna 2018.

www.volkswagenclub.cz

Užijte si nabitý rok
s Volkswagen clubem
Také letos připravuje Volkswagen club akce
a srazy pro fandy značky. Hned na začátku
roku jsme pro vás připravili nový Volkswagen
Merch. Jedná se o limitovanou edici
předmětů a oblečení s logem Volkswagen
clubu, kterých se dělá každý měsíc pouze
omezený počet kusů. Na konci srpna
pořádáme již třetí ročník Volkswagen Festu,
kde vás opět všechny rádi uvidíme. Přidejte
se do Volkswagen clubu a využívejte všech
výhod, které vám členství dává.

Studie I.D. VIZZION
se představila v Ženevě
Budoucnost individuální mobility poodhalila značka Volkswagen na
březnové Motor Show v Ženevě. Nový koncepční vůz I.D. VIZZION je
čtvrtým členem rodiny modelů Volkswagen I.D. Prémiový sedan ukazuje
inovativními technologiemi, konceptem zcela autonomního provozu
a elegantním vzhledem směr, jímž se Volkswagen ubírá při vývoji techniky
a designu svých budoucích elektromobilů. Elektrický pohon znamená čistý
provoz a autonomní jízda zvýší úroveň bezpečnosti a komfortu.
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GOLF
SPORTSVAN

Nový význam
slova
flexibilní.
Rádi sedíte o trochu výš? Cestujete s dětmi?
Za sportem, zábavou? Potřebujete velký kufr
a auto, které se vám přizpůsobí? Pak právě
Golf Sportsvan u vás bude bodovat.
Text Štěpán Vorlíček
Foto Volkswagen AG
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O

blíbený všestranný vůz přijíž
dí v modernizovaném kabátě,
s rozšířenou výbavou a osvě
ženou nabídkou motorů a asistenč
ních, zábavních a informačních sys
témů.
Zvenčí na první pohled zaujmou
nově navržené nárazníky, nové ha
logenové světlomety s diodami LED
pro denní svícení nebo nové, čistě
„ledkové“ reflektory. Poprvé u tohoto
modelu najdeme rovněž diodové zad
ní svítilny, standardně dodávané pro
všechny verze. Svěžejší háv doplňu
je pětice zcela nových typů kol z leh
ké slitiny o průměrech 16, 17 nebo
18 palců a nová „brusinková“ barva
karoserie: červená Cranberry. Jakmi
le usednete dovnitř, povšimnete si
nových ozdobných obložení kabiny
nebo nových tkanin a kůží čalouně
ných sedaček.
O pohon nově modernizovaného
Sportsvanu se stará trojice moto
rů v celkem pěti výkonových va
riantách. Základní jednotku 1.0 TSI
o výkonu 81 kW doplňuje zážeho
vý přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI se
systémem deaktivace válců ACT.
Ten je k mání s výkonem 96, respek
tive 110 kW. Silnější motor se sé
riově dodává se sedmistupňovou
dvouspojkovou převodovkou DSG.
Motorovou paletu doplňují dva
vznětové agregáty s přímým vstřiko
váním nafty TDI: ten o objemu 1,6 li
tru poskytuje výkon 85 kW, silnější
dvoulitr pak nabízí 110 kW.

» UPRAVENÉ NÁRAZNÍKY,
ZADNÍ SVÍTILNY S LED
NEBO NOVÉ MATERIÁLY
V INTERIÉRU.
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Asistenti
k ruce
Modernizovaný Golf Sportsvan
je nabitý užitečnými pomocníky. V základu zákazníci dostanou audiosystém Composition
Colour s 6,5palcovým dotykovým displejem. Další tři dodávané systémy se chlubí skleněným povrchem obrazovky,
díky němuž vypadají jako prémiový tablet. K mání je audiosystém Composition Media s displejem o úhlopříčce
8 palců a dva navigační systémy: Discover Media se stejně
velkou obrazovkou a Discover
Pro, který nabízí 9,2 palce obrazové plochy.
O bezpečí posádky se stará
celý zástup asistentů. Jedná
se například o funkci rozpoznávání chodců – ta je součástí systému Front Assist, včetně funkce nouzového brzdění
City, a od stupně výbavy Comfortline se dodává sériově –
nebo asistent pro jízdu v koloně. Ten až do rychlosti 60 km/h
umožňuje částečně automatizované ovládání vozu. Dále
tu najdeme asistent pro stav
nouze (bezpečnostní systém
Emergency Assist), novou generaci parkovacího asistenta nebo asistent pro couvání
s přívěsem.

Prostor,
prosím

85

milimetrů – až o tolik výš sedí
ve Sportsvanu řidič. Díky vysoko umístěným sedadlům,
podobně jako v kompaktních
SUV, je z něj báječný výhled.

180

milimetrů činí rozsah posuvu
zadních sedadel v podélném
směru. Díky tomu lze podle
potřeby dopřát dostatek místa na nohy cestujícím vzadu,
nebo naopak zvětšit zavazadlový prostor.

50

milimetrů – o tolik je v porovnání s Golfem a Golfem Variant
delší rozvor. To nabízí velkou
variabilitu interiéru, auto však
zůstává velice kompaktní:
s délkou 4 351 milimetrů se
řadí mezi své sourozence.

» AUTO VÁS DÍKY KEY MEMORY
POZNÁ: TŘEBA NALADÍ RÁDIO
A VYVOLÁ VÁŠ JÍZDNÍ PROFIL.
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Sportsvan má jinak uspořádaná
sedadla, a tak je vybaven
přístrojovou deskou s odlišným
designem: je vyšší než přístrojové
desky jeho sourozenců.

Ať jedete s dětmi na výlet, nebo na nákupy,
potřebujete osazenstvo zadních sedadel
zabavit na cestě k moři, nebo se chystáte na
obchodní schůzku – Golf Sportsvan pro vás
má dostatek prostoru i chytrá řešení.

» SPORTSVAN JE UNIVERZÁLNÍ
PARŤÁK DO PRÁCE, NA NÁKUPY
I NA ZÁBAVU.
14

Inzerce
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Za volant elegantního Volkswagenu patří dokonale oblečený muž

Pánské obleky BANDI

Golf a jeho audiosystémy Nejpopulárnější model značky Volkswagen
odjakživa pokukoval po nových technologiích.

O

d roku 1974, kdy sjel
z výrobních linek prv
ní Volkswagen Golf,
do současnosti, kdy je na
trhu inovovaná sedmá gene
race, udělala auta ohromující
technický pokrok. Důkazem
jsou i jejich informační a zá
bavní systémy. Ty se v přípa
dě modelu Golf vyvinuly od
jednoduchého autorádia až
k multimediálnímu zařízení
s neustálým připojením k in
ternetu. Pro lepší představu
o době, ve které každý ze sys
témů bavil řidiče, doplňujeme
největší trháky hitparád, které
tenkrát hrály z reproduktorů.

1974

GOLF II A III:
DVĚ GENERACE GAMMA

První Volkswagen Golf dostal
do výbavy rozhlasový přijímač
Braunschweig vybavený pěti
ovládacími prvky. Otočná dvojice
knoflíků sloužila k zapnutí
a nastavení hlasitosti a k ladění
stanic, trojice tlačítek pak k výběru
středních nebo velmi krátkých
vln. Už v prvním Golfu se ale brzy
jako alternativa objevil systém
Ingolstadt Stereo CR, který byl krom
rozhlasového přijímače vybaven
i přehrávačem audiokazet.

Druhá generace Golfu přinesla
audiosystém Gamma, kde už
bylo přehrávání audiokazet
samozřejmostí. Systém dostal LCD
displej, který zobrazoval naladěnou
frekvenci rozhlasového vysílání,
funkce Dolby zase potlačovala
šum při přehrávání kazet. Tento
systém byl průběžně vylepšován
a dovybavován o nové funkce,
například automatické vyhledávání
stanic nebo spuštění dopravního
zpravodajství. Dodával se tak i do
Golfu třetí generace.

IT’S ONLY ROCK’N’ROLL
ROLLING STONES
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1983

GOLF I: NALADIT
BRAUNSCHWEIG

WIND OF CHANGE
SCORPIONS

1997

2003

GOLF IV: MĚNIČ CD
A PRVNÍ NAVIGACE

GOLF V: DOUBLE DIN
JAKO STANDARD

Ve čtvrté generaci Golfu se systém
Gamma definitivně přehoupl
do digitální doby. Poprvé bylo
možné k němu připojit měnič CD,
i když standardem zatím nadále
byly audiokazety. Poprvé se také
v Golfu objevil systém s vestavěnou
navigací s barevným displejem, který
znamenal, že na přístrojové desce
nově systém zabral dvojnásobek
místa proti běžnému autorádiu.
Tato novinka byla prvním příkladem
nástupu palubních systémů
s dvojnásobným rozměrem „double
DIN“ v Golfu.

U páté generace kompaktního
bestselleru se stala palubní zařízení
velikosti double DIN standardem
a jejich design začal naznačovat
směr, který vidíme i ve vzhledu
dnešních systémů. Audiokazety
se definitivně staly minulostí a CD
přehrávače naopak samozřejmostí.
Novinkou byla možnost připojit
externí přehrávač MP3 souborů. Nový
systém také reagoval na dramatický
vzestup popularity mobilních
telefonů, už před patnácti lety tedy
Golf počítal s jejich připojením.

WHERE IS THE LOVE?
THE BLACK EYED PEAS

CANDLE IN THE WIND
ELTON JOHN

2008

GOLF VI: DOTYKOVÝ
DISPLEJ A DVD
Digitalizace palubních systémů
pokračovala s šestou generací Golfu.
U ní nastoupil do výbavy dotykový
displej RNS 510. Poprvé se také objevila
DVD mechanika a namísto obyčejného
zábavního systému se začalo mluvit
o systému multimediálním. Digitalizace
tu už byla v plném proudu: důkazem
jsou USB porty, přijímač digitálního
rozhlasu DAB nebo třeba vestavěný disk
s kapacitou až 30 GB.

VALERIE
MARK RONSON,
AMY WINEHOUSE

Golf VII
(2012)

DISCOVER PRO OBJEVUJE
BUDOUCNOST

Sedmá generace modelu
přinesla zatím nejdokonalejší palubní multimediální
systém v této třídě Discover
Media. Dotykové displeje
jsou standardem, stejně
jako zobrazování map navigace ve 3D nebo možnost
datové konektivity. V roce
2016 přišla inovace v podobě nejnovější generace
modulární platformy pro
informační a zábavní systémy (MIB). Nejdokonalejší
systém Discover Pro tak
díky ní nabízí třeba ovládání
gesty, kompletně skleněný
povrch bez klasických tlačítek nebo propojení se žhavou novinkou – digitálním
přístrojovým štítem Active
Info Display. Samozřejmostí
jsou možnosti propojení
s chytrými telefony, takže je
dnes řidič Golfu aktuálním
digitálním světem doslova
obklopen a vůz se stává
jeho přímou součástí.
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T-ROC

Ostravské
Hradčany
ze železa.
Pánská jízda za technikou. Dva velcí kluci, táta
a syn, vyrazili na výlet za jedinečnou atmosférou
bývalých vítkovických železáren i za místními novými
technickými expozicemi. Parťáka na cestu jim
dělal nový Volkswagen T-Roc. Ve fantastickém
průmyslovém areálu, který jako byste vystřihli
z verneovky, se cítil skvěle.
Text Markéta Hronová
Foto Václav Jirásek
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Unikátní průmyslový vzhled Dolní
oblasti Vítkovice si vysloužil zápis
na seznam Evropského kulturního
dědictví. Železné bludiště podtrhuje
dynamické křivky nového SUV.

