O fotbalu a autech s Petrem Čechem
T-Roc Cabriolet a letní wellness
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tohoto čísla nevěděli.

1

„Fotbal se po
koronaviru změnil
ve spoustě směrů,“
říká žijící fotbalová
legenda Petr Čech.
Strana 20

Auto může nastavit
sedačky samo
Díky aplikaci We Connect se stačí
jen přihlásit a vše se přizpůsobí.
Strana 28

90 dnů
na materiál,
30 na práci
Tak vypadala záruka
ve 20. letech.

5
Strana 68

Francouzské mušle
v jihočeském kempu
Světové kuchyně jsou
rozeseté po celém Česku
a jsou skvělé.
Strana 79

3

2

284 litrů
Takhle velký kufr má T-Roc
Cabrio, což je nadstandard,
který si říká o výlet.
Strana 35

„Naházím do něj
kytary, basu, klávesy
i reprobedny,“
říká Marek Slezák
a ukazuje svůj Arteon i jako
vůz schopný vozit hodně věcí.

6

Strana 44

7

Září 2020

Tou dobou dorazí ID.3
k prvním zákazníkům.
Strana 56

42
Arteon sportovní,
elegantní i progresivní.
Seznamte se s jeho
českými majiteli.

70
California Beach je
ideální na prodloužený
víkend v horách.

18
Petr Čech ukončil aktivní
brankářskou kariéru, ale
jako manažer Chelsea má
fotbalové dění z první ruky.

30
T-Roc Cabrio otevírá
střechu i možnosti.
Zajeli jsme s ním proto
na wellness víkend.

Obsah
Léto 2020

6
Novinky Co se událo
v automobilovém světě

18
Petr Čech Rozhovor
s fotbalovou ikonou

42
Arteon Představujeme české
majitele a jejich vozy

8
Nový Tiguan Je ještě silnější
a ještě komfortnější

28
We Connect Sedadla
se přizpůsobí i vám

50
Udržitelnost Volkswagen
na cestě za nulovými emisemi

16
Technika Protokol Car2X
skrývá budoucnost dopravy

30
Letní wellness T-Roc Cabrio
na cestách po Česku

54
ID.3 Jak šel čas s Broukem
pro éru elektromobility

58
Vše, co jste chtěli vědět
o elektromobilitě, ale báli
jste se zeptat.

Vydavatel:
Boomerang Communication, s. r. o.,
Nad Kazankou 37/708,
171 00 Praha 7 – Troja,
tel.: 244 023 201,
www.boomerang.co.com
Pro: Porsche Česká republika, s. r. o.,
Radlická 740/113d,
158 00 Praha 5 – Jinonice,
www.volkswagen.cz
Šéfredaktor: Jakub Bouda
Editor: Adam Pešek
Grafická úprava: Jakub Kaše
Magazín tiskneme na ekologicky
šetrný papír.

76
Za autentickou francouzskou
kuchyní můžete vyrazit třeba
do jižních Čech.

E-mail do redakce:
magazin@volkswagen.cz
Uzávěrka vydání: 17. 8. 2020
Datum vydání: 24. 8. 2020
Místo vydání: Praha
Distribuce: Česká republika
Periodicita: 4× ročně

58
Elektromobilita Mýty a fakta
o dopravě budoucnosti

68
Evoluce Jak se vyvíjely záruční
lhůty a pozáruční servis

80
Styl Kolekce pro milovníky
téček a camperů

62
Veteráni Příběh Golfu, který si
můžete odvézt z VW Festu

70
California Beach Únik
za hranice do hor

82
Karmann jako hrdina filmu
Tenkrát v Hollywoodu

66
Volkswagen Fest Co všechno
se na vás koncem léta chystá?

76
Gastro Všechny kuchyně světa
najdete i v Česku

Prodej inzerce:
Marek Hammerschmied,
e-mail: sales@boomerang.co.com
Evidenční číslo: MK ČR E 21367,
ISSN 2533-560X
Údaje jsou platné ke dni uzávěrky.
Změny uvedených údajů nebo
tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Hvězdy mezi automobily jsou tu. Přijíždí sportovní i avantgardní
Arteon. Do nového Golfu usedla Patricie Pagáčová. A značka slaví
úspěchy s designem i elektromobilitou.

Arteon:
Dva jsou víc
než jeden
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V červnu si svou premiéru odbyla nová verze
modelu Arteon a krom sedanu nově přibyla
i karosářská verze Shooting Brake. Zatímco
klasický Arteon sází na eleganci se splývavou
zádí, avantgardní Shooting Brake dodává
praktickému konceptu oblíbených kombi Variant
výrazně sportovní charakter. V obou případech
jde o stylový a dynamický automobil, který
svým vzhledem vyčnívá z davu, ale současně
nabízí velkorysý prostor pro řidiče, spolucestující

i zavazadla. Arteon je tedy ideálním vozem pro
cestování ve velkém stylu a zákazníci už si jej
mohou objednávat. Nabízeny jsou čtyři výbavové
linie: Arteon (od 851 900 Kč včetně DPH),
Elegance (od 962 900 Kč), R-Line (od 974 900 Kč)
a R (cena bude stanovena později). Verze
Shooting Brake jsou o 25 000 Kč dražší, avšak
v sériové výbavě mají navíc funkce Easy Open
a Keyless Access.

ID.3 má prestižní
cenu za design
V soutěži Automotive Brand Contest 2020 vůz získal
hned dvě nejvyšší hodnocení. První bylo za design
vnějšku, druhé za vnitřek. Nezávislá mezinárodní
porota složená ze zástupců médií, designu, průmyslu,
univerzit a architektury ocenila moderní interpretaci
tradičního stylu Volkswagenu a to, že obojí působí,
jako by bylo vyrobeno z jednoho kusu materiálu.
V dalších kategoriích vyhrály i nový Golf (exteriér
a interiér) nebo studie ID. SPACE VIZZION (koncepty).

Patricie Pagáčová
tváří nového Golfu
Oblíbená herečka doteď používala kompaktní SUV T-Roc,
nyní přesedá do osmé generace Golfu s mild hybridním
pohonem e-TSI typickým mimořádnou hospodárností.
Patricie vešla do povědomí televizních diváků jako jedna
z hlavních hvězd televizního seriálu Ulice, zároveň patří mezi
nejúspěšnější české instagramerky a influencerky a zasedla
v porotě soutěže SuperStar 2020. „Je neuvěřitelné, jak ten
čas letí,“ říká Patricie. „Stále mám živě v paměti nejen své
první účinkování v Ulici, ale také svůj milovaný černý Golf,
který byl skvělým parťákem do pohody i nepohody. No a nyní
mám v ruce klíčky už od osmé generace této legendy, která
je proti mé bývalé pětce úplně někde jinde!“ dodává.

Německý Cvikov najíždí
na elektromobilitu
Na konci června sjel z montážní linky poslední Golf
R Variant sedmé generace a tím se ukončila tamní
výroba vozů se spalovacím motorem. Odteď už se tam
budou konstruovat jen elektromobily Volkswagen,
k nimž se v budoucnu připojí i elektrické modely Audi
a SEAT. Všech osm tisíc zaměstnanců projde do konce
roku školením, aby příští rok bezpečně zvládli vyrobit
očekávaných 330 000 elektromobilů.
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Nový Tiguan
Ještě silnější
a komfortnější
Má víc síly, nabízí větší pohodlí a dostal
ještě širší možnosti konektivity. Seznamte
se s novým modelem Tiguan, dynamickým
vozem nabitým inteligentními technologiemi.

Dynamický suverén
Svalnaté linie, dynamická přední část
s precizními tvary a zvýrazněné boční
partie. Nový Tiguan se může pochlubit
ještě progresivnějším designem než jeho
předchůdce. Do oka padne už boční silueta, vše
jako by říkalo: „Jsem moderní, svěží a suverénní
a nabízím nekompromisní funkčnost.“ Ta je
patrná rovněž v interiéru. Intuitivní ovládání se
přizpůsobí všem na palubě a umožní soustředit
se jen na to podstatné, tedy třeba na kůží obšitý
multifunkční volant nebo digitální přístrojovou
desku Digital Cockpit s barevným displejem
o úhlopříčce 10,25 palce (26 centimetrů). Od
výbavové linie Life jsou součástí sériové výbavy
komfortní sedadla pro všechny cestující, LED
osvětlení vpředu i vzadu a tlumené ambientní
světlo zajišťující tu správnou atmosféru.

Interiér vozu může být
osvětlen měkkým
nepřímým světlem
v jedné ze třiceti barev
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Jednotlivé LED segmenty
dálkových světel se cíleně
zapínají a vypínají, aby osvětlily
co největší plochu a zároveň
neoslňovaly ostatní vozidla

Výhled do budoucnosti
Mezi nejmodernější prvky výbavy patří
například světlomety IQ.LIGHT LED Matrix
s LED denním svícením, přisvěcováním do
zatáček a dynamickými směrovými světly
nebo prémiový audiosystém Harman
Kardon, který je zárukou vynikajícího zvuku.
O pohodlnou a bezpečnou cestu se stará zástup
elektronických pomocníků. Travel Assist hlídá
vůz v jízdním pruhu a současně udržuje rychlost
a v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou
DSG zajišťuje pohodlné popojíždění ve váznoucí
dopravě. Emergency Assist zasáhne v případě
zdravotní indispozice řidiče. Systém nouzového
brzdění Front Assist s rozpoznáváním chodců
pomůže v případě hrozící nehody snížit
závažnost potenciální kolize, nebo jí v ideálním
případě dokonce zcela zabrání.
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Ve spojení se světem
Nový Tiguan je neustále připojený k internetu
a umožňuje využívat řadu digitálních služeb.
We Connect dává přístup k důležitým
informacím o vozu. Ozve se třeba v případě
poruchy nebo kvůli plánování termínu servisní
prohlídky. Navíc lze na dálku zkontrolovat
zavřené dveře nebo vypnutá světla. Pokročilejší
verze systému nabízí inteligentnější navigaci
s informacemi o dopravě v reálném čase,
streamování médií, internetové rádio.
Prostřednictvím mobilního telefonu je možné
ovládat některé funkce vozu. Rozhraní AppConnect umožňuje využívání aplikací a dat
z chytrého mobilního telefonu. Vybrané
aplikace a datové soubory se přenášejí na
displej infotainment systému, a lze tak velmi
snadno přistupovat k hudbě, zprávám, mapám
nebo audioknihám.

Mnoho funkcí je možné
nejen aktualizovat,
ale také je dodatečně
aktivovat
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Inzerce
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VA Š E Ú Ž A S N Á C E S TA

Nová sportovní pneumatika Nokian Snowproof P nabízí kombinaci vysokovýkonné
ovladatelnosti a spolehlivé zimní přilnavosti – přesně to, co potřebujete při náhlých
změnách jízdního pruhu nebo při jízdě po rozbředlém sněhu na vedlejších silnicích.
Užijte si bezstarostnou jízdu ve všech zimních podmínkách.
NOKIANT YR E S.C Z

NOVÉ

Technika

Co všechno znamená Car2X? Třeba volný průjezd křižovatkami
pro tramvaj či záchranku. Nebo auta, která ostatním hlásí, jak se
budou chovat v dalších sekundách. Je toho ale mnohem víc.

Zpříjemňovat život v automobilech by nám
technologie Car2X měla už zanedlouho.
Pojem Car2X (car to everything) znamená
komunikaci mezi autem a okolním světem,
tedy dalšími automobily, infrastrukturou
a tak dále. Vidět můžete i zkratku V2X
(vehicle to everything), která kromě
automobilů zahrnuje i další vozidla, jako je
MHD a podobně.
„Jedná se o rádiovou technologii, pomocí
níž vozidlo získává a zároveň poskytuje
informace o sobě všemu, co je v okolí
a týká se dopravy. Tedy ostatním autům,
autobusům, tramvajím, vlakům, dále
dopravní infrastruktuře, jako jsou semafory,
jednotky na dálnici, které vyhodnocují
hustotu provozu, a podobně. Pomocí V2X
lze vyslat také požadavek na preferenci
MHD či složek integrovaného záchranného
systému,“ vysvětluje Ivo Herman ze
společnosti Herman, která se specializuje na
informační, odbavovací, komunikační a řídicí
systémy MHD a veřejné linkové dopravy.
Co všechno si auta řeknou?
Zprávy, které auta vysílají, mohou být
například „prudce brzdím“ nebo „zaznamenal
jsem náledí“. Každý automobil s touto
výbavou o sobě neustále vysílá množství
informací, jde o rychlost, směr jízdy, údaje od
senzorů a tak dále. Kromě registrační značky
a jména řidiče vlastně všechno. Obecně je ale
kladen velký důraz na zachování soukromí.
Už dnes má V2X ve svých vozech dálniční
správa, například v sypačích nebo vozících
se světelnými šipkami, které potkáváme,
když na dálnici probíhá nějaká údržba. Právě
prostřednictvím této technologie vysílají
informaci o tom, že na daném místě dálnice
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se něco děje. Řidič pak do svého vozu
dostane varování. Jak vypadá? To už je na
každém výrobci.
Zprávy se odesílají ve standardizova
ném formátu a zobrazení může vypadat
třeba tak, že se na displeji rozsvítí dopravní
značka „práce na silnici“, k tomu údaj
o vzdálenosti k danému místu a třeba
i doplňující textová informace typu
„krátkodobá uzavírka“. Může tam být
například i informace o řazení do pruhů.
Už to jede i v Česku
Technologii V2X dostala v pilotním testování
i pětadvacítka brněnských semaforů, které
mimo jiné vysílají svůj signální plán, takže
teoreticky se řidiči v autě může zobrazit,
jak ideálně projíždět na zelenou nebo za jak
dlouho naskočí červená a podobně. Dále
jsou touto technologií vybaveny některé
odtahové vozy a také veškerá vozidla
brněnského dopravního podniku. Tam
se v současnosti používá pro preferenci
dopravy. V Ostravě funguje například
to, že když tramvaj křižuje vozovku na
„nechráněném přejezdu“, už předem vysílá
zprávy, že se blíží. Je tam také varování při
prudkém brzdění či informace o tom, že
zastavila na zastávce bez ostrůvku.

„Další výhodou technologie V2X je
okamžitý přenos informací, což může
přispět k plynulosti provozu. Jedete
například na dálnici s adaptivním
tempomatem a auto před vámi zrychlí
nebo zpomalí – váš vůz na to zareaguje
s nějakým zpožděním, než senzory a radar
zaznamenají rozdíl v rychlosti. S V2X auto
ohlásí všem okolo ,zpomaluji‘ a reakce
a přizpůsobení se může být okamžité,“
popisuje Herman.
Systém V2X bude jedním z pilířů vyvíjené
autonomní jízdy. V budoucnu se může
používat například i k řízení provozu na
křižovatkách. Nebudou na nich semafory se
světelnými signály, ale auta se prostě mezi
sebou domluví, v jakém pořadí projedou.
Zásadní pro prosazení technologie je,
aby na ni bylo absolutní spolehnutí. „Toho
se podle mě dočkáme v horizontu roku až
dvou, kdy na úrovni EU bude technologie
plně provozuschopná. Větší rozšíření
vidím tak za pět až deset let, kdy už běžně
budou k dispozici auta, která budou mít
V2X z výroby a informace řidiči dokážou
zobrazovat. Pro podporu autonomní jízdy
ji má smysl zavádět podle mě teprve poté,
co celý tento systém bude důvěryhodný,“
uzavírá Herman.

Každý automobil s Car2X
neustále vysílá množství
informací. Jde o rychlost,
směr jízdy, údaje od senzorů
atd. Kromě registrační
značky a jména řidiče
vlastně všechno.
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Petr Čech

Volkswagen a fotbal
je skvělé spojení
Pro většinu lidí by ukončení aktivní kariéry znamenalo zklidnění životního
tempa. Petr Čech to má přesně naopak. Stihl se postavit do hokejové
brány, stát se manažerem fotbalové Chelsea a utkat se s nástrahami
pandemie covidu-19. Na náročný začátek nové etapy ale nežehrá
a bere ji se stejným klidem, se kterým byl zvyklý hájit bránu před
nejnebezpečnějšími útočníky světového fotbalu.
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Čekal jste, že hned poté, co
uzavřete aktivní gólmanskou
kariéru, bude takhle rušno?
Určitě jsem nečekal, že první rok
bez hráčské kariéry naruší světová
pandemie, která úplně pozmění
běh všech událostí a ovlivní
dění na celém světě. První rok
v nové manažerské pozici by byl
určitě náročný i ve standardním
průběhu sezony. Poslední měsíce
s nutností mnoha nových opatření,
postupů a strategických změn to
samozřejmě jen znásobily. Nicméně
i pokud bych se mohl vrátit v čase,
volil bych tuto cestu znovu.
Co stojí za vaším rozhodnutím
zůstat ve světě fotbalu na
manažerské pozici?
Po skončení kariéry jsem si sedl
a vyhodnotil všechny možnosti
a nabídky. Varianta, kterou mi
předložila Chelsea, se nedala
odmítnout. Dostal jsem možnost
přímo se podílet na sportovním
řízení jedné z největších
a nejúspěšnějších fotbalových
organizací světa. Navíc v klubu,
který byl tak dlouhou dobu mým
domovem. Podepsali jsme nového
trenéra, museli se popasovat se
zákazem nákupů hráčů, přesto
jsme měli vysoké ambice. Jsem rád,
že jsme jim v konečném důsledku
dostáli.

Fotbal se s omezeními
kvůli koronaviru
ve spoustě směrů
hodně změnil
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V Chelsea jste chytal jedenáct
let, čtyřikrát vyhrál Premier
League, jednou Ligu mistrů
a Evropskou ligu. Jaký byl návrat
do „domácího“ klubu?
Je jiné být hráčem a funkcionářem.
Odpovědnost je odlišná, vlastní
práce také. To, že jsem se vrátil do
prostředí, které velmi dobře znám,
mi začátek v nové funkci ulehčilo.
Na druhou stranu jsem cítil o to
větší očekávání, a tedy také
odpovědnost.
V Chelsea pracujete jako
„Technical and Performance
Advisor“. Co všechno spadá do
vaší kompetence?
Pracuji s veškerým sportovním
úsekem klubu, tedy prvním týmem,
akademií, s hráči na hostování, se
skautingem a sledováním hráčů
na transfery. Je to velký obsah,
ale všechno by do sebe mělo
zapadat, což je náš hlavní cíl. Právě
kooperace všech těchto složek
a jejich maximální efektivita jsou
jedním z hlavních cílů mé činnosti.
Jak na vaši práci a práci vašich
kolegů z ligy dopadá současná
situace kolem pandemie?
Fotbal se s omezeními změnil ve
spoustě směrů. Kromě pravidel
a nařízení vlády došlo ke změně
pravidel i přímo v Premier League.
Příprava na návrat k tréninkům
a zápasům zabrala neuvěřitelné
množství jednání a diskuzí a pak
obrovský kus práce, aby se všechno
podařilo zrealizovat a mělo vůbec
šanci fungovat. Všechny kluby
přišly navíc o spoustu financí
od sponzorů, z prodeje dresů,
vstupenek a dalších tradičních
zdrojů. Je to nová realita, ve které
se stále učíme pracovat.
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Jak se to projevuje na lize?
Je to úplně jiné. Všichni chtějí
vyhrát, ale v prostředí bez diváků je
to odlišné. Chybí tomu ta správná
atmosféra a člověk se s tím musí
vyrovnat. Každopádně fotbal bez
vyprodaného stadionu je úplně
jiným zážitkem.
Dovedete si představit, jak byste
atmosféru prázdného stadionu
prožíval vy jako brankář?
Já vždycky hrál zápasy ve vlastní
„zóně“. Sice jsem vnímal atmosféru,
ale vytvořil jsem si vlastní svět, kde
důležité bylo jen to, co jsem musel
udělat, abych podal co nejlepší
výkon. Proto jsem hrál stejně ve
finále Ligy mistrů i v přátelském
zápase. Mé výkony by to tedy asi
moc neovlivnilo. Radost ze hry ale
určitě ano.
Troufnete si předpovídat, jak
budou stadiony vypadat na Euru
2021, které se mělo hrát letos?
Věřím, že bude s diváky. Euro bez
diváků by bylo stejně smutné jako
Liga mistrů bez diváků. Chápu
všechna opatření, zdraví je a musí
být na prvním místě. Ale bez diváků
to zkrátka není ono. Nicméně do
turnaje zbývá ještě spousta času,
ve kterém se celá situace může
hodně posunout.
A když už jsme u předpovídání,
jak vidíte šance české
reprezentace?
Na Euru se může stát cokoliv.
Bude to po sezoně ovlivněné
koronavirem, někteří hráči neměli
žádné volno mezi sezonami a může
na ně dolehnout únava. Každý má
šanci uhrát dobrý výsledek podle
momentální formy. Český tým
nevyjímaje.

Na Euru má každý
šanci něco uhrát,
to platí i pro český
národní tým

Euro se poprvé mělo odehrávat
ve dvanácti evropských městech.
Co si o změně myslíte?
Hráči v klubech s pohárovou účastí
jsou na přesuny zvyklí. Pro tým
to nebude tak náročné jako pro
fanoušky. Za mě to navíc poškodí
jedinečnou atmosféru Eura, kdy se
všichni fanoušci pohybují v jednom
místě. Uvidíme, co to přinese.
Jak to máte s cestováním
a jízdou autem vy?
Řídím rád. V autě si umím
odpočinout, během angažmá
v Arsenalu jsem v něm v londýnské
dopravě trávil hodně času. Snažím
se čas nějak užitečně využít,
podle potřeby a destinace. Rád si
poslechnu dobrou muziku, hodně
telefonuji. Člověk si navíc v autě
dokáže srovnat myšlenky, uklidnit
se po náročném dnu.
Volkswagen má na Euru
zajišťovat mobilitu a představit
zde nový elektromobil. Jaký
máte vztah k elektromobilitě?
Já sám elektromobil v Anglii mám,
jezdím s ním již dva roky. Beru
to jako můj příspěvek k omezení
dopadů lidské činnosti na naši
planetu. Volkswagen má kvalitní
auta, a hlavně zajistí všem potřebný
servis, což je při turnajích důležité.
Pro Volkswagen i pro fotbal to
vnímám jako skvělé spojení.