Č

erná Ostrava? Ale kdepak, slez
ská metropole dnes zdaleka není
jen černá. Někdejší doly a žele
zárny už sice nedávají práci tisícům lidí,
zato se proměnily v multifunkční mo
derní areál, kam zamíří milion návštěv
níků ročně.
Nasát genius loci železného města
ve městě se rozhodli i architekt Petr se
synem Vojtou. Ten právě úspěšně složil
přijímačky na architekturu a víkendový
výlet do areálu Dolní oblasti Vítkovice

20

dostal za odměnu od táty, který má ra
dost, že syn půjde v jeho stopách.
Nová jiskra
Vítkovické pece vyhasly v roce 1998, kdy
po 162 letech definitivně skončila výro
ba železa. Město se nakonec rozhodlo vy
budovat zde památku jako vzpomínku na
historii místa. Horníky vystřídali archi
tekti, kteří se na renovaci areálu vyřádili.
Vzniklo jakési venkovní muzeum v tom
nejmodernějším smyslu slova.

Vysoká pec č. 1, kde se denně vyrábě
lo 950 až 1 200 tun surového železa, získala
ocelovou nástavbu a v ní kavárnu s výbor
nými zákusky. Jmenuje se Bolt Tower podle
anglického výrazu pro šroub, „bolt“, proto
že tvarem připomíná závit. To ale není je
diný důvod pro tenhle název – v květnu
2015 totiž věž osobně pokřtil lamač olym
pijských rekordů běžec Usain Bolt. „Je to
fakt super, že nese moje jméno. Nádherná
vyhlídka, i když trochu strašidelná,“ řekl,
než unikátní stavbu podepsal.

» NASÁT GENIUS LOCI
ŽELEZNÉHO MĚSTA
VE MĚSTĚ.
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Bolt Tower
Šroubovice prodlužující vysokou
pec č. 1 do výšky téměř osmdesáti metrů získala loni ocenění
za unikátní ocelovou konstrukci. Návštěvníci vyjedou nahoru
skipovým výtahem a dozvědí se,
jak ve vysokých pecích vznikalo
surové železo.

» VĚŽ V KVĚTNU 2015
POKŘTIL BĚŽEC
USAIN BOLT.

Vydržet chvíli teplotní nepohody na
vyhlídkové plošině Bolt Tower za pohled
na slezskou metropoli rozhodně stojí.
Za odměnu se pak zahřejete v nejvýše
položené kavárně v Ostravě.
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V bývalém plynojemu je kromě kavárny
také galerie, kde se pravidelně konají
výstavy uměleckých děl. Aula připomíná
gladiátorskou arénu ze starověkého Říma.

Gong
Někdejší plynojem se díky citlivému projektu architekta Josefa Pleskota proměnil v multifunkční centrum, kde se konají
koncerty, mezinárodní konference a slouží také jako útočiště studentům především průmyslových oborů.

» V ROCE 2014 BYL
GONG ZAŘAZEN MEZI
TOP 10 STAVEB SVĚTA.
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Svět techniky
Vědecké centrum pro malé
i velké připomíná spíše zábavní
park, v kterém poznáte, jak funguje svět kolem nás. Navíc už
při vstupu speciální čidla odhalí,
zda máte dobrou náladu. Žádné
nudné exponáty zde nenajdete,
vše si vyzkoušíte v praxi.

Techniku tu doplňuje matematika
i biologie. Hlavně je to ale celé ohromná
legrace. Kluci si třeba užili adrenalin na
gyroskopu, který vás roztočí ve všech
směrech najednou. Doporučuje se raději
před jídlem…
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Večer přišel na řadu pořádný
flák masa s lahví dobrého vína.
V restauraci Bernie’s připravují
steaky na španělském grilu
Josper, který je kombinací
grilu na dřevěné uhlí a trouby.

Bernie’s
Restaurace Bernie’s ve vkusném
dřevěném interiéru nabízí grilované čerstvé ryby i prvotřídní steaky, které zrají nejméně 30 dní. Pořádají i tematické
akce – třeba italský nedělní oběd
„all you can eat“ nebo degustaci
vín se speciálním menu.
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Pro malé i velké děti
Muži si rádi hrají, ať jim je kolik chce.
Ve Světě techniky si Vojta s Petrem vy
zkoušeli, třeba jak pomocí nanobotů po
razit rakovinu, osahali si materiály bu
doucnosti, ale také si zasportovali. Aby
poznali limity svého těla, zašlapali si na
kole nebo vyzkoušeli pohyb ve všech
směrech – už od pohledu šíleně vypada
jící gyroskop.

Den je potřeba zakončit něčím po
řádným k jídlu. Nakonec tedy došlo i na
vyhlášenou Stodolní ulici, kde oba muži
v restauraci Bernie’s ochutnali vyzrálé
hovězí maso nejvyšší jakosti prime beef
pocházející z vybraných farem americké
ho Středozápadu.

» DRINK U BARU
JE PERFEKTNÍM
ZÁVĚREM
NABITÉHO DNE.
Koktejly Krvavý příliv a Bouřka, které si
Petr s Vojtou nechali v Docku namíchat,
mají nejspíš připomenout drsné srdce
moravskoslezské metropole.

Dock
Klub Dock je sympatický podnik
s parádním výhledem na Havlíčkovo nábřeží. Přes den funguje jako kavárna s jídlem, večer
jako klub s hudebními produkcemi. Interiér s mnoha vtipnými detaily podtrhuje jeho nezávislou atmosféru.
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ROZHOVOR

Ondřej
Havelka
Hastrman je
opravdu jiný
film.
Všestranně nadaný umělec a neúnavný propagátor swingu
v České republice debutuje jakožto režisér celovečerního
filmu. Ve svých 63 letech. Skutečně ostře sledovaná událost.
Na motivy románu Miloše Urbana natočil Ondřej Havelka
podle svých vlastních slov „romantický thriller s prvky
hororu“. Zatímco film procházel ve studiích posledními
úpravami, povídali jsme si s frontmanem Melody Makers nejen
o Hastrmanovi, ale i o jeho dalším režijním snu.
Text Natálka Veselá
Foto Matěj Třešnák
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» TU KNÍŽKU JSEM PŘEČETL
PŘED DVANÁCTI LETY
A BYL JSEM NADŠEN.
Proč jste si pro svůj celovečerní debut vybral zrovna Urbanova Hastrmana?
Tu knížku jsem přečetl asi před dvanácti
lety a byl jsem nadšen. Je to prostě krás
ně napsaný román. Má dva díly. První
se odehrává na začátku 19. století a dru
hý v současnosti. Ten první díl je napsa
ný téměř jako mysteriózní horor, který
obsahuje spoustu prvků pohanské a li
dové kultury, překrásně prezentovaný
v romantickém stylu. Hrozně mě to ba
vilo a říkal jsem si, že by z toho mohl být
krásný film, a tak jsem to nosil v hlavě.
Teprve někdy před šesti nebo sedmi lety
se nám podařilo získat na něj práva, pak
jsme to dlouho psali a teď konečně rea
lizovali.
Dá se vůbec takhle mnohovrstevnatý příběh o dvou dílech převést do jednoho celovečerního filmu? Jak jste si s tím poradil?
Bylo to složité. Museli jsme se rozhod
nout, kterou z těch příběhových linií vy
táhneme, kterou budeme akcentovat. Na
konec zvítězila romantická část – a to, co
se odehrává v současnosti, je ve filmu
úplně minimálně. Jistý přesah k ekolo
gickému tématu tam zůstal. Ale já jsem
chtěl, aby film byl hlavně o vášnivém
milostném příběhu mezi dvěma hlavní
mi postavami.
V České republice asi není nikdo, kdo by
vás neznal ve spojení se swingovým orchestrem Melody Makers. Čekala bych, že
si u příležitosti svého debutu vyberete spíš
nějaký příběh o swingu z 20. let minulého
století. O tom jste neuvažoval?
Přiznám se, že máme napsaný ještě je
den scénář k filmu, který bych chtěl ur
čitě realizovat. I když je samozřejmě slo
žité sehnat na film finanční prostředky.
Přesto je to takový můj cíl, kterého bych
opravdu chtěl dosáhnout.

Můžete prozradit, o co půjde?
Napsali jsme scénář podle životního pří
běhu Jiřího Traxlera, skvělého swingové
ho muzikanta, jednoho z hlavních prota
gonistů českého swingu 30. a 40. let. Pak
mě ale bývalý šéf Národního divadla Mi
chal Dočekal oslovil, jestli bych nechtěl
udělat nějaké muzikálové představe
ní pro Národní divadlo. Já jsem mu na
bídl tuhle látku, scénář jsme předělali do
divadelní podoby a to představení s ná
zvem V rytmu swingu buší srdce mé se
hraje už třetí sezónu. Teď se k tomu fil
movému scénáři znovu vracíme a do
cela zásadně ho předěláváme. Byl bych
moc šťastný, kdyby se to povedlo usku
tečnit. Myslím, že bych tím mohl završit
tu dlouhodobou cestu k jazzu a swingu
meziválečného období, kterým se věnu
ju vlastně celý život.

Ondřej Havelka
Narodil se 10. října 1954 v Praze. Vystudoval herectví na
DAMU a operní režii na JAMU. Je
známý jako všestranný umělec,
televizní, filmový a divadelní herec, režisér dokumentů, divadelních her i muzikálů. Milovník
swingu a v letech 1976 až 1995
frontman Originálního pražského synkopického orchestru.
Po odchodu založil vlastní jazz
band Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, se kterým působí
dodnes. Snímek Hastrman na
motivy románu Miloše Urbana
je jeho debutem na poli celovečerního filmu.
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» NA PLACE SE TO
PROSTĚ MUSÍ UDĚLAT
TEN DEN.

Režíroval jste operu, muzikály, dokumenty i činohru. Překvapila vás něčím disciplína režiséra hraného filmu?
Je to jiné, protože proces zkoušení v di
vadle je sice dlouhý a náročný, ale prá
vě díky tomu máte dost času na to, abys
te herce dovedl ke své představě o dané
roli. U filmu je to, řekl bych, mnohem
riskantnější. Samozřejmě taky může
te zkoušet – a i my jsme před natáčením
zkoušeli některé těžké scény, ale pak na
place se to prostě musí udělat ten den.
Máte na to několik pokusů a hodně málo
času. Jak to natočíte, tak to je a už to ne
jde odestát. Pak už můžete jen lehce za
chraňovat ve střižně. Ten stres, že je to
definitivní, ten je vlastně mnohem vět
ší než na divadle. Není to proces nějaké
cesty herce k ideální podobě ztvárnění
té které figury, ale prostě se to musí stát
v tu chvíli.
Jiří Lábus označil Hastrmana za výjimečné filmové dílo z hlediska žánru. Souhlasíte s ním? A jak byste ho žánrově charakterizoval vy?
Děkuji Jirkovi, že to takhle vnímá (smích).
Mimochodem, já se strašně těšil na spo
lupráci s ním. Jsem přesvědčený, že Jiří
Lábus je jedním z nejtalentovanějších
herců své generace u nás a je škoda, že
je často zařazován pouze do komediální
škatulky. On je univerzální, prostě úžas
ný a všestranný umělec. Myslím si, že má
pravdu v tom, že ten příběh je opravdu
jiný. Film, který se bude vymykat běž
né produkci, jaká se u nás většinou točí.
A tím by také mohl být atraktivní. Žánro
vě bych řekl romantický milostný thriller,
ale jeho příběh je opravdu velmi zvláštní.
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Měl jste nějaký vizuální vzor, jak by měla
estetika toho filmu vypadat?
Ne, já jsem to stavěl podle svých před
stav.
S hlavním hrdinou filmu Karlem Dobrým
jste se potkal už v roce 2015, když jste ho
režíroval právě v muzikálu V rytmu swingu buší srdce mé. Věděl jste od začátku, že
Hastrmanem bude právě on?
Od začátku úplně ne. Když jsme psali
ten scénář, neměli jsme na mysli žádné
ho konkrétního herce. Měli jsme několik
tipů, ale právě díky tomu, že jsem s Kar
lem Dobrým pracoval, jsem pochopil, že
to je on. Že on je Hastrman, předurčen té
roli (smích). Karel je nejen skvělý herec,
ale hlavně člověk, který je ve svém nitru
nabit dynamitem, a často je problém ho
vůbec zvládnout. Myslím si, že právě díky
té jeho cholerické povaze a vnitřnímu na
pětí, které v sobě má, je úplně ideálním
představitelem téhle zvláštní bytosti. On
nese celý příběh toho filmu.