Euro 2021 bude novinek plné.
Například bude povoleno
pět střídání místo dnešních
tří. Myslíte si, že už ta změna
zůstane natrvalo?
Pět střídání je určitě dobře. Hráči
jsou po náročné sezoně unavení
a tohle opatření pomůže ušetřit
síly. Navíc dá trenérům taktické
možnosti, jelikož víc střídání
dokáže udělat v zápase velký
rozdíl. Jestli to bude změna trvalá,
to nevím. Koronavirus nicméně
přinesl i pozitivní věci, které budou
mít v budoucnosti užitek. Už jen
tím, že se spousta věcí musela
dělat jednoduše a hodně se
improvizovalo, jsme se naučili i jiné
způsoby fungování a práce. To se
vždycky hodí.
Na stránkách Chelsea jsem našel
vyjádření, že jedním z vašich
úkolů bude usnadnit spojení
mezi akademií a prvním týmem.
Jak vypadá práce s mladými
hráči v Anglii a sportovní život
v akademii?
Akademie mají nadstandardní
podmínky pro fotbalový vývoj
hráčů, ale kladou důraz i na
vzdělání. Snaží se připravit hráče
i jako celkové osobnosti. Pokud
se třeba nakonec nedokážou
prosadit v profesionálním fotbale,
budou připraveni na jiný život.
Což je velmi důležité, protože
procento úspěšných není moc
velké. Moderní fotbal je v tomto
ohledu někdy neúprosný. Někdy
mi připadá, že je až na škodu, že
dnešní generace má vše na takové
úrovni a v takové kvalitě – rychle si
na to totiž zvykne.
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Na Fotbalové škole se
děti učí nejen fotbal,
ale i jak na sobě každý
den pracovat

Práce s mládeží patří mezi vaše
dlouhodobé aktivity. Letos
proběhl už 15. ročník vaší
Fotbalové školy. Co vás vedlo
k jejímu založení?
Za mého dětství vyloženě fotbalový
tábor nebo kemp nebyl. Já sám
jsem z toho důvodu na tábory
nejezdil, protože jsem chtěl dělat
sport a hrát fotbal a nechtěl jsem
vynechávat tréninky a přípravu.
Hlavní myšlenkou Fotbalové
školy bylo vytvořit něco, co bych
v dětství ocenil já a moji rodiče.
Neskromně věřím, že se nám to
povedlo parádně.
Jací jsou dnešní mladí fotbalisté
a fotbalistky v porovnání s těmi
před patnácti lety?
Jsou jiní, protože mají jiné
možnosti a je jiná doba. Ale i přesto
je spojuje vztah k fotbalu a snaha
se neustále zlepšovat. Já si ta
pravidelná setkání s dětmi užívám,
nabíjejí mě energií.
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Co vy sám považujete na
projektu Fotbalové školy za
unikátní?
Je to akce omezená pouze počtem
účastníků. Nikoliv jejich herní
kvalitou a úrovní hraných soutěží.
Kdokoliv, z jakékoliv výkonnostní
úrovně, má tedy možnost vyzkoušet
si týden „profesionálního hráče“ se
vším, co k němu patří. S kvalitním
tréninkem, odbornou regenerací,
kvalitním jídlem i vzděláním mimo
samotné hřiště. Děti se nejen učí
mnoha dovednostem, ale také se
dozvídají, jak na sobě každý den
pracovat. Dělá nám radost, když se
někdo prosadí, ale není to hlavní cíl.
Tím je nadále sdílet a šířit radost
z fotbalu a sportu obecně.
Vaše Fotbalová škola je
otevřená i mladým fotbalistkám.
Pozorujete mezi děvčaty zvýšený
zájem o fotbal?
Ano, zájem děvčat se zvyšuje.
Je to díky narůstající popularitě
ženského fotbalu a jeho většího
zastoupení v televizi. Holky
hrají fotbal ve všech vyspělých
evropských zemích a začíná se to
projevovat i u nás. V Anglii se hraje
plně profesionální soutěž, která
láká osobnosti ženského fotbalu
z celého světa.
V programu školy jsem viděl, že
na závěr se odehrává beseda, na
které zodpovídáte „dotazy všeho
druhu“. Uvízl vám nějaký dotaz
v paměti?
Za těch 15 let jich bylo spoustu,
proto je těžké vybrat pouze jeden
speciální. Těší mě každá otázka,
která směřuje na trénink, na
moje zkušenosti, jak se posunout
ještě dále. Dokáže mě překvapit,
kolik informací mají dnešní děti
načtených z internetu a do jakých
podrobností se naše debata dokáže
dostat. Baví mě a věřím, že stejně
baví i samotné děti.
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Volkswagen se stal
partnerem
letošního ročníku
Fotbalové školy

Fotbalová škola Petra Čecha od
roku 2006 umožňuje chlapcům
i dívkám ve věku 7 až 15 let
prožít netradiční fotbalové
soustředění. Je určené pro
brankáře, ale i další hráče.

Všichni zúčastnění především
poznají nové kamarády
a potkají se s Petrem Čechem.
Letos se mohl přihlásit kvůli
situaci jen virtuálně.

Petr Čech
Nejúspěšnější brankář české
moderní historie. Čtyřikrát
vyhrál Premier League, jednou
Ligu mistrů a Evropskou ligu,
také je rekordmanem v počtu
startů za českou fotbalovou
reprezentaci. Dnes působí jako
funkcionář v londýnském klubu
Chelsea, kde má na starosti rozvoj
hráčů. Příležitostně začal chytat
i v hokejové brance za britský tým
Guildford Flames.

Text Jiří Holubec Foto Sport Invest, Shutterstock, Profimedia (Michal Beranek / CNC, Ladislav Němec / MAFRA)
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We Connect

Když vás auto poznává. To, že jedno auto používají dva (a někdy
i více) řidiči, je v rodinách typické. S We Connect to ale není
problém, auto řidiče pozná a přizpůsobí se každému z nich.

Možná to také znáte. Přijdete
k rodinnému autu, sednete si dovnitř,
ale sedačka je úplně špatně nastavená.
Zrcátka to samé, a ještě máte
přeladěnou svou oblíbenou stanici. Je
tomu proto, že večer jela jako poslední
vaše drahá polovička. Nákupy, odvoz
dětí na kroužky, večer na fotbal
nebo do města za kamarádkami.
Každou chvíli řídí někdo jiný a věčně
si všechna nastavení upravovat je
otrava. Částečně to sice řeší elektrické
sedačky s pamětí, ale Volkswagen má
k dispozici něco lepšího!
Díky nové generaci mobilních
služeb a aplikaci We Connect jste
v neustálém spojení se svým vozem.
Může přitom jít o streamování
médií a internetové rádio, dopravní
informace v reálném čase,
automatické oznámení nehody
nebo detailní nastavení vozu, jako je
navigace, asistenti, klimatizace a další
podle vašich preferencí uložených ve
vašem cloudovém účtu.
Funguje to přitom stejně jako
s počítačem nebo mobilem. Každý
dává přednost jiným barvám, jasu,

nastavení aplikací nebo rozložení
různých panelů či ikon a podobně.
Totéž u automobilu. Každý má jiné
chutě a potřeby. Lidé jsou jinak vysocí,
jeden má radši chladno, druhý tepleji,
každý poslouchá jinou hudbu, jeden
v noci uvnitř auta radši tmu, druhý
tlumené ambientní osvětlení. Jeden
miluje všechny moderní asistenční
systémy, druhému vadí a vypíná je.
A přesně tohle řeší We Connect.
K personalizovaným profilům si stačí
založit účet Volkswagen ID a po
prvním přihlášení ve vozu vlastním
klíčem (fyzickým nebo v mobilu) vás
auto vždy pozná a přizpůsobí se.
Nastaví sedačky, ventilaci, osvětlení,
v Apple Music přichystá oblíbené
playlisty. Vůz také ví, kde leží ta „vaše“
tenisová hala, stačí vyslovit „jedeme
na trénink“ a auto zadá do navigace
tu správnou adresu. A když si do auta
sedne někdo jiný, jen se přihlásí ke
svému účtu a vše se zas přenastaví
podle jeho potřeb.

Služba je k dispozici
ve vozech Arteon, Passat
a Golf 8 od modelového
roku 2020
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Tip: Zajímá vás, jestli si váš Volkswagen
se službou We Connect rozumí?
Na stránce volkswagen.cz/weconnect
v sekci „Ověřte kompatibilitu“
to snadno zjistíte.
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Otevírá spoustu
možností
To platí jak pro nový model T-Roc Cabriolet, tak pro Česko jako
dovolenkovou destinaci v době globální pandemie covidu-19.
Ostatně máme tady krásně a bezpečno, tak se spolu s Lucií
a Kristýnou pojďme podívat na malebné výhledy naší krajiny na
jejich bezstarostném výletě do Krkonoš. Nechte se inspirovat!
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Erlebachova bouda je jedním
z nejkrásnějších ubytování, které
v Krkonoších můžete najít. Má
skvělou polohu, citlivá přestavba
z obyčejné staré chalupy udělala
decentní moderní budovu. A to, co
se skrývá uvnitř, je jako stvořené pro
odpočinek, ať už jde o wellness,
nebo o nabízené možnosti aktivního
relaxu.

Jóga je tu od toho, aby vám
pomohla soustředit se na váš
vnitřní svět. T-Roc Cabriolet
vám zase rozšíří výhled, ať už
pojedete kamkoliv.

O těch nejvyšších horách se někdy
říká, že je to taková střecha světa.
A pokud bychom takovou měli
hledat v Čechách, pak musíme do
těch nejvyšších, tedy do Krkonoš.
Přesně tam v letošním létě, kdy jsou
dovolené v zahraničí riskantní kvůli
nejistě se rozvíjejícím ohniskům
nákazy covid-19, může zamířit řada
z nás a užít si tak kýžený odpočinek
na čerstvém vzduchu. A nejen to,
ale i spoustu dalších aktivit, které
doslova pomůžou vyčistit hlavu.
Nový T-Roc Cabriolet je na takovéhle
stylové výlety ideální parťák.
Míst, kam v nejvyšších českých
horách vyrazit, je opravdu mnoho.
Lucie a Kristýna jim chtěly být
co nejblíž, vybraly si proto jednu
z nejvýše položených bud v oblasti,
Erlebachovu boudu kousek nad
Špindlerovým Mlýnem. Z místa se
dá podnikat řada výletů do okolí, ať
už na Sněžku, či po jiných trasách.
Stavba má dlouhou historii a její
majitelé, kteří zde hospodaří již
23 let, ji citlivě přestavěli do podoby
moderního wellness hotelu. Je hlavní
budovou Resortu sv. František, jehož
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součástí je i další ubytování, Kaplička
sv. Františka, relax zóna a minizoo
s kozami, ovcemi a koňmi.
A jelikož nejlepší relax je ten
aktivní, Lucie s Kristýnou ocenily
i fakt, že je tu spousta míst vhodných
pro sportování. V jejich případě ze
všeho nejvíce nadchly venkovní
prostory pro jógu. Lucie se jí ostatně
už několik let věnuje na lektorské
úrovni a mladší Kristýnu tak trochu
do Krkonoš vzala na malý soukromý
workshop.
Celé to bylo naplánované tak,
aby si holky udělaly radost, a přesně
pro to je i T-Roc Cabrio jako
stvořený. Nabízí agilitu i eleganci,
lze k němu snadno připojit mobilní
telefon a propojit s jeho aplikacemi.
Stáhnout střechu mu trvá jen
9 sekund a lze ji sklápět až do
rychlosti 30 kilometrů za hodinu.
A navíc skvěle vypadá!
Text Redakce Foto Václav Jirásek
Lokace Resort Sv. František –
Erlebachova a Josefova bouda,
Špindlerův Mlýn 109
www.erlebachovabouda.cz

S kabrioletem vás
bude volnost
provázet na všech
vašich cestách
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Jóga je skvělou aktivitou, jak zahájit den.
Pod vedením lektorky Lucie si Kristýna
příjemně uvolnila celé tělo po dlouhé cestě.
Pokud si i vy chcete zacvičit s Luckou,
sledujte její profil Luckyyoga8
na Instagramu, kde najdete mimo jiné i její
rozvrh. A co si na jógu obléci? Holky si
oblíbily české značky Circle a Wemove,
jejich oblečení je vhodné nejen na jógu, ale
i na túru či jízdu na koni.
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Nejen jógové podložky, ale i výbavu
na celý víkend dokáže pobrat T-Roc
Cabriolet. Jeho kufr má objem
284 litrů, a tak není problém vzít si
věci na cvičení, výlet a třeba ještě
i něco stylového na sebe.
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Takový víkend v horách přinese svěží vítr
do vašich všedních i nevšedních dní.
T-Roc se může pochlubit tím, že do jeho
výbavy krom chytrých technologií patří
i slunce. Stačí jen stáhnout střechu.
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Krkonoše jsou jako stvořené pro túry.
Z Erlebachovy boudy je to na Sněžku
necelých deset kilometrů, což se dá
zvládnout v klidu během jednoho dne i při
nijak závratném tempu.

Po pořádném výletě je
samozřejmě nejlepší dát si
zdravou svačinu. Na hotelu proto
oceníte skvělou kuchyni, ať už
jde o tradiční kyselo, nebo i něco
modernějšího.

Krkonoše jsou pro
výlety jako stvořené,
stačí vzít boty, batoh
a začít objevovat
39

Někteří lidé říkají, že nejhezčí pohled
na svět je z koňského hřbetu. To
můžou Lucie s Kristýnou jen potvrdit.
Ale musíme k tomu dodat, že
z kabrioletu to taky stojí za to!