Miloš Urban
HASTRMAN

V pořadí třetí beletristická próza jednoho z nejúspěšnějších autorů současnosti (Sedmikostelí, Santiniho jazyk) je velkoryse
vyprávěným příběhem na dvojí
téma: ekologie a oběť. Odvážná
fabulace, která by se bez nadsázky dala označit za černou knihu
ekoterorismu, byla v roce 2001
oceněna cenou Magnesia Litera
za nejlepší knihu v kategorii próza. Dvoudílný román stojí rozkročen mezi dvěma staletími, jimiž
prochází hlavní postava divného
mužíka, aby vyčistila zdejší vody
od nánosů bahna. Metaforicky
i doslovně. V románu najdete lidové obyčeje, pohádky i mýty,
krev, mrvu, špatné svědomí, kritiku necitlivého zacházení s přírodou i romantický příběh lásky.
A právě ten se rozhodl vypíchnout Ondřej Havelka ve svém režijním debutu.

33

» KULTURNÍ ROZKVĚT
ČESKOSLOVENSKA
BYL PROSTĚ
Premiéra

OBDIVUHODNÝ.

Slavnostní premiéra filmu Hastrman proběhne 19. dubna
2018 v kině Lucerna. Proto jsme
se s Ondřejem Havelkou sešli na
rozhovor právě zde.

A ostatní role jste obsazovali jak?
U některých jsem celkem věděl, ale my
slím, že nejzajímavější bylo setkání se
Simonou Zmrzlou, ta prostě přišla na
konkurz. My jsme ho dlouho odkládali,
protože se nevědělo, kdy se začne točit.
Potřebovali jsme mladou dívku a nechtě
li jsme si ji vybrat pět let před natáčením.
Takže jsme to nechávali dost na poslední
chvíli a pozvali jsme docela hodně adep
tek. Simona z nich vyšla jako jednoznač
ně nejlepší.
Hastrman bude zřejmě jeden z nejočekávanějších filmů roku. Jste nervózní?
To víte, že jo. Zvlášť proto, že film po
řád není hotový. Teď probíhá tzv. gra
ding, tedy finální úprava obrazu, a záro
veň s tím paralelně probíhá mix zvuku.
Ta zvuková stopa je u filmu strašně dů
ležitá a její vytváření je dlouhodobý pro
ces. Tam se míchají dialogy, ruchová sto
pa a hudba a není to úplně jednoduché.
V polovině března jsme film odevzdali
a v polovině dubna je premiéra.
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Ještě bych se chtěla vrátit ke swingu, vaší
celoživotní lásce. Co vás tak fascinuje na
té době?
Ta láska vzplanula samozřejmě přes hud
bu. Nejdřív jsem začal zpívat jazz dvacá
tých let a od toho se pak odvinul můj de
tailní zájem o první republiku. Tedy, měl
jsem ji rád už předtím, ale ve chvíli, kdy
jsem začal zpívat tuhle muziku profesio
nálně, jsem se snažil získat co nejvíc in
formací a detailů o době, společenském
životě, o tom, z čeho a z jaké atmosféry
se ta hudba vlastně rodila. Celé to obdo
bí je podle mne obdivuhodné. Samozřej
mě mělo i své potíže a problémy, nebyla
to doba úplně jednoduchá, ale tehdej
ší rozkvět Československa byl prostě fa
mózní. Škoda že si z toho nemůžeme vzít
příklad.
Máte rád i stará auta? Víc než nová?
No, ano, mám. Měl jsem dokonce dva ve
terány, i když tedy ne úplně z první re
publiky. Ale nakonec jsem je pustil zpát
ky do světa, protože jsem na tohle prostě
strašně nešikovnej. Nedokázal jsem si nic
opravit a to je u veteránů předpoklad –
abyste trošku věděl, co s tím. Takže žádné
„vintage car“, jak se říká, nemám. Vlast
ně žena má krásného starého brouka
z roku 1966, který je dokonale zrenovo
vaný. Měl jsem také kdysi dávno ojetého
Passata, spolehlivé auto, a dobrou zku
šenost mám i s New Beetlem, se kterým
jsem jezdil rok.
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Na nohy swingových tanečníků patří
takzvané spectators, dvoubarevné boty
většinou v černobílé verzi. Ty opravdové by
navíc měly mít koženou podrážku, aby po
parketu pěkně klouzaly. Dámy pak nazouvají
střevíčky se širokými podpatky a přezkou
přes nárt, která při svižném tanci chodidlo
bezpečně udrží na místě.

Jak se obléct
na swing
PODLE
ONDŘEJE HAVELKY

Móda první republiky byla pestrá. Na odpolední čaj bych volil
třeba tmavomodrý blejzr a světle
šedé či béžové kalhoty. Kdyby šlo
o večerní záležitost, třeba hotelový salon, musel bych si vzít tuxedo neboli smoking. A kdyby šlo
o swingovou tančírnu, vzal bych
si jen oblek. Tanečníci se stylizují
do 30. let, ale volně. Když tančíte swing nebo lindy hop, což je ta
nejhezčí podoba, je to fyzicky náročné. Netancuje se tedy v oblecích, ale jen v košili a širokých kalhotách se šlemi, v bekovkách. Je
to prostě stylizace, zjednodušená forma, která má zprostředkovat dojem z dobové módy.

V posledním desetiletí získal na popularitě
hudební styl electro swing, který kombinuje
známou klasiku s prvky taneční elektroniky.
Pravidlo mísení ale platí jen v hudbě. Móda
na večírcích zůstává ryze autentická, je
poctou vybranému vkusu dob minulých.

Inzerce
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RUNCZECH

Maratonské
spojenectví.
Špičkový maratonec je jako špičkový vůz. Nastartuje za každého
počasí. Bez ohledu na dlouhou a často komplikovanou cestu vždy
spolehlivě dorazí do cíle. Má téměř nekonečnou výdrž. Motivuje
ostatní, aby překonali sami sebe.
Text a foto RunCzech

R

unCzech a Volkswagen. Prestižní
seriál běžeckých závodů a špič
kový producent automobilů pod
porují už od roku 2003 společně všech
ny maratonce na cestě za jejich snem.
Volkswagen Maraton Praha, to je název
závodu, který do Prahy každou druhou
květnovou neděli láká tisícovky běžců.
Závodu, který patří mezi nejhezčí ma
ratony na světě. Závodu, jehož nedílnou
součástí je právě Volkswagen.
Během závodu tak nezahlédnete vůz
jiné značky než Volkswagen. Auta s ča
somírou pronásledovaná elitními atle
ty, auta na pódiu vedle těch nejlepších,
auta vozící nejrůznější lidi z jedné strany
města na druhou… Tato všechna a mno
ho dalších mají vepředu všem dobře zná
mé logo se dvěma „vé“.
Carlo Capalbo, zakladatel RunCzech,
věří, že úspěšná kooperace potrvá ještě
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dlouhá léta. „Naše spolupráce trvá už ne
uvěřitelných patnáct let. S Volkswage
nem sdílíme stejné hodnoty – důraz na
detail a odpovědnost. Díky svému part
nerství můžeme neustále zvyšovat kva
litu závodů a přinášet běžcům neopa
kovatelné zážitky,“ říká Capalbo, jehož
pražský maraton se může pyšnit zlatou
známkou Mezinárodní asociace atletic
kých federací.
Jedinečnou atmosféru Volkswagen
Maratonu Praha můžete zažít i vy. Po
stavte se 6. května 2018 na startovní čáru
na Staroměstském náměstí a vydejte se
na cestu dlouhou přesně 42,195 km. Ma
raton není sport, je to disciplína, je to
umění. Maraton je cesta, na které pozná
te sami sebe. Přijměte výzvu a přihlaste
se na runczech.com. Celý závod si může
te rozdělit i ve dvojici a každý z vás pak
poběží půlmaraton.

» ZAŽIJTE JEDINEČNOU
ATMOSFÉRU VOLKSWAGEN
MARATONU PRAHA.

Pojďte do toho!
Necítíte se ještě na maraton?
Chcete se proběhnout s přáteli nebo svými kolegy? Tak sestavte čtyřčlenný tým a přijďte
13. nebo 14. června na O2 Pražskou štafetu na čtyřikrát 5 km
do Stromovky. V cíli na vás čeká
piknikový koš pro celý tým a pozávodní koncert.
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Nic pro knoflíkáře. Den za dnem, kilometr za kilometrem na nich sedíme.
Nastavujeme je do různých pozic, vnímáme jejich (ne)pohodlí a spoléháme se,
že v případě potíží nás ochrání. Přemýšleli jste někdy o sedačkách ve svém autě?

JAKO DOMA
NA GAUČI
Jelikož se automobily vyvinuly
z kočárů, i posezení v dřevních
dobách bylo takové: dřevěné
lavice, postupně polstrované,
ale už na pohled nepohodlné.
Následovaly objemné lavice
v jednom kuse, a to i pro přední
pasažéry, které skutečně vypadaly
jako pohovky. Postupně se
začaly prosazovat samostatné
sedačky, které však ještě před pár
desítkami let mnoho komfortu
neslibovaly. Až nedávný vývoj
z nich udělal prohloubená,
ergonomická sedadla, na nichž si
pohovíme.
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SKLOPIT,
PROSÍM
Určitě ten obrázek znáte: když
slečna Barbora přijela pro
zraněného Jiřího do nemocnice,
musel se Saturnin spokojit
s nouzovým výklopným sedlem
„ze zadní kapoty“ a s deštníkem.
Později se sklopné sedačky
přestěhovaly dovnitř – u starých
amerických sedanů se třeba tato
nouzová sedadla sklápěla z boků
interiéru. V některých velkých
kombících – i evropských – druhé
poloviny minulého století mohly
sedět dvě děti zády ke směru
jízdy na výklopných sedačkách
v kufru. Ve většině dnešních aut
lze opěradlo sedačky spolujezdce
překlopit dopředu, aby se v autě
daly přepravit dlouhé předměty.

Aktivní
opěrka hlavy
Při nárazu zezadu hrozí velké nebezpečí poranění krku a krční páteře. Proto vznikly opěrky hlavy.
Ještě dál jdou ty aktivní – pomocí jednoduchého pákového
mechanismu (některé i pomocí
bleskurychlých servomotorů) přiblíží opěrku hlavě. Jak při nárazu
záda zatlačí do opěradla, opěrka se
vysune vpřed a hlavu při zpětném
pohybu zachytí mnohem dříve.

ABY BYLO
POHODLÍ…

PUSŤTE TAM
PROUD

Ruku v ruce s vývojem automobilů
se měnila i sedadla. Byla hlubší,
projmutější, lépe kopírovala lidskou
postavu. Nastavení sklonu opěradla
bylo běžné a objevovat se začaly
bederní výztuhy – bedra jsou
nejpružnější částí páteře a nesou
největší tíhu těla. Nastavitelná
výztuha umožňuje lepší přizpůsobení
tělu – střídání úrovně jejího napětí
navíc během delších cest dovoluje
páteři aspoň trochu „cvičit“. A pokud
měříte nějakých 180 centimetrů
a víc, jistě to znáte sami: stehna
nemají dostatečnou oporu. Proto
existují sedáky s výsuvnými
podpěrami právě pro tuto část.

Elektricky nastavitelné sedačky se
v automobilech začaly objevovat
už koncem čtyřicátých let. Jednalo
se o předozadní posun, výškové
nastavování servomotorky přišlo
v roce 1955. O dva roky později
se objevily první sedačky s pamětí
pro více nastavení – moderní verze
tohoto systému však máme od
začátku osmdesátých let. Některá
sedadla také přifukují boční
polstrování sedáků v zatáčkách pro
lepší držení těla.

…A BEZPEČNO
V šedesátých a sedmdesátých
letech minulého století se úřady
začínaly zajímat o bezpečí pasažérů
v autech a na svět přicházela nařízení
o tom, jak mají být sedačky pevné,
jak uchycené a konstruované.
Přišly první sedáky, které byly
v oblasti stehen objemnější, aby
se zabránilo podklouznutí těla pod
bezpečnostním pásem při nárazu.
Integrované boční airbagy se
v sedačkách objevily jako volitelná
výbava v roce 1994. A například
Volkswagen Polo páté generace
kombinoval boční a hlavový airbag
v jednom.

TOP A CHLAĎ
V druhé polovině šedesátých let
přišla americká auta s vyhřívanými
sedačkami. Postupně se tato funkce
stala standardem a dnes nenajdeme
automobilku, která by je nenabízela.
Vyhřívání reguluje pasažér ručně
v několika úrovních pomocí ovladače,
jinde ho automatika nastavuje sama
podle teploty vzduchu v kabině.
Všichni známe nepříjemné letní
pocení na kožených sedačkách –
stále častější je tak i ventilace
sedadel. Ta se prvně objevila
v roce 1997.

tip
ergoActive
pro zdraví
a pohodlí
Tato sedadla nabízí
Volkswagen na přání pro
řidiče, případně i spolujezdce. Díky čtrnácti
nastavitelným parametrům získáte sportovní
i komfortní posezení.
Pevná konstrukce kopíruje páteř, u sedadla lze
manuálně upravit výšku,
je vyhřívané a lze u něj
přizpůsobovat hloubku
sedáku a sklon opěradla. Elektrická bederní
opěrka je výškově nastavitelná a její masážní
funkce zajistí uvolnění
na dlouhých cestách.
Tato sedadla nesou od
roku 2011 pečeť společnosti pro zdravá záda
Aktion Gesunder Rücken
e.V. (AGR), která označuje výrobek blahodárně
působící na zdraví zad.
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KONĚ
NAVÍC

Šelmy
a sprinteři.
Ostré, sportovní a sportovnější – každá automobilka pro fanoušky svižného
svezení občas připraví nějakou tu lahůdku s upraveným podvozkem
a pořádnou porcí koní navíc. Volkswagen samozřejmě není výjimkou. Nám
mezi všemi těmi GTI, R32, W12, VR6 nebo RSi padli do oka tito tři šviháci se
sportovní duší a rychlostí v krvi.
Text Štěpán Vorlíček
Ilustrace Kristína Šimková
Foto Volkswagen AG
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Beetle GSR
Tenhle přiostřený krasavec dokazuje, že i v milém a dobromyslně se tvářícím autě se může
skrývat sprinter. Odkazuje na limitovanou edici Super Brouka
1303 z roku 1973, který se už
tehdy dodával výhradně se „saturnově žlutým“ lakem s černými doplňky. V únoru 2013 vyjela
stejně zbarvená moderní verze, jíž se vyrobilo 3 500 kusů –
polovina pro Evropu, polovina
pro USA. Vůz pohání dvoulitrový čtyřválec, jehož původních
dvě stě koní dostalo dalších deset navíc. Označení GSR je zkratka německého Gelb-Schwarzer
Renner, tedy žlutočerné žihadlo.
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Scirocco R
Základem pro toto „erko“ byl
závodní vůz GT24 postavený pro
24hodinové klání na Nürburg
ringu. Civilní verze debutovala v roce 2009, výroba skončila
loni. Pod kapotou tloukl motor 2.0 TSI o výkonu 265 koní
a sportovní kabát sestával například z velkých průduchů
v předním nárazníku, integrovaného předního spojleru, bixenonových světlometů, velkého spojleru nad zadním oknem,
černého difuzoru, dvojitého
chromovaného výfuku nebo působivých osmnáctipalcových kol
Talladega. V září 2014 prošel vůz
faceliftem a výkon se zvýšil na
276 koní.
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Golf R
Dravec v rouše beránčím, který
„stovku“ udělá za 4,9 sekundy,
ale prostě a jednoduše na to nevypadá. Někteří řidiči by možná
ocenili odvážnější vzezření, které bude okatěji ukazovat výkon.
Nám se ale taková uměřenost
líbí. Světlo světa spatřil v září
2009 jako příslušník šesté generace Golfu a nástupce modelu R32. Jeho poslední generaci
pohání nově vyvinutý dvoulitrový čtyřválec TSI, který najdeme
také v posledním vydání populárního Golfu GTI. Tady však po
faceliftu nabízí výkon 306 koňských sil.
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CRAFTER

Ve službách
závodníků.
Trvalo to dva roky, ale Užitkové vozy Volkswagen jsou zpět na
nejnáročnější světové soutěži. Dva Craftery vyrazily jako doprovod
českého týmu BARTH Racing na Rallye Dakar.

Autocentrum BARTH

J

ejich robustní konstrukce, spolehli
vá technika a pohon všech kol 4Mo
tion jsou do náročných jihoameric
kých podmínek jako stvořené. Letošní
jubilejní čtyřicátý ročník soutěže byl de
sátým zastavením na tomto kontinentu –
a všichni zúčastnění se shodli na tom, že
jednoznačně nejtěžší a nejdrsnější.
Oba doprovodné vozy týmu BARTH
Racing absolvovaly Rallye Dakar bez ja
kýchkoli speciálních úprav. Šlo o skří
ňové verze poháněné motorem 2.0 TDI
o výkonu 130 kilowatt ve spojení s šes
tistupňovou mechanickou převodovkou
a pohonem všech kol 4Motion s meziná
pravovou spojkou Haldex. Vozy navíc do
staly mechanickou uzávěrku diferenciálu.
„Volkswagen Crafter je jako asistenč
ní vozidlo skvělá volba. Oba vozy byly
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perfektní, nebyly s nimi žádné problé
my a dokonale zvládly všechny nástra
hy. A také vzbudily velký zájem ostat
ních českých i zahraničních týmů, které
překvapila jejich výbava i funkčnost.
Pokud budeme v účasti na Rallye Da
kar pokračovat, určitě se pro tato skvělá
doprovodná auta znovu rozhodneme,“
říká Michal Burkoň, šéf týmu BARTH
Racing.
Jakub Šebesta, ředitel divize Volks
wagen Užitkové vozy, ho doplňuje: „Celý
tým BARTH Racing odváděl na letošní
Rallye Dakar obdivuhodné výkony. Bla
hopřejeme Josefu Macháčkovi, Zdeňku
Tůmovi a Davidu Pabiškovi k výbornému
umístění mezi silnou konkurencí a jsme
rádi, že jsme k jejich úspěchu mohli při
spět i svou troškou.“

Tento autorizovaný prodejce
několika značek sídlí v Pardubicích a Hradci Králové. Ročně prodá asi šest tisíc aut a od počátku svého působení získává řadu
ocenění za vynikající výsledky
a služby – například Zlatou jehlici, nejvyšší ocenění koncernu Volkswagen. Autocentrum
disponuje více než sedmdesáti
pracovními místy v servisech,
provozuje rovněž dvě vlastní
moderní lakovny a klempírny.
Závodní tým BARTH Racing
vznikl v roce 2014 jako divize autocentra. Tým se poprvé
zúčastnil Rallye Dakar v roce
2015, letos tedy do legendární soutěže odstartoval počtvrté. Letošní spolupráce se značkou Volkswagen navazuje na
úspěšnou účast doprovodného
vozu Transporter na Rallye Dakar před dvěma roky.

Mobilita
ZDOKONALENÁ NĚMECKOU TECHNOLOGIÍ

Inzerce
49
Jedinečné spojení: know-how výroby pneumatik
a automobilových technologií

> Spojujeme automobily s vozovkou – díky našim
inovativním technologiím

> Disponujeme odbornými znalostmi

od automobilových technologií
až po pneumatiky, které zajistí samotný
kontakt s vozovkou

> Naše komplexní know-how nám umožňuje
vytvářet stále lepší pneumatiky

> Sebevědomí a kontrola – pro každé auto
v jakékoliv jízdní situaci

www.continental.cz

50

SERVIS

Každý lumen
se počítá.
Světla svých vozů často už ani nevnímáme. Někdy je ještě zapínáme
sami, stále více aut to ale udělá za nás, jakmile se setmí. Dnes už
vozy rovněž umí automaticky sklápět dálkové paprsky, a dokonce
je nechat neustále zapnuté. Přinášíme malý přehled vývoje
automobilového svícení.

P

rvní světlomety se na vozech
objevily už v osmdesátých le
tech předminulého století. „Po
háněl“ je acetylen nebo olej, a i když
je řidiči měli rádi, neujaly se. Náplně
totiž byly drahé.
První elektrické osvětlení přišlo na
svět v roce 1898 v Connecticutu. Šlo
však jen o první vlaštovku – žhavicí
vlákna nic nevydržela a neexistovala
dostatečně výkonná a malá dynama.
O deset let později už bylo vše ji
nak: na autech se objevily elektrické
svítilny vpředu i vzadu, jež tehdy na
pájela osmivoltová baterie. Prvními
automobily s moderním elektrickým

systémem včetně zapalování byly ca
dillaky z roku 1912.
V roce 1915 přicházejí ke slovu prv
ní potkávací světla. Jejich ovládání
však způsobovalo jisté nesnáze. Mu
selo se zastavit, vystoupit a paprsek
ručně sklopit. Až o dva roky později
dostaly světlomety přepínání ovlada
čem v kabině.
Píše se rok 1924 a v autech se ob
jevují žárovky s klopeným i dálkovým
paprskem. Tři roky nato se rozmoh
lo přepínání nožním spínačem – to
v některých amerických pick-upech
vydrželo až do začátku devadesá
tých let.
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H1 vymyslela Evropa

Světlu vládnou LED

Mozaikové svícení

Zatímco první kapitoly automobilového svícení se psaly v Americe, v roce 1962 přispívá svým
dílem i starý kontinent. Přicházejí první halogenové žárovky
a jejich obliba prudce roste. Zaplavují téměř celý svět – vyjma
Spojených států, kde jsou až do
roku 1978 zakázané. Nakonec
se prosadily i tam a na dlouhé
dekády se staly H1, H4 nebo H7
tím nejpoužívanějším zdrojem.
Ostatně i dnes je vídáme v nových autech a především jejich
nižší cena patří k důvodům, proč
se hned tak nevytratí.

Zatímco na vrcholu své slávy
mělo xenonové výbojky asi deset procent všech automobilů,
odhady pro letošek hovoří asi
o dvaceti procentech automobilů s LED technologií. Diodová světla se dnes dostávají i do
vyšších výbav malých vozů, například Volkswagen Polo GTI je
má už v základu.

Takhle vypadá budoucnost: maticové optické systémy neboli
matrix beam. První aktivní světlomety sestávající z většího počtu zdrojů (tedy LED), které lze
jednotlivě stmívat nebo zhasínat tak, aby neoslňovaly, přišly
v roce 2013. Jeden světlomet
je sestaven z několika desítek
diod, což umožňuje zhasnout či
rozsvítit více světelných výsečí
podle potřeby. Dá se tak odstínit
chodec na krajnici, protijedoucí
auto i vůz jedoucí stejným směrem před námi.

Xenon dobýval
svět – a nedobyl
Někdy kolem roku 2010 nabyli
vývojáři přesvědčení, že malým
vozům zůstane halogen a vyšší
modely přejdou na xenon o výkonu 25 wattů. Ten ve srovnání
s 35wattovým kolegou vychází úsporněji a levněji, protože
u něj není potřeba vysokotlaký ostřikovač. Jedním z prvních
vozů, který tato světla dostal, se
stal například Volkswagen New
Beetle. Prognózy se však nepotvrdily a xenon pomalu, ale jistě ustupoval ze scény a poslední
dva až tři roky už tuto technologii automobilky nevyužívají.
Žezlo převzaly diody.