Tak schválně, kolik
koní je pod kapotou?
Čtyřválec 1.5 TSI jich
nabídne 150
40

Arteon
Není pro každého
Je neotřelý, luxusní a takoví jsou i jeho majitelé. Arteon je
vůz, který na ulicích nepřehlédnete, avšak zdaleka není jen
elegantním vozítkem pro střední a vyšší management. To
dokazují i jeho čeští majitelé, které vám v době uvedení
faceliftu modelu Arteon pro rok 2020 představujeme.

42

Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišnievski, Klára Lachmanová, Volkswagen AG
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Marek Slezák
Poprvé si užívám jízdu autem
Jeho černý Volkswagen Arteon vypadá elegantně, ale zároveň i trochu zlověstně.
Je to auto s úžasnou atmosférou a to je přesně ten důvod, proč si ho Marek Slezák
pořídil. Coby člověk z kreativního průmyslu oceňuje majitel nejen design, ale i řadu
chytrých funkcí a moderní infotainment.

Marek Slezák je výkonný ředitel
Boomerang Communication,
agentury, která mimo jiné připravuje
i Volkswagen Magazín. Kromě
oficiálních funkcí je ale Slezák
také hudebníkem a hudebním
producentem. „V autě strávím
denně při cestě do práce a z práce
často dvě a více hodin, tento čas
využívám například i k tomu, abych
si naposlouchal novou nahrávku,“
říká Slezák. Ve svém voze, který si
pořídil v roce 2018, takto poslouchal
skladby zpěváka skotské hard
rockové skupiny Nazareth Dana
McCaffertyho. „Byl jsem výkonným
producentem jeho nejnovějšího
sólového alba Last Testament,“
usmívá se. „Příprava alba trvá asi
dva až tři roky, v Arteonu jsem řešil
především závěrečné fáze, kdy už
se chystá smlouva s vydavatelskou
firmou, takže to bylo více
o telefonování než poslouchání,“
prozrazuje.
Slezákovo nadšení pro hudbu
ovlivnilo i barvu jeho vozu. „Mám
rád Johnnyho Cashe a jeho barvou
byla černá, takže tak to mám i já,“
popisuje. „Možná to není úplně
praktická barva, ale v tomto se
prostě musí auto podřídit mému
životnímu stylu,“ směje se. Po
vizuální stránce má auto pro
někoho možná jednu zvláštnost:
i když jde o provedení v nejvyšší

44

výbavě s nejvyšší motorizací 2.0 TSI
s výkonem 206 kW, nezvolil Marek
Slezák oblíbený sportovní paket
R-Line, ale vybral si „umírněnější“
variantu. „Já na ty sportovní detaily
moc nejsem, spíš ocením eleganci,“
dodává.
Konečně auto pro sebe
To, že sáhl po modelu Arteon,
přitom umožnila jedna zásadní
životní změna. „Děti už jsou
takříkajíc z hnízda, doposud se
přitom volba mých aut točila právě
kolem rodiny, a tak jsem měl vždy
kombíky,“ říká. Nízký a elegantní
Arteon mu teď, když už nemusel
tolik přemýšlet o praktické stránce,
doslova učaroval. „Jsem z toho auta
poprvé v životě nepokrytě nadšen,“
neskrývá Slezák potěšení a dodává,
„skvěle se mi řídí. Poprvé si skutečně
užívám jízdu autem, Arteon je rychlý,
výborně sedí, a když si chci trochu
hrát, má pádla pod volantem, která
mi dají kontrolu,“ usmívá se.
Jelikož je pro něj Arteon i mobilní
kanceláří, oceňuje také infotainment
s výbornou konektivitou. Pohodlí
na cestách zase zvyšují odvětrávaná
sedadla, která jsou podle Slezáka
u černého vozu s koženým interiérem
v létě v podstatě nutností. „Sedadlo
řidiče má i masážní funkci, takže
kolony v Praze zvládám v daleko
větší pohodě,“ vypráví.

Je i praktický
Při té vší pohodě a luxusu ovšem
Volkswagen Arteon nezapomíná
ani na praktickou stránku. „S autem
jezdím po celé republice a také na
dovolené do zahraničí. I když už
jezdíme jen s manželkou, ona má
vždy strašně velký kufr, a i tak se
nám vše do Arteonu vejde,“ usmívá
se. A „stěhovací“ kapacity Arteonu
využívá i on sám. „No, naházím
do toho kytary, basu, klávesy,
reprobedny, všechno bez problémů
pobere,“ chválí konstrukci s velkými
výklopnými pátými dveřmi.

Ne že bych ho
potřeboval, ale zaujal
mě i nový Shooting
Brake. Možná bych
ho za rok vyměnil
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Renata C. a Anita V.
Z designu jsme pořád nadšené
Arteon bývá označován za auto pro odvážnější manažery. A Renata C. k nim vlastně
patří. Podnikatelka, která pomáhá obcím řešit dotace, se vedle své práce věnuje jízdě
na koni a chová psy. Těm je však její bílý Arteon zapovězen, což už tak neplatí pro
dceru Anitu Vokálovou, zdravotní sestru, která má vůz ráda natolik, že se s ním místo
maminky nafotila.

Renata C. s dcerou patří k nadšeným
a velmi úspěšným chovatelkám, její
chovná stanice landseerů v Ratboři
je mezi znalci známá a „její“ psi se
mohou chlubit celou řadou úspěchů
v soutěžích. Její bílý Volkswagen
Arteon, který si koupila v roce 2018,
však rozhodně „psím“ autem není.
„K tomu máme doma staršího
Passata kombi, v Arteonu psy
nevozím,“ říká majitelka elegantního
bílého vozu v provedení R-Line
s motorem 2.0 TDI o výkonu 140 kW.
„Arteon je takový můj miláček, je
to můj soukromý svět, o který se
starám. Rozhodně v něm nechci
vozit žádný náklad. Ano, nákup ano,
ale když chce někdo něco odvézt,
raději to řeším jinak“, dodává Renata.
Maximálně si ho může půjčovat její
Anita. Ta bydlí v Kolíně a pracuje jako
zdravotní sestra v soukromé zubní
ordinaci, hodně času v něm tedy
stráví na cestách po D11.
Důvod koupě auta byl
poměrně jednoduchý. Renata jako
podnikatelka, která pomáhá obcím
ve Středočeském kraji s řešením
dotací, toho pracovně najezdí
opravdu hodně. Podmínkou byl
tedy pohodlný a úsporný vůz, což
Arteon s dieselem, automatem DSG
a pohonem všech kol rozhodně
splňuje. „Za dva roky jsem s ním
najela už přes 100 000 kilometrů,“
popisuje vytížení svého vozu.
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Láska na druhý pohled
Daným požadavkům by jistě
vyhověly i další vozy, ale pro
majitelku bílého modelu Arteon
byla při výběru auta velmi důležitá
i estetická stránka. „Dlouho jsem
vlastně toužila po Volkswagenu CC,“
přiznává, co ji k Arteonu vlastně
přivedlo. „CC jsem měla půjčený
i jako náhradní vůz, když byl můj
Passat v servisu, a hodně jsem o něm
uvažovala. A pak přišel Arteon a ten
se mi líbil ještě daleko víc, navíc je
to lepší auto, takže volba byla zcela
jasná,“ popisuje rozhodování. „Je
originální, ale nikoli provokativní,
není to klasické luxusní auto, což
je pro mě velká výhoda,“ popisuje.
„Z designu jsem nadšená, pořád
se mi moc líbí a pořád si říkám,
jaké mám super auto. To se mi
doposud nikdy nestalo,“ usmívá
se. Po necelých dvou letech však
auto přece jen dostalo „osvěžení“.
„Sehnali jsme nová kola v designu
Rosario. V době, kdy jsem auto
kupovala, nebyla tahle kola
k dispozici, ale mně se moc líbí, takže
jsem si je teď pořídila dodatečně,“
popisuje.
Strážce bezpečí
Drtivou většinu času stráví Renata
ve voze sama při služebních cestách
nebo cestou za svým koněm
v Pardubicích. Oceňuje tak bohatý

soubor asistenčních systémů.
„Nesmírně jsem si zvykla například
na systém hlídání jízdních pruhů.
Takhle se mohu za jízdy i v klidu
napít vody a nemusím při tom
mít strach,“ popisuje. „Vždy, když
přesednu do auta bez této výbavy,
hodně rychle to poznám a musím si
zvykat,“ říká. I díky těmto systémům
se nebojí svého miláčka půjčovat
dětem. „Dcera má vlastní CC a syn
je řidič z povolání, oba tedy řídit
umí a řídí dobře,“ usmívá se. Dcera
je nadšená na cestách především
z masážního sedadla u řidiče
a panoramatického okna, které vždy
ráda využívá i při cestách na cvičení.
A za všechno to půjčování se Anita
v době maminčiny zaneprázdněnosti
nabídla, že s námi auto ráda nafotí.

Když přesednu
do vozu bez chytrých
asistentů, musím si
na to hodně zvykat
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Jan Gotowicki
Chci s ním projet celou Evropu
Že dovede být Arteon i velmi svěží a mladistvé auto, dokazuje provedení, kterým
jezdí Jan Gotowicki. Jednadvacetiletý majitel e-shopu zvolil Arteon ve výrazné
kurkumové metalíze, která je známá z řady propagačních materiálů. Ta z něj dělá
nepřehlédnutelné auto a Gotowicki si to užívá.

Jan Gotowicki si svůj Arteon ve
výrazném žlutém odstínu pořídil
teprve v prosinci loňského roku,
jeho auto tak zatím doslova
voní novotou. Se svým vozem již
zvládl najet asi 20 000 kilometrů
a cestování je jeho největší vášní.
„Prakticky ihned po pořízení jsem
ho vzal na výlet do Amsterdamu.
Vyrazili jsme s kamarády na oslavu
silvestra, posloužil nám vlastně
i jako hotel,“ směje se mladý majitel.
„Přední sedadla jsou velmi pohodlná
a dají se docela sklopit, takže se
na nich dá bez problémů prospat.
A když sklopíte zadní sedadla,
tak se na vzniklé ploše sahající do
zavazadlového prostoru dva lidé
také pohodlně vyspí,“ popisuje
Jan Gotowicki, jak na parkovišti
v Nizozemsku v autě přespávali ve
čtyřech.
Vytížený naplno
Takové využití si nejspíš konstruktéři
elegantně tvarovaného liftbacku
s karoserií pětidvéřového kupé
nepředstavovali. Ukazuje to, že
Arteon lze využívat opravdu různě.
„Byl jsem s ním už i ve Švýcarsku,
Lichtenštejnsku a také v Itálii,
jakmile to bude možné, mám
v plánu i další cesty,“ říká nadšený
cestovatel. „S mým předchozím
autem, kterým byl Volkswagen Golf,
jsem procestoval v Evropě 12 zemí,
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s Arteonem mám i větší plány.
Chceme se s kamarády vydat až do
Turecka, uvidíme, jestli to půjde
už letos na podzim, nebo někdy
později,“ dodává.
„Golfa jsem si koupil v osmnácti
na rozježdění, když jsem cítil, že
mohu mít větší a silnější auto,
objednal jsem si ve dvaceti
Arteona,“ říká Gotowicki a dodává,
„chtěl jsem prostornější auto, ale
zároveň nemám rád kombíky a další
velká auta, takže jsem se díval
po něčem ve stylu limuzíny, co je
zároveň prostorné a praktické.“
Praktická stránka mu však přijde
vhod také jindy. Autem jezdí i do
zaměstnání, ale zároveň ho používá
k podnikání. Gotowicki provozuje
internetový obchod style-shop.cz,
který nabízí doplňkové předměty
s motivy z úspěšných videoher,
především titulů jako Fortnite,
Minecraft, League of Legends,
Roblox a dalších. „V běžném režimu
jezdím na různé prodejní akce. Bez
problémů do auta sbalím stánek
a spoustu zboží, vejde se mi tam
v podstatě půlka skladových zásob,“
usmívá se.
Nadšení z technologií
Vzhledem k vytížení vozu a dlouhým
cestám si Gotowicki zvolil provedení
2.0 TDI. Nadšený je u něj ovšem
hlavně z technologické výbavy.