Primát drží Touareg
Nejmodernější variantu dnes
představují aktivní světlomety
s neoslňujícími dálkovými světly. Ty už neovládá řidič, ale počítač spojený s kamerou, která snímá situaci před autem,
umí rozpoznat ostatní účastníky provozu a světla pak nastaví tak, aby neoslňovala. Prvním automobilem, který tento
systém dostal, se stal v roce
2010 Volkswagen Touareg. Na
tu dobu šlo o vcelku převratnou novinku – světlomet (stále ještě s jednou výbojkou) pomocí otočného válečku, který se
před zdrojem pohybuje, dokáže
vykrývat prostor, kde se nachází protijedoucí auto.

» NEJMODERNĚJŠÍ VARIANTOU
JSOU AKTIVNÍ SVĚTLOMETY
S NEOSLŇUJÍCÍMI DÁLKOVÝMI SVĚTLY.
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www.volkswagen.cz

Inzerce
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OTEVŘETE DVEŘE
NOVÉ SEZONĚ.
JARNÍ SERVIS VOLKSWAGEN

Otevřete dveře do nové sezony s naší aktuální nabídkou letních pneumatik
s bezplatnou PneuGarancí. Využijte výhodné servisní úkony s Originálními díly
Volkswagen®, širokou nabídku Originálního příslušenství Volkswagen® a jarní
servisní prohlídku vozu. Více informací získáte u autorizovaných servisních
partnerů Volkswagen. Nabídka platí do 31. 5. 2018.

Seznam autorizovaných
partnerů naleznete zde.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.
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AMAROK

Král
namibijské
pouště.
Je velká skoro jako Německo a Francie dohromady, přitom
má jen něco přes 2 miliony obyvatel. Nejřidčeji osídlená
země Afriky. Tak se dá stručně charakterizovat Namibie,
ve které úředníci v říjnu loňského roku zaregistrovali dva
obyvatele navíc. Jeden měl český technický průkaz na jméno
Volkswagen Amarok V6, druhý cestovní pas a v něm fotku
tlemícího se experta Pepy z pořadu Autosalon.
Text Josef Vrtal
Foto Jiří Chramosil ml.

N

áš cíl zněl: profrčet bez ztrá
ty kytičky, bez havárie a zá
vad napříč touhle úchvatnou
africkou zemí, na tachometru namo
tat 8 000 terénních kilometrů, vyfotit
se se slonem a s Křováky, ale hlavně
dovézt materiál na 50minutový tele
vizní speciál.
Na cestu s předstihem
Aby se Amarok vylodil v září v Na
mibii, musíme ho dostat do britské
ho přístavu Sheernees už v polovině
prázdnin. Zdejší lodní společnosti to
tiž fungují jako novodobí koňští hand
líři a cena přepravy se pořád mění.
A to si ještě nejste jistí, jestli vám kra

savec připluje v dobré kondici. Pro
to ta rezerva, aby se případný průšvih
mohl řešit ještě před expedicí. Ele
gán jménem Amarok V6 naštěstí ces
tu zvládne perfektně a já si ho po pří
letu na přelomu září a října přebírám
v dokonalém stavu.
Jsme tu jak pěst na oko
Namibie je bývalou německou kolo
nií, počet pick-upových Volkswagenů
tu proto slušně šlape na paty konku
renčním modelům Toyoty Hilux, která
jinak drží v Africe prim. Přesto budí
me rozruch díky fóliovému masková
ní i volantu, který je umístěný na levé
straně (tady se jezdí nalevo).
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Amarok králem
Namibie
Na náš speciál se
můžete podívat v archivu
pořadu Autosalon na
www.autosalon.tv
(díl 43 z roku 2017).

ŠPLHÁME NA STOVKY METRŮ VYSOKÉ
DUNY NAMIB-NAUKLUFT NATIONAL
PARK, PAK SE PRODÍRÁME ÚZKÝM
PROSTOREM MEZI NIMI A MOŘEM.
JDE O JEDINÉ PÍSEČNÉ DUNY SVĚTA,
KTERÉ SE ZVEDAJÍ PŘÍMO
Z MOŘSKÉHO POBŘEŽÍ.

U TROJHRANIC NAMIBIE,
BOTSWANY A ANGOLY
POZORUJEME PLAVÍCÍ
SE HROCHY. PŘITOM NATOČÍME,
JAK JEDNOHO Z NICH PŘEJEDE
LOĎ NĚMECKÝCH TURISTŮ.

Hned první den tak přilákáme
pozornost jednoho Angolana, který
o naši V6 projeví mimořádný zájem.
Aby potvrdil serióznost nabídky, mává
před námi koženou taškou plnou pa
pírových bankovek. S díky je odmí
tám a odjíždím. Zklamaný zájemce se
mi v běhu ještě pokusí strčit do okén
ka i druhou napěchovanou tašku, ale
to už šlapu na plyn a dávám sbohem
hlavnímu městu Namibie Windhoeku
a s ním i asfaltové silnici. Už po 30 ki
lometrech ji střídá typická prachovka.
V prachu je to o kejhák
Ačkoli Namibie není nebezpečná
země, místní prachové cesty stojí
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ročně život spousty turistů. Někte
ří z nich buď z únavy, nepozornosti
nebo nezkušenosti občas vyjedou
mimo ně. Kvůli výškovému rozdílu
proti okolnímu terénu, valu na kraj
nici a nestejnému podloží navíc hro
zí převrácení.
To samo o sobě ustojíte, hlav
ně v pick-upu. Kdo ale zavolá pomoc
a kdy ta se k vám dostane? Podobné je
to v případě, že má auto defekt: buď
si počkáte den nebo dva na asisten
ci, nebo musíte ujít 50 kilometrů pěš
ky k nejbližšímu obydlí.
Tohle máme naštěstí s Amarokem
vyřešeno. Satelitní telefon, dvě plno
hodnotné rezervy s terénními pneu

NA KONCI JEDNÉ Z PRACHOVEK
POTKÁVÁME VESNICI STAROU
STOVKY LET A NAKUPUJEME RUČNĚ
DĚLANÉ CETKY. KŘOVÁKY ZASTUPUJE
MÍSTNÍ VIKTOR KOŽENÝ, USMLOUVAT
S NÍM DOBROU CENU JE FUŠKA.

matikami, vyvýšený podvozek, po
sílená ochrana jeho důležitých částí,
100 litrů nafty v kanystrech plus stej
ná nádrž plná pitné vody. Prostě žád
né riskování.
Pískem levou zadní
Navíc nejedeme sami, náš Amarok
kvůli bezpečnosti doprovází parta
toyotích kamarádů. Ti se nám zpočát
ku smějí: „Jak to tady dáte bez redukč
ní převodovky?“ Zjevně nechápou
koncepci osmistupňového automatu
s krátkými prvními rychlostmi a ná
lož terénních asistentů. Asi technolo
gicky trochu zamrzli, ale nechci vyvo
lávat zbytečné hádky, tak radši mlčím.

Terénní pravda se totiž stejně brzy
ukáže sama. Při průjezdu národním
parkem Kaudom, kde si mimocho
dem zvládneme cvaknout i první sel
fíčka se slony (díky za ochotu, chobot
natci!), narazíme na cestu obklíčenou
stromy, keři, žirafami a ostatními zví
řaty. Vyhnout se je nemožné. Navíc tu
není žádné pevné podloží, ale písek,
hluboký a bořivý, nahrnutý v kolejích.
Takový terén nás čeká dalších
150 kilometrů, možná i víc. Řadím se
v koloně záměrně na poslední mís
to. Toyoty před námi ryjí zbídačenou
cestu dramatičtěji než divoká prasata
na Zlínsku, ale už po dvaceti kilome
trech zastavují a upouští pneumatiky.
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NÁRODNÍ PARK ETOSHA JE VELKÝ
JAKO MORAVA. SKORO JAKO
BYCHOM OFFROADILI MEZI
ZNOJMEM, OLOMOUCÍ A ZLÍNEM
A LOVILI PŘITOM FOTKY LVŮ,
OPIC A JINÉ AFRICKÉ HAVĚTI.

V ÚDOLÍ HOANIB RIVER NARÁŽÍME
NA VOLNĚ ŽIJÍCÍ SLONY. MÍSTO JE
ODLEHLÉ TAK, ŽE ZDE NACHÁZÍME
I ZTRACENÝ TALISMAN JEDNOHO
NAŠEHO PRŮVODCE, KTERÝ TU PŘED
TŘEMI LETY SKONČIL S PRASKLÝM
CHLADIČEM. ZŮSTALY PO NĚM
I NEPORUŠENÉ OBROVSKÉ NÁPISY
Z KAMENÍ „HELP“ A ŠIPKY SMĚŘUJÍCÍ
K JEHO TEHDEJŠÍMU BIVAKU.

My zatím hrdinně tlak necháváme být
a pokračujeme dál na vytočenou dvoj
ku, občas za tři. Když tam ale mrsk
nu manuálně za čtyři, písek nás sek
ne zase zpátky na tři. Amarok se sune
vpřed v permanentním záhrabu, lí
tám v kolejích zleva doprava, přičemž
hlídám teplotu vody i oleje. Všechno
v normě. Ručičky se nehnou ani o mi
limetr. Toyoty protáhnou přední mas
ky. To od reductionless fráji z Hanno
veru nečekaly.
Ani horko nás nezastaví
Druhý den teploměr ukazuje 44 stup
ňů a písek se mění v řídkou kaši. Za tři
není dovoleno, jedeme na dvojku. Po
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asi třiceti kilometrech se začíná zvy
šovat i teplota vody. Nedá se nic dě
lat, zastavím, nechávám kola vysyčet
a vydechnout o 0,5 baru.
Větší plocha pneumatik rázem
mění rozložení sil mezi přírodou
a mechanickým strojem. Fičíme ku
předu za čtyři, teploty v normě, Ama
rok pluje po rozbouřeném písku, za
tímco spolehlivě drží 75% rezervu
výkonu i ovladatelnosti. Zvládl by to
i v podstatně horším stavu.
Ještě strčíme do jedné z toyot, kte
rá se zahrábla. Amarok jí rázem uštěd
ří lekci, převodovkovou i v tahání
na zpátečku. Snad konečně prozře
z old-school Daktari syndromu.

6
bodů pro Namibii
V restauracích velkých měst se
dobře najíte. I pivo je tu dobré.
Celá země je bezpečná.
V zemi je dost kempů a hotelů
všech kategorií.
Všichni umí anglicky, je to
úřední jazyk.
Kvalitu místních turistických
průvodců garantuje stát.
Snadno si pronajmete off-road
vozy v úpravě pro expedici.

Amarok
Dark Label
Speciální edice osloví
jedinečným interiérem
i exteriérem individualisty
zaměřené na design, kteří
nechtějí postrádat výhody
terénního vozidla. Vytříbený
vzhled umocňují tmavé
doplňky jako černé ochranné
rámy v oblasti prahů, matně
černý stylový rám nad ložnou
plochou za kabinou a 18" kola
Rawson z lehké slitiny. Amarok
Dark Label můžete objednávat
s motory V6 TDI o výkonu
120 kW nebo 150 kW.

NAD ŘEKOU PARKU BWABWATA
KVŮLI PRUDKÉMU VĚTRU
MÁLEM PŘIJDEME O DRON.
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FILM

Volkswagen na
stříbrném plátně.
Hvězdy filmového plátna a televizních obrazovek nemusejí být
jen z masa a kostí. Volkswagenů, které si zahrály po boku Umy
Thurmanové, Kevina Bacona či Jeffa Bridgese, je dlouhatánský
zástup. Zde je výběr těch nejzajímavějších.
Text Štěpán Vorlíček
Ilustrace Kristína Šimková

Můj miláček Brouk
Brouk 1962

Tady začala cesta do
hollywoodské síně slávy. Příběh
o závodním vozu s číslem 53
jménem Herbie, který má svou
vlastní hlavu, se dočkal několika
pokračování. A jako reakce
na tuto sérii později vznikly
německé filmy o autíčku Dudu.

Little Miss Sunshine
Transporter T2 1973

Když se chcete vypravit
na dlouhý road trip, jaké si
vyberete auto? Jistě, klasický
Transporter. Ten z tohoto
filmu, který rodinku provází
celým příběhem, můžete vidět
v Petersenově automobilovém
muzeu v Los Angeles.
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Kráska
v růžovém
Karmann Ghia 1959

V této klasice z roku 1986 o tom, že najít
lásku mimo svou sociální vrstvu není
zase tak snadné, můžeme vidět hlavní
hrdinku Andie za volantem krásného
růžového Typu 14, který byl postavený
na podvozku Brouka a jemuž kabát střihl
Luigi Segre z carrozzeria Ghia.

The Big Lebowski
Brouk 1971

V kultovním filmu s Jeffem Bridgesem
či Julianne Moorovou jezdí Broukem
soukromý detektiv v podání Johna Polita,
který sleduje hlavního protagonistu.

50x a stále poprvé
Volkswagen 181 1973

Hrdinka v podání Drew
Barrymorové ve filmu o ztrátě
paměti a každodenním novém
objevování života jezdí žlutým
modelem 181, kterému se
přezdívalo Věc (The Thing).

Kill Bill 2
Karmann Ghia 1972

Footlose

V tomto snímku s Umou
Thurmanovou a Davidem Carradinem
jezdí hrdinka s modrou verzí
sportovního auta — tentokrát bez
střechy. Lak karoserie se jmenoval
Bermuda.

Brouk 1979

Příběh vypráví o mladíkovi,
který chce prostě jen tančit.
Přestěhuje se však z Chicaga
na vesnici, kde jsou rocková
muzika a tanec zakázány. Hlavní
hrdina v podání Kevina Bacona
se na venkovské periferii
pohybuje žlutým Broukem
z roku 1973.

Jestli se rozzlobíme,
budeme zlí
Puma Dune Buggy 1974

Hlavní cenou pro vítěze
automobilového závodu je krásná
plážová bugina. Vítězové jsou však
dva – a nastávají trable. Nestárnoucí
klasika s Budem Spencerem,
Terrencem Hillem a roztomilou dune
buggy neboli „dunovkou“ postavenou
na bázi Brouka, zvanou Puma,
z roku 1974.
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PASSAT

Okružní jízda
za sluncem.
V sobotu 16. září 2017 odjíždějí tak trochu do neznáma.
Dvořanovi z Liberce se vydávají na road trip po Německu, Francii
a Itálii. Jak se jejich cesta přesně vyvine, ale zatím vůbec netuší.
Text Jana Bohutínská
Foto Dvořanovi, Profimedia, Shutterstock

Á

la, Standa a ani ne roční Jiřík
Dvořanovi mají k ruce průvod
ce po kempech a v mobilu apli
kaci park4night, která doporučuje i mís
ta pro spaní na divoko. Podrobný plán
vzniká na cestě, užívají si volnost. Za je
jich vozem Volkswagen Passat B7 je za
přažený pětimetrový vozík pod nepro
mokavou plachtou. Dům na kolečkách,
v němž budou bydlet na pěti metrech
čtverečních.
V odpojování, podkládání a připojo
vání vozíku jsou brzy mistry. Standa do
vnitř vestavěl spací patro a pod něj uložili
průhledné přepravky s věcmi. Jak cesto
vání zvládnou, testují v kempu v Mělní
ce během vinobraní. Trochu symbolicky,
jak se ukáže. A je to křest ohněm. Hluk,
déšť, zima. Ještě že si jako nouzovku při
balili přímotop značky UFO. Rozhicova
ného „ufona“ párkrát ocení. O to větší je
motivace posunout se k jihu s příslibem
třiceti stupňů Celsia.
Na Štrasburk!
V Německu se seznamují se svérázný
mi kempaři. „Přijedou, karavan odpojí
a vysunou nožičky. Vytáhnou markýzu,
schůdky, židličky, stůl. A zalezou dovnitř,
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protože začne pršet. Koukají na televizi
a popíjejí víno,“ líčí Standa a prozrazuje,
že si s vozíkem občas připadají jako exo
ti, ale zároveň jsou na něj hrdí.
Kvůli počasí berou Německo na je
den zátah. S přestávkou v servisu, když
se hlásí kontrolka motoru. Naštěstí je to
jen prkotina. Passat suverénně táhne vo
zík a cestu zvládá statečně. „Jsem rád, že
máme tohle auto,“ shrnuje Standa, kte
rý je fandou značky. Další den se počasí
umoudří. Takže kola ven a hurá na Štras
burk. Cyklistická rodina má natrénováno.
Ústřice a komáři
Ale je načase užít si skutečnou Francii.
„To už jsme se díky chytrému autu úspěš
ně vyhnuli placení mýta a táboříme asi
v polovině cesty od hranic k Lyonu. Z ří
zení ve Francii jsem měl trošku obavy, ale
docela to jde. Jen ty popisy u značek mi
nic neříkají. Snad mi to místní policista
nebude muset překládat,“ doufá Standa.
Po zastávce v Dijonu jim aplikace
ukazuje, že v městečku Mercurey se dá
přespat na polodivoko – ale objevují vi
nařství. „K západu slunce si kupujeme
lahvinku. Je to zatím naše nejlepší uby
tování. Bez elektřiny a vody, ale mezi vi

DVOŘANOVI
CELKEM NAJELI
4 760
KILOMETRŮ

Parťák na cestu
Volkswagen
Passat Variant
motor
2.0 TDI 125 kW 4Motion, DSG
rok výroby
2012
stav tachometru
230 000 km
speciální úpravy
zatmavená skla, kamera
co jsme ocenili
odvětrávaná sedadla, pohodlí
s DSG, velmi solidní spotřebu
(při rozumné jízdě i 7 litrů)
Štrasburk je v Alsasku, tedy ve Francii.
Vypadá to tu ale trochu jako v Německu,
včetně typického smyslu pro pořádek,
a mají tu vodní kanály jako v Holandsku.
Těžko si představit lepší sídlo pro
Evropský parlament a Radu Evropy.

LIBEREC
MĚLNÍK
ŠTRASBURK
DIJON
MERCUREY
LYON
LASIZE
GRUISSAN

BENÁTKY

BÉZIERS

ABSOLVOVALI
17
PŘESUNŮ
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Béziers je rájem pro milovníky
středověké architektury,
romantiky i ústřic.

nicemi a s krásným počasím. Až na ta
rána, kdy je dvanáct stupňů,“ klepe se
Standa. Noční zimu vyvažuje ranní vý
hled na vinici a snídaně s hrozny. Z cesty
se stává vinařsko-kulinářský výlet.
I když viděli hodně měst a projeli flák
krajiny, nejvíc je nadchly vinice. Třeba ta
Jacquesova, který jim oplatil angličtinu
a němčinu. S vinařem klábosí o výrobě
vína i o vinařských soutěžích. Pokračují
exkurzí v provozu a ve sklípku, zatímco
Jiřík odpočívá v dosahu chůvičky.
Kam pojedou další den, řeší večer pře
dem, někdy v den odjezdu. Na plánová
ní cesty se podílí Jiřík. Jede se, když v po
hodlí auta spí – když se probudí, je pauza.
A rodiče si pak rozšiřují labužnické ob
zory. Ochutnávají žabí stehýnka i místní
sýry. Zastavují na olivové farmě. V tržni
ci v Béziers testují ústřice. A mezitím sla
ví Jiříkovy první narozky na pláži u měs
tečka Gruissan.
V Provence objevují vinařství Mas
del Rey. Je sice hogo fogo, ale obývají ho
i hejna komárů. V dosahu je městečko Ar
les se svými pouličními umělci, staroby
lou atmosférou, památkami sahajícími až
do antiky i s koridou. Až na ty psí exkre
menty...
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Z Manga do Nutelly
Další den si užívají piknik na pláži a po
luxusním Azurovém pobřeží míří do Itá
lie. Když pak stoupají do Ligurských Alp,
obdivují krásné výhledy. „Auto se už to
lik nekochá – z nuly do 900 metrů jede
me téměř bez přestávky –, ale vše zvlá
dá. Nespěcháme,“ připomíná Standa, než
s rodinou zakotví v italské kantýně.
Ve vesničce Mango zastavují ve vinař
ství La Trava. Ochutnávají grappu a zjiš
ťují, že lískáče z okolí končí v Nutelle.
U Lago di Garda mají štěstí na festival
medu v městečku Lasize. Kolem Lago di
Garda krouží autem, ale Standa by těch
150 kiláků rád zkusil na kole. Jenže práce
už ho volá domů. Standa, Ála a Jiřík do
jíždějí do Lughetta, kus od Benátek, a by
dlí na farmě s osly, slepicemi a krůtami.
Ovšem i s restaurací, která nabízí míst
ní sýry a salámy. Procházejí Benátky a po
měsíci stáčí auto na sever. Návrat do Čes
ka dávají na jeden zátah. Passat trpělivě
zabírá i s vozíkem těžším o padesát lah
ví vína. „Řízení mám po krk,“ vydechuje
Standa, kterého občas za volantem stří
dá Ála. Viděli ale krásná místa, ochutnali
dobroty a potkali nové lidí – a to za roz
lámaná záda určitě stojí.

13
NOCÍ STRÁVILI V KEMPECH
3
NOCI SI ZAPLATILI NA FARMĚ
8
NOCÍ SPALI ZDARMA

Passat Dvořanových s vozíkem
má na délku celkem 10 metrů
a vozík nabízí ubytovací prostor
5 metrů čtverečních.

Praktická zjištění
Být exotem ve francouzském
kempu je příjemnější než v Německu. „Ve Francii jsme viděli
dva podivíny na dvojkole i lidi,
co nemají nejnovější karavany
a wohnmobily. V Německu jsme
působili hodně zvláštně,“ přiznává Standa.
Dětské světy a bazény jsou cestou dobře vybavené a za příjemné ceny. Zázemí bazénu může
vyřešit hygienu při přespání bez
sprchy.
Ve Francii bez místního jazyka zbývají jen posunky a slovník, v Itálii se většinou domluvíte anglicky či německy.

» KOLEM LAGO DI GARDA
Arles se starověkými římskými
památkami, Benátky – jedno velké
umělecké dílo na vodě – a sluncem
zalité Lago di Garda na úpatí alpských
svahů.

KROUŽÍ AUTEM, ALE
STANDA BY TĚCH
150 KILÁKŮ RÁD ZKUSIL
NA KOLE.
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Psů všech velikostí,
barev i tvarů je na světě
spousta. Ale LuDWA
je prostě jen jeden!
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DAS
WELTAUTO

Co je nového?
Narodil
se LuDWA.
V říjnu loňského roku přibyl do našeho týmu LuDWA. Kdo je
LuDWA a co má společného s ojetými vozy? LuDWA je pes.
LuDWA je hlídač kvality. LuDWA je maskot. LuDWA je maskot
českého programu ojetých koncernových vozů Das WeltAuto.