„Oceňuji především bezdrátové
Apple Car Play, to byla jedna
z novinek, která se dala od závěru
loňského roku pořídit. Mám také
bezdrátové nabíjení mobilního
telefonu, takže využívání mobilu
v autě je velmi komfortní,“ chválí
majitel konektivitu.
Chválu pěje i na různé jízdní
asistenty a za krátkou dobu, co
je majitelem modelu Arteon, už
Gotowicki ocenil i prvky aktivní
bezpečnosti. „Už jsem zažil pár
situací, ve kterých mě auto doslova
zachránilo. Třeba když mi vůz
z vedlejšího pruhu udělal pověstnou
myšku a přímo přede mnou začal
brzdit. Arteon zareagoval neskutečně
a daleko rychleji než já, v pohodě
zastavil,“ popisuje Jan Gotowicki.

Jsem rád za
panoramatickou
střechu, ten čerstvý
vzduch za to stojí
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Volkswagen
na cestě
za nulovými
emisemi
Čelíme té největší výzvě v historii společnosti
Volkswagen. A možná také té vůbec největší
v historii mobility. V souladu s naším závazkem
k Pařížské klimatické dohodě se chceme stát
do roku 2050 uhlíkově neutrální. Jak toho
chceme dosáhnout?
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První uhlíkově
neutrální vůz
ID.3 je čistě elektrické
a šetrné k přírodě v celém
procesu výroby. Při ní
využíváme elektrickou energii
od dodavatelů zelené energie
a emise snižujeme, kde to
jen jde. A kde to ve výrobě
už nejde, tam náš dopad
budeme kompenzovat dalšími
ekologickými projekty.
Podporujeme například firmu
Permian Global, zabývající se
ochranou a obnovou deštných
pralesů, konkrétně přispíváme
na ochranu téměř 150 tisíc
hektarů deštného pralesa
v Indonésii, který dokáže oxid
uhličitý pohlcovat.

MEB dostupné
pro všechny
Abychom elektromobilitu
udělali opravdu dostupnou,
vyvinuli jsme od základů
první čistě elektromobilní
platformu MEB. Díky ní
bude výroba elektrických
vozů efektivnější a umožní
snížení cen vozů, které krom
toho nabídnou i více místa,
komfortu a dojezdu. Vedle nás
samotných už na ni svá auta
chystá Ford a samozřejmě
i další značky koncernu Audi,
SEAT a Škoda.

Jdeme novým směrem.
A chceme, aby jím šli všichni.
Ať už jde o to, aby si zákazníci
mohli vybrat inovativní
pohonné systémy, které jim
sníží uhlíkovou stopu, nebo
o elektromobilitu.
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Udržitelnost začíná
v zásuvce
I proto skrz naši dceřinou společnost Elli
nabízíme udržitelnou energii nejen pro majitele
vozů ID., ale úplně pro všechny. S projektem
Naturstrom od Elli může k energetické
revoluci přispět každý, s ním totiž za každou
spotřebovanou kWh dodáme do sítě stejné
množství elektřiny z obnovitelných zdrojů.
V České republice nabízíme zákazníkům ve
spolupráci s našimi partnery přechod na zelenou
energii.

Za čistší logistiku
I v doručování našich vozidel je velký potenciál, jelikož
od výrobních hal až ke koncovému zákazníkovi musí
urazit dlouhou cestu. Proto jako první společnost na
světě využíváme nákladní lodě poháněné zkapalněným
zemním plynem (LNG). Zatím máme dvě, ale každá z nich
dokáže uvézt v průměru 4 800 automobilů, a plně tak
nahradí klasické nákladní lodě. LNG přitom snižuje emise
oxidu uhličitého o 20 %, oxidů dusíku produkují o 30 %
méně, sazí o 60 % a oxid siřičitý už v nich je minulostí.

Ve Wolfsburgu vyměníme
energii z uhlí za zemní
plyn už v roce 2023 a naše
emise díky tomu budou
nižší o 1,5 milionu tun
ročně. Tolik jich za rok
vyprodukuje
870 000 konvenčních
vozů.

Narovnat je nutno celý
systém
Recyklované materiály a zelené energie
chceme šířit napříč celým řetězcem, do nějž
zasahuje i množství komponentů, dodavatelů
i subdodavatelů. Začali jsme tím, že výrobci
bateriových článků musí používat energii
z obnovitelných zdrojů.
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Zelená pro naši výrobu
Chceme o polovinu snížit emise našich
závodů do roku 2025. Kromě přechodu na
obnovitelné energie hledáme především
efektivnější výrobní řešení, aby náš dopad byl
co nejmenší. A jsme rádi, že výrobní závod ve
Cvikově, kde se vyrábí modely ID., už dosáhl
uhlíkové neutrality.

Emise našich
závodů snížíme
o polovinu do
roku 2025

Inzerce
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Váš veterán
v suchu a bezpečí
za každého počasí

garážová vrata
I garážová vrata
I vchodové dveře

I předokenní rolety
I venkovní žaluzie

www.lomax.cz

ID.3
Brouk pro éru elektromobility
Přelomový model ID.3 už vběhl do cílové rovinky a mocnými kroky míří ke chvíli,
kdy za jeho volant usednou první majitelé. Pojďte si s námi připomenout, jak šel
s inovativním modelem čas.

Říjen 2016
První studie z Paříže. Prvně se
myšlenka kompaktního elektromobilu
zhmotněná do studie ID. světu
ukazuje v říjnu 2016 na autosalonu
v Paříži. Hatchback je prvním
konceptem ze zbrusu nové rodiny
elektromobilů ID. Studie předvádí
řadu inovativních prvků jako virtuální
vnější zpětná zrcátka, akumulátory
v designu „tabulky čokolády“
nebo zasouvatelné senzory LiDAR
používané pro autonomní jízdu –
avšak ne se všemi těmito a dalšími
prvky se počítá pro sériovou výrobu.

Květen 2019
ID.3 dostává jméno. V květnu 2019 automobilka
potvrzuje, že sériový model založený na
prototypu se bude jmenovat Volkswagen
ID.3, a nikoliv ID. Neo, jak se v kuloárech často
spekuluje. Jde o prvního zástupce rodiny
postavené na elektrické platformě MEB. Ta by
měla zahrnovat menší modely ID.1 a ID.2 i větší
vozy od ID.4 po ID.9. Volkswagen si také nechává
registrovat pojmenování doplněné o písmeno X,
které by mělo dostat plánované SUV.
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Září 2019
Sériová verze přijíždí. Sériová verze ID.3 se
představuje 9. září 2019 na Frankfurtském
autosalonu společně s novým logem výrobce. Vůz
se bude montovat v továrně v německém Cvikově
a počínaje rokem 2021, kdy závod najede na plnou
výrobní kapacitu, činí plánovaná roční produkce
330 tisíc kusů. ID.3 má dokonce svou vlastní píseň!
Skladba s názvem I Bet It's Now od berlínské kapely
jay jay vzniká ke světové premiéře ID.3 a vzbuzuje
u fanoušků moderních aut i hudby nebývalý ohlas.

8. května 2019

9. května 2019

Začínají rezervace. Složením
25 000 Kč na premiérovou verzi
ID.3, jejíž dodávky se plánují
na září 2020, si první zákazníci
mohou vůz rezervovat. Základní
model, který má stát méně než
třicet tisíc eur (zhruba osm set
tisíc korun), se má k zákazníkům
dostat v roce 2021.

Zájem je obrovský. Během
prvních 24 hodin od spuštění
rezervací skládá zálohu
a automobil si zamlouvá
deset tisíc zájemců, nejvíc
z Nizozemska a Norska.

Listopad 2019

Za první den od
spuštění si rezervací
vůz zamluvilo na
deset tisíc zájemců

Zahájení výroby. V pondělí 4. listopadu kolem půl
dvanácté dopoledne sjíždí z linky první vyrobený
ID.3. Slavnostního ceremoniálu se účastní mimo jiné
i německá kancléřka Angela Merkelová. Zahájení
výroby je pro Volkswagen mnohem víc než jen start
nového modelu. Cílem automobilky je zpřístupnit
tuto technologii milionům lidí. Proto továrna
v německém Cvikově prošla kompletním přerodem
ze „stoprocentně spalovací“ na „stoprocentně
elektrickou“. Za německou vládu pak Angela
Merkelová slibuje maximální podporu rozvoje nabíjecí
infrastruktury i pobídek občanům.
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Červen 2020
Prodej u dealerů. Čtyři týdny po
startu prodejů limitované verze ID.3
1st automobilka zahajuje 20. června
2020 prodej vozů u svých dealerů.
Zákazníci mohou vybírat ze sedmi
nakonfigurovaných verzí a dvou
kapacit akumulátoru. V mnoha
evropských zemích lze na nákup
tohoto elektromobilu získat státní
příspěvek, v Německu to je až
9 480 eur (zhruba 250 tisíc korun).

Září 2020
Dodávka k prvním zákazníkům. Kvůli
drobnému zdržení se první ID.3 ke svým
majitelům dostanou až ve druhé půlce
letošního roku. První vlna proběhne na
začátku září, další vozy pak budou dodávány
v průběhu posledního čtvrtletí. A plány
jsou smělé, v roce 2028 chce koncern
Volkswagen prodávat na 22 milionů
elektromobilů ročně. Továrna v německém
Cvikově, do jejíž přestavby šlo přes
1,2 miliardy eur, se tak stala největší
a nejefektivnější svého druhu v Evropě.

Prvním zákazníkům
ID.3 dorazí v září
letošního roku
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Akční balíček příslušenství
se zvýhodněním 35 %

Inzerce

Vylaďte si svůj Golf
Akční cena za celý balíček: 24 074 Kč
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Dynamické
kryty kol

Sada čtyř gumových
koberců

2 983 Kč

1 953 Kč

Plastová vložka
do zavazadlového
prostoru

Ochrana
nákladové hrany

Sada 16“ zimních
kompletních kol

transparentní

pro vozidla s variabilní
ložnou plochou

1 723 Kč

disky Gavia 6,5J x 16 ET 46,
pneumatiky Bridgestone
Blizzak 205/55 R16 91H

1 444 Kč
Zaujala Vás nabídka? Více informací
získáte u svého partnera Volkswagen
nebo na volkswagen.cz

Běžná cena celého balíčku před slevou: 37 037 Kč. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Uvedená sleva se vztahuje pouze na celý akční balíček. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

28 934 Kč

Fakta a mýty
o elektromobilech
Jsou drahé, nic neujedou, nejsou bezpečné. Kolem elektromobilů koluje
spousta mýtů a předsudků. Přinášíme vysvětlení těch nejčastějších.

Nikam nedojedu

Nabíjení trvá věčnost

Asi nejrozšířenější nepravda.
Dojezdová vzdálenost nových
elektromobilů z rodiny ID.
postavených na modulární
platformě MEB je mnohem větší,
než si lidé myslí. Podle cyklu WLTP
lze s modelem ID.3 ujet od 330 do
více než 550 kilometrů.

Nemusí, vše záleží na nabíjecí
stanici. Pomocí domácího wallboxu
s výkonem 11 kW nabijete baterii
na plnou kapacitu přes noc.
Na veřejných rychlonabíjecích
stanicích IONITY se baterie díky
velkému nabíjecímu výkonu nabije
během pár desítek minut.

Není kde ho nabíjet

Baterie má krátkou
životnost

Ideálem je nabíjet elektromobil
přes noc z domácího wallboxu
a mít ráno „plnou“. Také pokrytí
veřejnými nabíjecími stanicemi
se zlepšuje a jejich počet
exponenciálně roste. Ve městech
lze nabíjet například v parkovacích
domech, před obchodními nebo
nákupními centry. Navíc stále
více firem nabízí možnost nabíjet
vozy na firemních nabíjecích
stanicích. I při dlouhých cestách
bude možné doplňovat energii.
U dálnic a hlavních silničních tahů
po celé Evropě buduje IONITY,
společný podnik německého
automobilového průmyslu
a automobilky Ford, spolu
s poskytovateli energie hustou síť
rychlonabíjecích stanic.