P

roč se jmenuje právě LuDWA?
Protože, jak jste si mohli všim
nout, jeho jméno obsahuje zkrat
ku programu Das WeltAuto (DWA). Proč
je to zrovna pes? Říká se, že pes je nej
lepší přítel člověka. A tak jako potřebu
je mít člověk nejlepšího přítele, potře
buje mít i spolehlivý vůz, který ho všude
doveze a nenechá ho na holičkách. Na
víc pes je v ČR velmi oblíbené a rozšíře
né zvíře, ne nadarmo se Čechům přezdí
vá „národ pejskařů“.
Tato myšlenka stála u zrodu plánů
pro tento rok, se kterými nám bude po
máhat právě pes LuDWA a psí termi
nologie. Již v podzimní kampani 2017,
která byla realizována v průběhu října
a listopadu loňského roku, jsme využi

li první rádiové spoty a vizuály, ve kte
rých hrál LuDWA hlavní úlohu. Ve vi
zuálech měl pouze grafickou podobu,
v pilotním videu, které jsme natočili, již
vystupuje reálný LuDWA, který se tím
to zároveň stal tváří českého programu
Das WeltAuto pro celý rok 2018.
V letošním roce plánujeme jarní kam
paň, která se uskuteční v měsíci březnu
za pomoci rádia, on-line médií a sociální
sítě Facebook. V současnosti pracujeme
na podkladech, natáčíme, fotíme. V plá
nu je i krátké video, ve kterém kromě
Ludwy vystupují i tři jeho psí kamarádi.
Součástí jarní kampaně je soutěž
s Das WeltAuto. Každý zákazník, který
si v období 1. 1.–30. 4. 2018 zakoupil/za
koupí vůz od nás, má možnost zapojit se
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» ROZHODLI JSME SE
POMOCI VYBRANÝM
ZVÍŘECÍM ÚTULKŮM.

do soutěže o zapůjčení vozu Volkswagen
Beetle nebo Volkswagen T-Roc (záleží na
výběru výherce) na víkend s plnou nádr
ží zdarma. Podmínkou vstupu do soutě
že je kromě vozu od DWA i zodpovězení
soutěžní otázky a zaslání fotografie kou
peného DWA vozu. V případě, že na foto
grafii bude společně s vozem i psí kama
rád zákazníka (účastníka soutěže), získá
pro něj zákazník stylový ePESní originál
ní svítící obojek v oranžové barvě od Das
WeltAuto.
Pro podzimní kampaň plánujeme kro
mě komunikace značky DWA i pomáhat.
Součástí kampaně bude pomoc Ludwo
vým kamarádům, kteří nemají zatím to
lik štěstí jako on a nemají svou vlastní ro
dinu. Kromě toho, že chceme být úspěšní
68

v prodeji ojetých vozů, chceme být i spo
lečensky zodpovědní, a proto jsme se roz
hodli pomoci konkrétním vybraným zví
řecím útulkům a podpořit je nákupem
granulí a masových konzerv. Zároveň
využijeme i krásné svítící obojky z jarní
kampaně a i jimi útulky obdarujeme.
Na vánoční období připravujeme ko
munikovat Das WeltAuto ve spojitos
ti s akční nabídkou ojetých vozů pod
vánoční stromeček, i v tom nám bude
pomáhat LuDWA a jeho tři psí kamarádi.
V průběhu celého roku pak budeme
dále pracovat na tom, abychom byli pro
své zákazníky spolehlivým a důvěryhod
ným partnerem v oblasti obchodu s oje
tými vozy se širokou nabídkou doplňko
vých služeb.

Líbí se vám naše myšlenka?
Sledujte náš Facebook Das WeltAuto ČR
a nechte se inspirovat.

Inzerce
69

70

FINANCIAL
SERVICES

Poskládejte
si splátku
na halíře.
Chystáte se na nákup nového Volkswagenu? Jistě vám
přijde vhod nový webový konfigurátor – můžete si svůj vůz
sestavit přesně na míru. Tento nástroj nedávno dostal jedno
zajímavé vylepšení.

Z

volíte si model, motor, převodov
ku, stupeň výbavy. V dalších kro
cích si pak můžete „pohrát“ na
příklad s výběrem laku, kol, čalounění
interiéru a samozřejmě přebohatou na
bídkou doplňkové výbavy. Principem
konfigurátorů je, že hned vidíte koneč
nou cenu.
Co když si ale chcete svůj vůz pořídit
na splátky? Ani to už není problém. No
vinkou našeho konfigurátoru je, že zob
razuje i ceny měsíčních splátek v „reál
ném čase“ podle toho, jak měníte různé
prvky, zkoušíte si několik alternativ a při
dáváte či ubíráte položky doplňkové vý
bavy. Můžete si také nastavit něko

lik verzí svého budoucího Volkswagenu
a pěkně vedle sebe si je porovnat.
Na konci svého putování konfigurá
torem přehledně uvidíte vybranou výba
vu, celkovou cenu auta i výši měsíčních
splátek. Zobrazí se vám rovněž to, jestli
ve vámi vybrané konfiguraci máme něja
ké vozy skladem a kolik jich případně je.
Samozřejmě můžete různě upravo
vat i parametry financování – měnit výši
akontace (až 0 70 procent) nebo počet
měsíčních splátek od 24 do 72 měsíců či
různě nastavovat pojistné varianty, výši
spoluúčasti nebo zadat, kolik bezeškod
ních měsíců máte u své pojišťovny „na
kontě“.
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» NOVÁ FUNKCIONALITA UMOŽŇUJE ZÁKAZNÍKŮM, ABY SI JIŽ
PŘI KONFIGURACI VOZIDLA MOHLI SESTAVIT I NABÍDKU
FINANCOVÁNÍ, KTERÁ PŘESNĚ ODPOVÍDÁ JEJICH POTŘEBÁM.
Jiří Olša, brand manager Volkswagen osobní a užitkové vozy
Volkswagen Financial Services

Na pár kliknutí
Pojďme si novou funkci konfigurá
toru ukázat třeba na novém Volks
wagenu Polo. Věděli jste, že napří
klad parkovací asistent Parkpilot
vyjde na 136 korun měsíčně? Mul
tifunkční volant vyjde na 51 korun,
sportovní podvozek na 89 a střešní
okno na 271 korun? A tak dále a tak
dále – sestavování nového auta je
vlastně docela zábavná a pouta
vá hra.
Na www.volkswagen.cz klikněte na
„Konfigurátor“ a vyberte si svůj vůz tak,
aby jeho měsíční splátka na korunu
odpovídala vašim možnostem a představám.

Příklad
Nové Polo se splátkami
na míru

Cena

Měsíční splátka

292 900 Kč

4 479 Kč

Lak červená Flash

3 900 Kč

52,61 Kč

15" ocelová kola

6 800 Kč

91,72 Kč

Autom. klimatizace Climatronic

13 300 Kč

179,39 Kč

Rádio Composition Media

5 400 Kč

72,84 Kč

Tempomat

11 600 Kč

156,46 Kč

Celkem

333 900 Kč

5 070,37 Kč

Základ

Vzorový příklad na www.volkswagen.cz
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Trendline, 1.0 55 kW, 5stupňová
manuální převodovka

Inzerce
73

JISTOTA A POHODLÍ PRO VAŠI FIRMU
Zajistíme vám kompletní péči o firemní vozy a budete se cítit jako doma díky
nadstandardním službám, kvalitnímu servisu, férovému jednání, transparentním úkonům
a pravidelné výši splátek. Pohodlně si tak zařídíte jakékoliv auto rodiny Volkswagen.

vwfs.cz | 224 992 300

Asistenční systémy nejrůznějších typů dnes najdete téměř v každém novém
automobilu. Co všechno ale předchází tomu, než mohou být uvedeny do výroby?

A

uta sama parkují, hlídají oko
lí nebo dokážou rozpoznávat do
pravní značky. Víte, co všechno se musí
vyzkoušet, než se takové systémy v au
tech objeví? Na mysli máme rozsáhlé
testování jejich funkčnosti. Nedílnou
a velice důležitou součástí skládačky
jsou testovací řidiči. Právě o nich jsme
si povídali s Gáborem Ifflandem ze spo
lečnosti Valeo, která tyto systémy dodá
vá i do automobilů Volkswagen.
„Testovacích řidičů u nás pracuje asi
padesát, každý z nich měsíčně najezdí
několik tisíc kilometrů. Jejich hlavním
úkolem je provádět předepsané zku
šební scénáře a sledovat, jestli systém
pracuje tak, jak má,“ popisuje Iffland.
Představte si například vývoj parkova
cího asistenta. Testovací řidič třeba pa
desátkrát za den zaparkuje. Při tom se
do počítačů a na úložiště v autě sbíra
jí obrovské objemy dat, která se pak vy
hodnocují.
„Testovací řidiči také vývojářům dá
vají zpětnou vazbu ohledně uživatelské
zkušenosti: jak a co se zobrazuje na dis
pleji, jestli je akustické varování dosta
tečné, zda signál přichází včas a podob
ně. Jde o velice důležitý článek pro naši
práci – bez těchto lidí bychom nemohli
fungovat,“ dodává Iffland.
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2
NA SILNICÍCH
CELÉHO SVĚTA

1
BLÍŽÍ SE PŘEKÁŽKA?
NESMÍŠ ZABRZDIT!
Parkovací funkce se zkoušejí
v areálu firmy v Praze, testy
ve vyšších rychlostech
pak probíhají na polygonu
v Milovicích. Tam se věnují
například automatickému
nouzovému brzdění. Tady
potřebují testovací řidiči
především pevné nervy: když
se vůz řítí na překážku, nesmí
přijít ke slovu řidičský reflex.
Noha na brzdový pedál musí
zapomenout – úkolem je přece
sledovat, jestli auto zabrzdí
bezpečně samo.

Zkoušky samozřejmě
probíhají i v reálném provozu.
Několikačlenný tým odletí třeba
na měsíc do Austrálie, kde
za tu dobu najezdí i patnáct
tisíc kilometrů. Jednotlivé
automobilky si přesně nadiktují,
kde se má jezdit: Evropa, Asie,
Spojené státy – v různých
regionech jsou různé podmínky,
jiné silnice, případné překážky
vypadají jinak a i dopravní
značky jsou v různých koutech
světa odlišné. Systém je ale
musí znát všechny.

4
JAKÝ BY MĚL
TESTOVACÍ ŘIDIČ BÝT?
Trpělivý. A samozřejmě velký
nadšenec – vždyť drtivou
většinu pracovního času jezdí
pořád dokola na polygonu nebo
na pár čtverečních metrech
neustále parkuje. Tito lidé
musejí rovněž projít řadou
bezpečnostních školení, absolvují
také několikadenní praktickou
přípravu na polygonu. Mnohé
automobilky navíc požadují, aby
měli speciální certifikaci právě pro
jejich automobily. Často se jim do
rukou dostane například prototyp
luxusního sportovního vozu
a testovací řidiči si s ním musejí
umět poradit. A neublížit mu.

3

5

NÁRAZY
DO BALÓNU.

PROFESE S DOBRÝMI
VYHLÍDKAMI.

Máte auto vybavené asistentem
nouzového brzdění? Možná vás napadlo
zkusit si někde na parkovišti postavit
pár kartonových krabic a vyzkoušet,
jak funguje. Na skutečné testy jsou
ale rozsáhlé normy ISO, které detailně
popisují, v jakých rychlostech mají
zkoušky probíhat nebo jak má překážka
vypadat. Pokud simuluje automobil,
jedná se o velice přesnou nafukovací
napodobeninu zadní části vozu.
Dokonce jsou na ní reflexní plochy, aby
se zajistilo, že atrapa nebude například
kontrastnější než skutečný automobil.
Figuríny chodců jsou z molitanu a kromě
vzhledu a rozměrů normy definují
také trajektorie jejich pohybu – testy
neprobíhají jen se statickými, ale také
s pohybujícími se překážkami.

Ač by se mohlo zdát, že testovací
řidiče dřív nebo později nahradí
roboti, je to právě naopak.
Lidskou bdělost a zkušenost
(zatím) nahradit nelze. Navíc
už příští rok vstoupí v platnost
zpřísněné předpisy nárazových
zkoušek EuroNCAP, které budou
vyžadovat automatické nouzové
brzdění. Výrobce tak čekají
tisíce a tisíce zkušebních cyklů
navíc – testovací řidiči hned tak
nevyhynou.

Ze Strašnic
do celého
světa
VALEO

Česká pobočka je jedním
ze střípků velkého světa
Valeo. Firma působí ve
33 zemích, jejích více než
110 tisíc zaměstnanců
pracuje v 58 výzkumných
a vývojových centrech
a 184 výrobních závodech.
Jedná se o předního
partnera a dodavatele
dlouhé řady světových
automobilek. Navrhují
a vyvíjejí řešení pro
chytrou mobilitu se
zvláštním důrazem
na autonomní řízení
a snižování emisí CO₂.

» LIDSKOU
ZKUŠENOST
ZATÍM NAHRADIT
NELZE.
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REGION
MARCHE

Málo známá
Itálie.
Středoitalský region Marche najdete mezi Apeninami
a Jaderským mořem. Cestovatelé z Česka ho většinou minou.
Rozmanitý kraj však nabízí kulinářské zážitky, kvůli kterým sem
stojí za to vážit cestu – zdejší kuchyně je stejně vynikající jako
třeba toskánská, i když (zatím) ne tak známá.
Text Jarmila Kultová
Foto Profimedia, Shutterstock, archiv

N

ejvětším lákadlem pro turisty je
v létě především Palmová rivié
ra, ležící jižně od hlavního města
Ancony. Kdo však dává přednost kopco
vité krajině, zamiluje si krajinu v jihozá
padní části Marche – region Ascoli Pice
no s pohořím Monti Sibillini s nejvyšší
horou Monte Vettore (2 476 m n. m.), kde
se v zimě i lyžuje. O něco níže, na slun
ných svazích, které se táhnou až k moři,
se daří bílým i modrým odrůdám vína.
Malebná krajina, kde se to nehemží turis
ty s fotoaparáty, nadchne i cyklisty, kteří
si mohou cestu zpestřit návštěvou míst
ních vinařství.
Obyvatelé regionu se dožívají nej
vyššího průměrného věku v celé Itá
lii – 83 let. Příčinou může být dobrá stra
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va, která vychází převážně z místních
produktů. Recepty se tu předávají z ge
nerace na generaci už po staletí.
Námořnické brodetto
Asi nejtypičtějším pokrmem jaderského
pobřeží je rybí polévka, která se připra
vuje z nejrůznějších druhů ryb. Nena
jdete dvě místa, kde by se připravovala
stejně. Po staletí se vylepšovala a býva
la hlavním pokrmem rybářů. Když ná
mořníci ulovili i méně kvalitní či malé
ryby, po nichž nebyla taková poptáv
ka, vařili z nich silný vývar, který nejpr
ve sloužil k dochucování, ale později se
z něj vyvinul samostatný pokrm, jenž se
stal tradiční specialitou přímořské ob
lasti Marche.

» RECEPTY SE TU
DĚDÍ Z GENERACE
NA GENERACI
UŽ PO STALETÍ.

Celé dny tu můžete na střídačku
sytit ducha i tělo. Čím nasytit
ducha, necháme na vás, ale k večeři
doporučujeme Tournedos Rossini
s lanýžem.

Těstoviny z Campofilone
Typické vaječné těstoviny, které se vyrá
bějí ručně, pocházejí z obce Campofilo
ne. O maccheroncini je prý první zmín
ka už v roce 1400. Charakteristické pro ně
je, že jsou velmi tenké (asi jako naše nud
le do polévky), ale dlouhé. Proto se jim
říkalo také andělské vlasy. Na kilogram
semolinové mouky se dává osm až de
set vajec. Těstoviny se vaří pouze minutu
a podávají se nejčastěji jen s rajčaty a oli
vovým olejem.
Tartufo, podzemní delikatesa
Severní část Marche (Urbino, Acqualag
na, Pergola) je proslulá sběrem vzácných
bílých lanýžů, zatímco jih Marche (v pro
vincii Ascoli Piceno, Roccafluvione) se

pyšní černými lanýži. Jejich čas přichá
zí v říjnu a listopadu. Jsou mezinárod
ně oceňovány pro svou nezaměnitelnou
vůni i chuť. Na podzim se tu každoročně
koná festival lanýžů, během něhož sbě
ratelé nabízejí své úlovky, či spíše výdo
bytky – houby, které rostou 30 centime
trů pod zemí.
Plněné olivy
Poněkud zvláštní, ale velice chutnou spe
cialitou z oblasti Ascoli Piceno jsou olive
ascolane (plněné olivy z Ascoli). Dají se
tu koupit takřka na každém kroku do kor
noutku asi za pět eur anebo se podávají
v restauracích jako originální teplý před
krm. (O jejich přípravě si přečtěte na dal
ší straně.)

TIP

Vzdálenost 1 100 km
Doba cesty 15 hodin
Letecky nejlépe do Říma a pak
do Ancony buď také letecky,
nebo vlakem.
Rada na cestu: Pozor, v srpnu
mají Italové prázdniny
a dovolenou a všichni jsou
v pohybu.

77

Těstoviny s bílým lanýžem patří mezi
jednoduchá jídla, u kterých chuť téhle
pochoutky dokonale vynikne.

Roberto
Di Sante
ŠÉFKUCHAŘ RESTAURACE
CAFFÈ MELETTI V ASCOLI
PICENO

Ovce daly jméno vínu
Výhodná poloha mezi horami Sibillini
a pobřežím Jaderského moře předurču
je tento terroir k pěstování bílých i mod
rých odrůd. Vinice se nacházejí na sva
zích s vápencovým nebo pískovcovým
podložím, kde réva snadno zapouští ko
řeny, které tak mohou pronikat do pod
loží a „nasávat“ minerální látky, což
ovlivňuje chuť hroznů a vína. Navíc zde
neustále proudí svěží větřík, který zabra
ňuje vzniku škodlivých plísní. Také velký
rozdíl teploty ve dne a v noci – dosahuje
až 13 stupňů – hroznům prospívá.
Velmi populární zdejší odrůdou je Pe
corino, které dostalo své pojmenování
podle toho, že se pěstuje na chladnějších
vyšších svazích, kam se dřív vyháněly
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ovce (pecora) na pastvu. K znovuobjeve
ní této odrůdy došlo v 80. letech minulé
ho století. Víno je velmi svěží, minerál
ní, s květinovou vůní a citrusovou chutí.
Podobnou bílou odrůdou je Passeri
na, které také vyhovuje vyšší poloha –
asi 500 m n. m. Vyrábějí se z ní minerál
ní vína s příjemnou kyselinkou. Často se
také přidává k jiným bílým vínům, dotvá
ří tak zajímavá cuvèe.
Z červených vín se v kopcovité kraji
ně daří hlavně odrůdám Montepulciano,
Sangiovese a Cabernet Sauvignon. Vyrá
bějí se z nich vína rubínové barvy, kte
rá chutnají po višních a lesních plodech.
Nejčastěji se míchají první dvě odrůdy
jako cuvèe, kterým leckdy Cabernet při
dává do vyvážené chuti více taninů.

Snažím se o znovuvzkříšení lokálních jídel. Jako příklad můžu
uvést vejce s lanýži a černou solí,
cizrnovou polévku s badyánem,
maccheroncini z Campofilone
s divokým chřestem, tagliatelle se slaninou, fazolemi a hrachem, tresku, sele na anýzovce
nebo velice oblíbené olivy ascolane. Jejich příprava vyžaduje trpělivost a zručnost. Velké olivy
opatrně vypeckujeme – dužina
se vyřízne do spirálky tak, aby
se oliva nerozpadla. Na olivovém
oleji orestujeme cibulku, mrkev
a řapíkatý celer. Přidáme na kostičky nakrájené kuřecí, vepřové
i hovězí maso, zalijeme bílým vínem a povaříme. Směs osolíme
a necháme vychladnout. Přisypeme strouhanku a parmazán,
přidáme jedno vejce, nastrouháme muškátový oříšek i hřebíček,
citronovou kůru a vše rozmixujeme. Osolíme a opepříme. Olivy naplníme směsí, obalíme
v trojobalu a osmažíme
v olivovém oleji
dozlatova.

1h

3/5

4

celkový
čas

obtížnost
receptu

počet
porcí

Brodetto
di pesce
800 g různých druhů mořských
ryb a plodů (sépie, krevety, treska,
parmice, mořský jazyk, kambala,
okouník, chobotnice)
sůl
1 cibule
2 stroužky česneku
olej
ocet
petržel
rajský protlak
krajíčky chleba
Mořské plody a ryby očistíme,
omyjeme, položíme na talíř
a osolíme. Cibuli nakrájíme najemno, stroužky česneku prolisujeme a necháme na oleji
zesklovatět. Pak přilijeme půl
sklenice octa. Jakmile se ocet
odpaří, přidáme nasekanou petrželku a rajský protlak zředěný
trochou osolené vody. Přidáme
sépie, které předvaříme čtvrt
hodiny na mírném ohni pod pokličkou. Když se omáčka začne
odpařovat, dáme chobotnice na
stranu pánve a přidáme zbývající ryby a plody moře. Vývar vaříme více než čtvrt hodiny při
nízké teplotě, až se voda odpaří
a omáčka zhoustne. Podáváme
s krajíčky chleba, které položíme na talíř a zalijeme vývarem.

» MOŘSKÉ PLODY
TU POTKÁTE NA KAŽDÉM
KROKU I STOLE.

STYL

V přesnosti je
dokonalost.
Co mají společného váš vůz a vaše hodinky? Díky
oběma jste vždycky na správném místě ve správný
čas. A styl nemusíte nechávat za sebou v momentě,
kdy vystoupíte z auta. Vyjadřujte ho na každém
kroku. Volkswagen vydává personalizovanou řadu
hodinek, která odpovídá různorodému vkusu.

KOUZLO
ROZMANITOSTI
Celostříbrný unisex model kombinuje
vintage a minimalismus, náramek se
také dá vyměnit za černý. A přicházíme
i s troufalejšími prototypy pro pány,
s nápadnějšími ciframi a barevnějšími
náramky. Každý ciferník podtrhuje
citlivě umírněné logo.
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Je čas...
...vyrazit k některému
z autorizovaných prodejců
Volkswagen, kde tyto
designové kousky můžete
pořídit.
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Brouk Bydlík Představujeme vám jedinečné kousky mezi
Volkswageny a vyprávíme jejich příběhy.

O

bytné automobily jsou krásné
a tak lákavé. Ale rovněž ne
smírně drahé. Jak to tedy vy
řešit? Atraktivní design zachováme…
a nástavbu si vyrobíme sami. To hlásal
v roce 1977 článek v červnovém vydá
ní časopisu Mechanix Illustrated. Šlo
o unikátní přestavbu Volkswagenu
Brouk na obytný vůz.
Na tuhle elegantní myšlenku při
šli nadšenci z Irvingu v Kalifornii.
A když jistý Robert Q. Riley jejich vý
tvor potkal v protisměru na dálni
ci, nevěřil svým očím: zepředu jako
Brouk, vzadu velká obytná část. Oto
čil se, dohnal je a zamiloval se.
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Zanedlouho už kupoval práva, aby
rozšířil slávu kempinkového nádobíč
ka i mimo Kalifornii. Domluvil s časo
pisem pro kutily Mechanix Illustrated,
že o nápadu napíše – a přiloží i ku
pon, za nějž bude možné získat výkre
sy a nástavbu si doma vyrobit.
Původní tvůrci mu říkali Li’l Bu
gger, což u editora časopisu nepro
šlo. Vůz proto překřtili na MiniHome.
Ujalo se jméno i koncept a obytných
Brouků s dřezem, lednicí, nádrží na
vodu nebo vařičem, na němž se dalo
vařit uvnitř i venku, vznikla hroma
da. Dodnes jsou k vidění především
v Americe.

Původní plán
Vydání časopisu Mechanix
Illustrated z června 1977
Cena přestavby
1 300 tehdejších dolarů
plus cena auta
Náročnost stavby
120 hodin práce
Počet „ubytovaných“
4

CONSTRUCT STEERING
Nová generace zabezpečení pro vozy bez řadicí páky

Inzerce
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Chrání vůz před neoprávněným nastartováním,
znemožňuje s vozem odjet.
CONSTRUCT STEERING je určen pro vozy, u nichž není mechanická vazba mezi voličem řazení a převodovou skříní,
jako je joystick. Zabezpečení blokuje volantovou tyč, takže není možné s vozidlem odjet, a zároveň chrání vůz proti
neoprávněnému nastartování.

www.construct.cz

Inzerce
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