58

Budete překvapeni, jak dlouho
vydrží. Závisí to na tom, jak často
je nabíjena a vybíjena. Volkswagen
dává záruku, že využitelná kapacita
baterie nebude po uplynutí
osmi let nebo po ujetí 160 tisíc
kilometrů nižší než sedmdesát
procent původní hodnoty.

Po cestě mi dojde šťáva
Elektromobil včas informuje
o tom, že baterie je téměř
vybitá. Auto se v okamžiku, kdy
mu začne energie docházet,
automaticky přepne do úsporného
režimu s optimalizovanou
spotřebou. Síť nabíjecích stanic
navíc v následujících letech
exponenciálně poroste a navigační
systém vždy spolehlivě navede
k té nejbližší z nich. A víte, že i jako
řidič elektromobilu můžete využít
asistenční službu Volkswagen?

V bytě nemohu nabíjet
přes noc
Domácí wallbox není výsadou
majitelů rodinných domů.
I v garážích bytových domů si jej
můžete nechat nainstalovat. Vše,
co potom potřebujete, je nabíjecí
kabel pro připojení k elektromobilu.
Můžete použít také dodaný nabíjecí
kabel pro připojení k běžné zásuvce.
S ním nabíjení trvá sice déle, ale je
to stejně jednoduché.

Jsou strašně drahé
Kupní cena je v současnosti
vyšší než cena srovnatelného
automobilu s benzinovým nebo
naftovým motorem. Důvodem
jsou vyšší výrobní náklady na
baterii. Nicméně u modelu ID.3
dosahují náklady na údržbu pouze
třicet až čtyřicet procent nákladů
srovnatelného vozu se spalovacím
motorem. To je způsobeno
zejména tím, že u elektromobilu
odpadá mnoho servisních úkonů
a řada komponentů, které je
potřeba udržovat či měnit.

Vyšší pořizovací
cenu kompenzují
nižší náklady na
údržbu ID.3
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Často se lidé bojí i toho, zda budou moci
fungovat bez domácího wallboxu. Vzhledem
k rozšiřování sítě dobíjecích stanic to však
nepředstavuje zásadní problém.

Nabíjení za deště není
bezpečné
Bezpečnost nabíjení za deště
zajistí jističe, které jsou jak
v baterii, tak v dokonale
izolovaném kabelu. Proces nabíjení
se navíc spustí až v okamžiku,
když jsou oba konektory kabelu
bezpečně propojeny a jak na
straně vozu, tak na straně nabíjecí
infrastruktury proběhne kontrola,
že spojení je bezpečné. Elektřina
začne do vozidla proudit až po této
kontrole a nabíjení je tak bezpečné
i za deště. Při bouřce byste se
však neměli pohybovat venku
a měli byste se vyvarovat kontaktu
s elektrickým zařízením.

Mohu dostat zásah
elektrickým proudem
od wallboxu?

Nejsou bezpečné

Jak je to s požáry?

Certifikované elektromobily jsou
stejně bezpečné jako vozidla
s jinými typy pohonů (benzin, nafta
či plyn). Hasičskému záchrannému
sboru dal Volkswagen k dispozici
karty pro záchranáře, ze kterých
vyplývá postup při zásahu u požáru
nebo v případě nehody.

K požáru stejně jako u vozidel
s konvenčním pohonem dojít
může. U elektromobilů navíc
existuje malé zbytkové riziko
vzniku opožděného požáru, a to
zejména v případě poškození
vysokonapěťové baterie, ve které
je uložena elektrická a chemická
energie. Pevné a kapalné
chemikálie obsažené v baterii
jsou hořlavé. Kovové lithium
však nehoří. V případě požáru
je k hašení možné okamžitě
použít vodu. Proud vody může
nanejvýš způsobit lokální zkrat
na vysokonapěťovém systému,
u kterého došlo k porušení izolace.
Žádná elektřina není vedena
po proudu vody použité pro
hašení zpět. A protože v lithium-iontových bateriích není žádné
lithium v elementární formě,
nepředstavuje kontakt s vodou ani
v tomto ohledu žádný problém.

Elektromobily jsou
stejně bezpečné jako
vozy s jinými typy
pohonů
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Ne. Nic se nestane, když se
po odpojení kabelu dotknete
karoserie. K zásahu elektrickým
proudem může dojít pouze po
kontaktu s oběma póly, kladným
a záporným. Vysokonapěťový
systém baterie navíc zahrnuje
celou řadou opatření proti zásahu
elektrickým proudem. Nelze si ani
sáhnout do konektoru wallboxu,
je navržen tak, aby se prsty ruky
nemohly dotknout kontaktů
v něm. Mnohem důležitější
však je, že nabíjecí proud je na
kontakty přiveden až v okamžiku,
kdy přes komunikační linku
kabelu proběhne odsouhlasení
navázaného spojení. Elektřina
začne do vozu proudit, až když je
konektor kabelu pevně zapojen do
vozu a jak na straně vozidla, tak na
straně wallboxu je zkontrolováno
a potvrzeno spojení.

Tip: Více o elektromobilitě
se dočtete na webu
volkswagen.cz/elektricke-vozy

Inzerce
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Nestartuje.
I tak pro něj jedeme
Dorazíte na sraz a odjedete zrenovovaným veteránem. Utopie?
Nikoli, přesně to se vám může stát, když si koncem prázdnin
zajedete na největší akci pod značkou Volkswagen u nás.
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Krásný Golf kabriolet první generace z roku 1985
s 1,6litrovým benzinovým motorem v hodnotě
zhruba 130 tisíc korun může být váš za čtyři
stovky. S trochou toho štěstí samozřejmě.
Festival, tedy největší akci svého druhu pod
hlavičkou Volkswagenu u nás, pořádá s podporou
importéra už pátým rokem oficiální český
Volkswagen Club. Více informací o něm se
dozvíte na následujících stránkách.
Jedním z vrcholů však bude počin opravdu
netradiční, který je na těchto akcích u nás
nevídaný, ve světě vzácný. Jedná se o losování,
jehož výherce získává veterána. Skutečného
veterána. „S nápadem přišel kolega Zdeněk Fišák,
hlavní organizátor festivalu. Přišel jednou ráno
s nápadem, že bychom mohli pro návštěvníky
udělat něco zvláštního, a to dát jednomu
výherci auto. Zpočátku nám lidé nevěřili a na
sociálních sítích trousili poznámky o tom, že
stejně dáme jenom angličáka,“ s úsměvem
vzpomíná na loňský ročník Tomáš Hanousek,
majitel Volkswagen Clubu. Tehdy našli docela
opotřebovaného žlutého Brouka, kterého
s pomocí kamarádů přivezli, zařídili mu české
doklady, nakoupili potřebné náhradní díly
a postupně ho svépomocí dali dohromady.
Stačí přijet, soutěže se účastní všichni
Na podobných srazech v zahraničí se auta také
losují v tombolách, zájemce si však (leckdy za
nemalý peníz) musí koupit lístek či voucher
navíc. Volkswagen Fest je unikátní tím, že šanci
mají všichni. Na běžnou vstupenku je potřeba
jen vyplnit pár údajů a pak ji jednoduše hodit do
osudí. A z akce můžete odjet dalším autem navíc.
Letos to bude opravdu velký švihák. „Rozhodli
jsme se pro Golf první generace, a když už, tak
rovnou kabriolet. Zjistili jsme ale, že to nebude
jen tak. Měli jsme hlídací psy na řadě portálů
od Francie po Slovensko a denně nám chodily
desítky e-mailů s upozorněním na nové kousky.
Stále to ale nebylo ono. Hledali jsme zachovalý
vůz, abychom jeho renovací nestrávili půl roku
jako s Broukem,“ popisuje Fišák.
Nakonec natrefili na zachovale vypadající
vůz u Hamburku. Kamarád, který má odtahovou
službu, se ukázal jako velký srdcař. V podstatě
z hodiny na hodinu sedl za volant a pro Golf
vyrazil. „Věděli jsme o dvou kazech. Auto mělo
ošklivá kola a nestartovalo. I tak jsme se rozhodli
pro něj zajet. A udělali jsme dobře,“ doplňuje
organizátor festivalu.
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Není běžné, abyste na
podobný sraz přijeli
a pak z něj odjeli
novým vozem

Kabrio, o které se skvěle pečovalo
Kabriolet celý svůj život prožil v jedné rodině
a měl pouze dva majitele. Ten druhý, lékař,
původně zamýšlel auto v rodině nechat jako
veterána. Chtěl ho mít ve špičkovém stavu,
a tak se pustil do renovace. Auto dostávalo
řádnou péči, bylo garážované, ani na tachometru
nemělo moc natočeno. Majitel investoval do
přečalounění celého interiéru světlou kůží,
vyměnil plátěnou střechu a zrepasoval palubní
desku. „Vůz dnes vypadá, jako by vyjel z továrny.
Je vidět, že s ním párkrát někdo jel, stopy po
sezení jsou ale jen na místě řidiče, na ostatních
sedačkách snad nikdo ani neseděl,“ neskrývá
nadšení Hanousek.
Když Golf dorazil do Česka, onen kamarád,
který ho přivezl, mu hned spravil jeden neduh
a zprovoznil startování. Druhou pihou na kráse
byla zmiňovaná pětipaprsková kola. „Chtěli jsme
na auto dát co možná nejpůvodnější, jen jsme se
dohadovali, jestli stříbrná, nebo zlatá. V Polsku
jsme našli prodejce, který disponoval původními
koly značky BBS, která pro Volkswagen Golf první,
druhé a třetí generace ráfky vyráběla. Posledním
vylepšením byl už jen chromovaný rámeček
kolem předních světlometů a masky chladiče.
Jinak je auto ve skvělém stavu a nic dalšího jsme
na něm nedělali. Teď odpočívá v garáži a čeká
na konec prázdnin, až pozná svého nového
šťastného majitele,“ uzavírá.
Text Štěpán Vorlíček Foto Volkswagen Club

Vůz vypadá, jako by vyjel
z továrny, jelikož němečtí
majitelé se k němu skvěle
chovali. Opravovalo se jen
startování a došlo k výměně
kol za nová. A teď může být
Golf i váš, stačí přijet na
festival.
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Volkswagen Festival
Sprint nebo král krásy
Zapište si do kalendářů poslední prázdninový víkend, letiště Hosín
u Českých Budějovic. Festival začíná už v pátek 28. srpna odpoledne
a končit bude s nedělním večerem. A na co se můžete těšit?

„Máme opět k dispozici celý areál letiště.
Samozřejmostí je kemp s elektrickými
přípojkami, letošní novinkou jsou sprchy.
Přijedou vzácní hosté a zajímavá muzika –
vystoupí například Paulie Garand. U pódia
máme nájezdovou rampu, na níž se
představí zajímavé vozy. Vše se bude
promítat na velkoplošných obrazovkách,
takže návštěvníci uvidí každý detail
prezentovaných aut. Svými miláčky se
samozřejmě mohou pochlubit i členové
klubu,“ popisuje Zdeněk Fišák, hlavní
organizátor Volkswagenfestu. Chybět
nebudou stánky mnoha desítek partnerů
od kosmetiky a pojištění přes tuning
a detailing až po českobudějovického
dealera wolfsburských vozů.
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Všechny modely
vedle sebe

Něco pro
nejmenší

K vidění budou všechny
modelové řady Volkswagenu
od „téček“ až po Golfy
vedle sebe. Za letištním
hangárem najdete
samostatnou tuningovou
zónu s vybranými
nejzajímavějšími vozy, které
jezdí po českých silnicích.

Pro juniory bude připraven
skákací hrad, tvůrčí dílničky
nebo bíle nalakovaný
Transporter, který děti
mohou pomalovat a olepit
samolepkami.

Pastva nejen pro
vaše oči

Oblíbenou kratochvílí pro
dospělé budou tradiční
sprinty na přistávací dráze
s profesionální časomírou.
Odměnou budou netradiční
poháry z motorových
pístů vyrobené přímo na
zakázku pro tuto soutěž.
Chybět nebude ani volba
nejkrásnějšího vozu.

Velmi dobře postaráno
bude také o žaludky
návštěvníků. V provozu bude
velkokapacitní stan a o pivo
se postarají specialisté
přímo z Plzeňského
Prazdroje.

Kdo je tady
nejrychlejší?

Tip: Vstupenky můžete
kupovat na webu
volkswagenfest.cz,
vhod přijde i mobilní
aplikace, v níž si můžete
prohlížet například fotky
z minulých ročníků
a sledovat, jak probíhají
přípravy. Na místě během
festivalového víkendu pak
budete dostávat přímo
na svůj telefon notifikace
o začátcích soutěží nebo
koncertů.

Inzerce
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Nejdřív bez záruky, dnes i s prodlouženou. Víte, jak se
tato dnes naprosto běžná služba vyvíjela a kde má kořeny?
A že si ji u Volkswagenu můžete prodloužit?

Začalo to, jak jinak, ve Spojených státech.
Jedním z průkopníků amerického automobilismu
byl Ransom Eli Olds, po němž nese jméno
automobilka Oldsmobile. První parní vůz postavil
už v roce 1887 a první benzinový automobil v roce
1896. Je mu připisováno, že stojí za konceptem
moderní výrobní linky. V roce 1901 začal prodávat
první sériově vyráběný vůz na světě, model Curved
Dash. A podle dochovaných legend právě v té
době znělo ujednání mezi výrobcem a zákazníkem
jednoduše. Jakmile dojde k předání automobilu,
patří zákazníkovi. A peníze patří Oldsovi. Tečka. Byť
vyráběná sériově, měla tehdejší auta ke stabilní
kvalitě daleko. Šlo povětšinou o stroje poskládané
z mnoha často pochybných dílů a i úroveň lidské
práce den ode dne kolísala. Teprve Henry Ford
výrobní linku vyladil a podařilo se mu také nastavit
nekolísavou kvalitu práce i dodavatelů.
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1925

Záruka na materiál a práci.
V roce 1925 zněla typická
Fordova záruka takto:
„Devadesát dnů na materiál,
třicet na práci. Žádná záruka
na řemeny, sklo, žárovky,
kabeláž, převodovku,
hadicové spojky, svíčky
a těsnění.“

50. léta

Garance nájezdu.
Devadesátidenní záruční
doba Henryho Forda
přežila a ještě v padesátých
letech byla standardem.
Seznam částí ze záruky
vyňatých se pochopitelně
zkracoval a výrobci začali
cítit potřebu omezit záruku
i nájezdem. Běžně to tehdy
byly čtyři tisíce mil, tedy
6 400 kilometrů.

1960

Jeden rok či 12 tisíc mil.
Kolem roku 1960 začal
automobilový průmysl už
v podstatě vypadat tak, jak
ho známe dnes. Rozjížděly
se exporty a importy
mezi USA, Japonskem
a Evropou a přicházely
menší a kompaktnější vozy.
Mezi inovace té doby patří
slevy při prodeji nového
vozu a především komplexní
záruka od Fordu na jeden
rok nebo dvanáct tisíc mil,
která byla v té době jasně
nejdelší. Už záhy ji ale
trumfl Lincoln, když na svůj
Continental v roce 1961
začal nabízet záruku na dva
roky nebo 24 tisíc mil, a to
včetně „příslušné práce“.

Jak to fungovalo
začátkem 20. století?
Jakmile se vůz předá,
je to starost zákazníka

60. léta

Když záruka prodává.
Záruční doba se stala
důležitým marketingovým
a prodejním nástrojem.
V polovině šedesátých
let už narostla na pět
let / padesát tisíc mil, ale
automobilky začaly zjišťovat,
že se jim takové rozdávání
nevyplácí, protože chrlily
obrovská množství nevalně
postavených aut (Chevrolet
v roce 1965 vyrobil milion
vozů Impala, což je dodnes
nepřekonaný rekord).

70. léta

Doba se prodlužuje.
Začátkem let sedmdesátých
se tak výrobci postupně
vrátili k roční záruce. Když
ale viděli, jak magicky
prodlužování na zákazníky
působí, téma znovu otevírali
a v osmdesátých letech
začali zase navyšovat:
Chrysler přišel s pěti roky
a osmdesáti tisíci kilometry.
Na to reagovaly především
japonské automobilky, které
nabídly tři roky a šedesát
tisíc, případně pět let
a sto tisíc kilometrů. Dnes
je standardem dvouletá
záruka, která je daná ze
zákona. A u většiny výrobců
se dá za nevelký peníz velice
snadno prodloužit.

Hodně záruky
za pár tisíc
Pořízením prodloužené záruky
získává zákazník jistotu, že v případě
závady se může po prodlouženou
dobu obrátit na servis, který auto
bezplatně opraví. Konkrétní příklad:
může náhodně dojít k závadě
motoru, který bude potřeba
vyměnit. Cena se šplhá daleko přes
sto tisíc korun. V prodloužené záruce
jdou samozřejmě tyto náklady za
výrobcem, nikoliv za zákazníkem.
Prvotně investovaných pár tisícovek
do prodloužené záruky se skutečně
vyplatí.
„Prodloužená záruka výrobce,
na rozdíl od různých pojistných
produktů nazývaných obdobně,
skutečně umožňuje zákazníkovi
reklamovat projevy vozidla ve
stejném rozsahu, jako tomu je
v případě základní záruční doby.
Jediné, co je nutné vzít v úvahu,
je omezení doby a počtu najetých
kilometrů, podle toho, co nastane
dříve. Délku prodloužené záruky
a limit nájezdu si zákazník zvolí dle
svého uvážení a podle toho zaplatí
příslušnou částku,“ říká koordinátor
záručního oddělení Porsche Tomáš
Mikeska.
Možná vás napadá, zda je například
nutné jezdit do konkrétního servisu,
aby záruka platila. „Ne, nesmíme
nařizovat zákazníkovi, v jakém
servisu smí nebo nesmí provádět
údržbu svého auta. Při řešení
reklamace autorizovaný servis
prověřuje, zda byly splněny pokyny
výrobce pro servisování, údržbu
a péči o vozidlo. K tomu slouží
dokumenty jako servisní kniha,
digitální servisní plán, případně
doklady za provedené servisní
úkony,“ vysvětluje Mikeska.
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Únik do hor
s Californií Beach
Legendární Bulli letos oslavil 70 let a během nich se více než
osvědčil i jako ideální parťák na libovolně dlouhé výlety. O tom se
mohl přesvědčit fotograf na volné noze a cestovatel Jakub Fišer,
který s ním vyrazil na prodloužený víkend do Rakouska a Německa.

Motorismus je jedním z Jakubových koníčků,
sám si momentálně přestavuje jednoho staršího
Transportera na campera podle svých představ,
což dokumentuje na svém YouTube kanálu
jako projekt Bender, a pravidelně zkouší i další
kousky. Tentokrát se mu dostala do rukou díky
značce Volkswagen Užitkové vozy T6.1 California
s označením Beach, kterou lze nově vybavit
sklopnou minikuchyňkou nebo možností užívat
si úžasné výhledy na noční oblohu. Prostě ideální
parťák na cesty. A tak s ní fotograf, do jehož
hledáčku se nejčastěji dostávají právě automobily
a sportovní akce, vydal na prodloužený víkend
za hranice.
„Vyrazil jsem směr Rakousko do regionu
Salzkammergut, pak jsem se jel mrknout
do Německa k Hintersee a přes rakouské jezero
Wolfgangsee jsem to vzal zpátky do Čech směr
Lipno a pak do své domoviny, tedy na Děčínsko,“
popisuje Jakub svou cestu. A byť se mu líbilo
všude, jako ideální pro campery vyzvihl hlavně
jedno z těchto míst. „Velmi jsem si to užil
u Wolfgangsee, kde jsem mohl zaparkovat
v podstatě pár metrů od jezera, vytáhnout
stoleček a židli a skvěle jsem si odpočinul, a když
mi bylo teplo, mohl jsem skočit do vody,“ líčí
Rakousko jako skvělou cestovní destinaci. Ani
v aktuální době, kdy se cestování za hranice
mnoho z nás může bát kvůli pandemii koronaviru,
navíc neměl na cestách po Rakousku a Německu
vůbec žádné komplikace. „Jako by tu žádný
koronavirus nebyl,“ komentuje.
Má skvělé řízení a praktické vychytávky
Jakub už s podobnými vozy má něco
nacestováno, ale na rozdíl od mnoha dalších,
kteří se do obytných vozů přezdívaných campery
zamilovali, nevyužívá k hledání míst ke spaní
žádné aplikace, jakou je třeba známá park4night.
„Já v tomhle furt věřím v selský rozum. Neparkuji

Vše na kempování v Californii
najdete perfektně vyskládané
pod zipem na dveřích
zavazadelníku.
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tam, kde je zákaz stání přes noc. A pár míst
už mám z předešlých cest vytipovaných
a zbytek prostě hledám za jízdy,“ vysvětluje.
„Californie už je docela nápadné auto
na freecamping, tak je třeba vybírat ta místa
trochu pečlivěji. Ale pokud se chováte slušně,
neděláte nepořádek a nestojíte někomu
na anglickém trávníku, tak by to asi mohlo být
v pohodě,“ dodává s úsměvem. Na aktuální
výlet Jakub vyrazil s dvoulitrovou Californií
Beach s výkonem 146 kW a pohonem všech
kol 4Motion. A i jako řidič byl velmi potěšen.
„Rychle si zvyknete na adaptivní tempomat
nebo udržování pruhů. Strašně rychle jsem si
na asistenty zvykl, až se mi pomalu nebude
chtít zpátky do toho mého manuálu,“ hodnotí.
Za čtyři dny na cestách si oblíbil
také praktické uspořádání kempingového
vybavení ve výklopných dveřích kufru, výsuvný
vařič nebo rolety uvnitř auta, díky kterým
ho zatemníte během pár minut. Aby ale jen
nechválil, jako zkušený uživatel podobného
typu vozů, který si navíc staví jeden takový
podle svých představ, by ocenil lepší ledničku,
která nekonzumuje tolik energie z baterky
a lépe chladí. A pár vychytávek pro spaní?
„Skvělá věc je vlastní gyroskop, který ukazuje,
jak moc jste s autem nakloněni. Protože
prostě nechcete spát nakřivo!“ zdůrazňuje.
A když už budete spát takhle rovně, horní
vyklápěcí stan s lůžkem má nově zip po celém
obvodu, a už ne jen menší okénko jako
v předchozích verzích. Ten můžete celý
rozepnout a získat tak skvělý výhled do okolí
nebo na noční oblohu. A to v takové krásné
krajině, jako jsou Alpy nebo i ta naše, prostě
oceníte!
Text Redakce Foto Jakub Fišer
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Hodnocení
Californie Beach
„Celkem jsem s Californií
najel 1 500 km a musím
říct, že to bylo hodně
příjemných 1 500 km.
Já sám mám Transporter
5. generace 4Motion
a ten rozdíl v komfortu
je strašně znát. Mám rád
detaily, které utváří celek.
A v případě Californie to
jsou vymoženosti, které
najdete v Multivanech.
No a pak někde zastavíte,
vlezete si dozadu a máte
plnohodnotný campervan.
Na takovéhle výlety je to
vážně skvělé auto.“

Pult s vařičem stačí
jednoduše vyklopit a rázem
dostanete jednoduchou
mobilní kuchyni, jejíž velikost
bohatě postačí pro dvojici
dospělých.

FASHION
SHOPPING
CENTRUM

Na Příkopě 12, Praha 1
www.cernaruze.cz
Otevírací doba:

po–pá 10–20 h., so 10–19 h., ne 11–19 h.

Užitkový vůz Volkswagen
s úrokem 0 %
Léto je tady a s ním osvěžující nabídka úvěrů na užitkové vozy
Volkswagen. Společnost Volkswagen Financial Services až do odvolání
zvýhodnila svůj produkt FlexiFIN.
Osvěžující
úvěry FlexiFIN
nyní nabízejí:
Výhodné úročení
od 0 % ročně.
Úvěr bez poplatků za
sjednání a vedení.
Havarijní pojištění
i povinné ručení,
pro model Crafter
možnost získat
povinné ručení za 1 Kč
měsíčně po celou dobu
financování.
Zvýhodnění pro
všechny modely.
Financování 30–100 %
hodnoty vozu, tzn. i bez
akontace.

Zmodernizujte před sezonou
vozový park nákupem
užitkového vozu Volkswagen.
Pokud si vyberete některý
z modelů Caddy, Caddy Kombi,
Transporter 6.1, Amarok,
Crafter, e-Crafter, Multivan 6.1,
California 6.1 nebo Grand
California, můžete využít úvěr
FlexiFIN se zvýhodněným
úročením. Nabídka platí pro
soukromé osoby, podnikatele
i firmy.
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Dosáhněte na nulový úrok
Vyberte si délku splácení
od 2 do 6 let podle svých
potřeb. Pokud si zvolíte
financování na 2 roky a 70%
akontaci, bude úrok činit
0 % ročně (podmínkou je
cena vozu do 1,2 milionu Kč).
Pokud si vyberete jinou délku
financování a jinou akontaci,
úroková sazba nepřesáhne
akční nabídku 4% p. a., a to
i při financování s nulovou
akontací.

Jak to bude s pojištěním?
Součástí splátek je
i Volkswagen Pojištění, které
zahrnuje povinné ručení,
havarijní pojištění a pojištění
skel. Navíc si můžete sjednat
další doplňkové pojištění,
GAP, Asistent nebo Pojištění
platebních povinností.
U modelu Crafter máte
možnost získat povinné
ručení za 1 Kč měsíčně po
celou dobu financování,
a to jak při úvěrovém, tak
leasingovém financování.

Modelový příklad pro
podnikatele
Při nákupu vozu Volkswagen
Crafter(N1) VAN 2.0 TDI
FWD L3H2 103 kW v ceně
868 720 Kč (vč. DPH),
délce splácení 60 měsíců
a 30% akontaci činí výše úvěru
608 104 Kč. Pevná úroková
sazba je 3,99 % p. a. Měsíčně
budete hradit pravidelnou
splátku 7 265 Kč, splátka
včetně pojištění je 8 688 Kč.
Celkem za úvěr včetně
pojištění zaplatíte
1 042 512 Kč.

Nový Tiguan
Nabídka pro podnikatele:

Operativní leasing na vůz Tiguan
1,5 TSI 110 kW v ceně 689 900 Kč.
Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně.
Uvedená měsíční splátka 7 567 Kč bez DPH.

Již za

7 567 Kč
měsíčně

Inzerce
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Splátky obsahují záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní
pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb,
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stanou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,5–5,8 l / 100 km, 119–139 g/km. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční
nabídka platí do vyprodání zásob a je určena pouze pro podnikatele.

Za hranice nemusíte
Všechny chutě světa
Letos bude většina z nás trávit dovolenou v Česku, ani tak si ale nemusíme
nechat ujít výtečnou středomořskou nebo asijskou kuchyni. Na různých
místech naší vlasti si cizinci, kteří se u nás natrvalo usadili, otevřeli restaurace
a díky nim máme možnost ochutnat autentické zahraniční pokrmy.

Plánujete se vypravit na Ještěd? Pak se
můžete zastavit v centru krajského města
v pravé řecké taverně Masa Buka. Rodinná
restaurace nabízí příjemné posezení nad
jídlem, které voní po oreganu, tymiánu
a rozmarýnu a kvalitním olivovém oleji.
Míříte na wellness do Františkových Lázní?
Pak si můžete vyšlápnout na hrad Seeberg,
kde je nejen stálá expozice, ale i hotel
a penzion Seeberg s přívětivou restaurací,
kde můžete ochutnat pravou toskánskou
kuchyni včetně vybraných vín.
Až zase budete v historickém Táboře
zkoumat labyrint uliček a malebných zákoutí,
zastavte se v ujgurské restauraci Rafariz.
A o dobré jídlo nepřijdete ani po horské túře
na Šumavě. Tam v chatové osadě u Stach
na Prachaticku, kde se můžete i utábořit,
nabízejí v Divokým bistru speciality
francouzské či asijské kuchyně prvotřídní
kvality. Na jídlo se tu stojí fronty a bez
předchozí rezervace tu nenajdete stůl volný.
A na Vysočině můžete ochutnat nepálskou
kuchyni v Namaste Himalaya v Jihlavě.
Text Jarmila Kultová Foto Archivy podniků

„Zastávám názor, že
kvalita musí být v taverně
stejná, jako když vařím pro
rodinu,“ tvrdí rodilý Řek
Nikolaos Pappas
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V taverně Masa Buka dostanete
i typické masové pokrmy
z vepřového, hovězího i jehněčího,
jako jsou souvlaki, kebab, musaka
nebo gyros. Kuchař si maso
porcuje sám, tak si lze dopřát
například i jehněčí kotletky.

Masa Buka: Nikosova řecká taverna

Rafariz: Uyghur restaurant

Sokolská 168, Liberec

Pražská 231/3, Tábor

Do Liberce přesídlil Nikolaos
Pappas z řeckého městečka
Parga. Tam se poznal se ženou
Alenou, majitelkou cestovní
kanceláře, a společně si před
sedmi lety otevřeli tavernu.
„Bylo to těžké, protože jsme
začínali s nízkým kapitálem,
na místě, o kterém všichni
tvrdili, že tam nikdo nechodí,“
vypráví šéfkuchař. Taverna se
však zaplnila, o čemž rozhodla
originální kuchyně založená
na řeckých surovinách, čerstvé
zelenině a masu. „Co se týče
vaření, nenechám nikoho na
nic sáhnout,“ svěřuje se Nikos.
„I chléb si peču sám. Meleme
si několikrát denně své maso.
Každý den připravuji nějakou
speciální nabídku,“ dodává.
Řecké suroviny si nechává
dovážet, a to ty nejkvalitnější

produkty a značky, které jsou
sice o něco dražší, ale výsledek
stojí za to. „Například tymiánový
med nebo olivový olej. Zeleninu,
maso, čerstvé ryby, mořské
plody a drobné suroviny
používám od dodavatelů,“ tvrdí.
Na jídelním lístku je bohatá
nabídka sýrových předkrmů
upravených na různé způsoby –
na grilu, jako náplně do
zeleninových pokrmů nebo
v podobě pasty z pečeného
lilku (melitzano) či pasty z fety,
řeckého jogurtu, česneku
a pečených červených paprik
(skordotiri). Specialitou
šéfkuchaře jsou mořské plody
a především chobotnicový salát.

Bratři Rafkat a Rizajdin
Muchammetovi pocházejí
z Kazachstánu a nyní vedou
jedinou ujgurskou restauraci
u nás. Asi před deseti lety
přesídlili z Prahy do Tábora
a tam si otevřeli menší
provozovnu. Nabízeli asi čtyři
druhy jídel připravených podle
rodinných receptů a zkoušeli,
zda budou místním chutnat
hlavně ručně vyráběné nudle.
Slavili úspěch, a tak otevřeli
větší rodinný podnik v centru.
Vaří tu od čtvrtka do neděle
a mají stálou nabídku s dvěma
odlišnými jídly v poledne
a večer. Kromě typických
koření, která dovážejí, si
vystačí s čerstvou zeleninou,
masem a lokálními surovinami.

Původní středoasijskou
kuchyni, která je založená na
skopovém mase, přizpůsobili
českému trhu a používají
hlavně hovězí, krůtí a kuřecí
maso.
Základem ujgurské kuchyně
jsou nudle z pšeničné mouky
a vody. Podávají se se směsí
zeleniny, hovězím masem
a omáčkou pod názvem
lagman. Nebo se restují na
česneku a pokrmu se pak říká
boso. Chutné jsou i taštičky
plněné najemno nakrájeným
hovězím nebo dýní a krůtím
masem nebo knedlíčky vařené
v páře a dopékané na pánvi.
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„Dáváme si záležet na
kvalitních surovinách
a poctivé přípravě,“
říká Čechoital Milan
Zahálka

Díky třicetiletým zkušenostem
Zahálkovy maminky je každé jídlo
v restaurantu Seeberg připravováno
podle tajného rodinného receptu, což
zážitek ještě umocňuje.

Typické pro nepálskou
i indickou kuchyni jsou
jídla připravovaná v peci
tandoor nebo různé
varianty curry.

Restaurant Seeberg
Ostroh 2, Poustka – Františkovy Lázně
Milan Zahálka vypadá jako Ital,
mluví s lehkým přízvukem, ale
má české jméno. Jeho rodiče
odešli v sedmdesátých letech
z Karlových Varů a pracovali
v Itálii v několika restauracích.
V Toskánsku vystudoval
hotelovou školu, zlákala ho však
dráha profesionálního fotbalisty.
Do Čech se vrátil se svou
manželkou před pěti lety a živil
se nejprve jako trenér. Jeho
láskou jsou mimo jiné toskánská
vína, která k nám dováží, a když
ho před dvěma lety během
festivalu vína na hradě Seeberg
prezentoval, majitelé tamního
hotelu mu nabídli, zda by
nechtěl vést restauraci. Slovo
dalo slovo a od března 2019
se myšlenka stala skutečností.
„Požádal jsem maminku, aby se
vrátila k vaření, a kolem ní jsem
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vytvořil pracovní tým z místních
lidí,“ vzpomíná Zahálka.
Od dodavatele působícího
v Čechách kupují originální
italské suroviny. Jehněčí, bylinky
a zeleninu jim poskytuje místní
ekofarma.
„K nejoblíbenějším jídlům
patří naše domácí bramborové
gnocchi s jehněčím, tagliatelle
tartufate s lanýžovo-smetanovou omáčkou
nebo peposo fiorentino, což
je pomalu pečená hovězí
kližka,“ vyjmenovává majitel
restaurace. „Toskánská jídla jsou
v podstatě velmi jednoduchá,
ale záleží na kvalitních
surovinách a poctivé přípravě,“
vysvětluje Zahálka.

Nápadité pokrmy
v Divokým bistru jsou
z lokálních surovin.
Od místních farmářů
majitelé odebírají maso,
zeleninu, bylinky i jedlé
květy. Něco si také pěstují
sami na zahradě.

Namaste Himalaya

Divoký bistro

Masarykovo náměstí 1196/40, Jihlava

Ádova chatová osada, kemp Úbislav, Stachy na Prachaticku

Aby Chiranjeewee Khadka
(čti čirandžíví) uživil jako
nejstarší syn rodinu, když otec
onemocněl, odešel po studiích
z Nepálu do Vídně na univerzitu.
Tam se potkal s budoucí
manželkou Alexandrou a za ní se
přestěhoval do Čech. Pak se mu
ale s bratrem Sabinem zrodila
v hlavě myšlenka založit si
restauraci v Jihlavě. V listopadu
2017 otevřeli podnik s názvem
Namaste, což znamená klaním
se tobě, tedy tradiční pozdrav.
„Na začátku jsme se potýkali
s problémy. Kuchaři ani číšníci
nedorazili včas, protože museli
čekat na pracovní víza. Měli jsme
jednoho kuchaře a jednoho
číšníka, takže jsem se do chodu
musela zapojit i já,“ vzpomíná
Alexandra. Vše se ale podařilo

Jitka a Cyril Sauvageovi spolu
nejdříve pracovali v restauraci
v Kašperských Horách, pak se
přesunuli do Prahy za nabídkou
vyhlášeného Alcronu, aby si
časem otevřeli kiosek v kempu
svého strýce Ády na Šumavě.
Tak vzniklo Divoký bistro, kde
měli zpočátku jen utopence,
klobásky a jednu hotovku.
„Když lidé zjistili, že jim vaří
Francouz, začali ho ponoukat,
aby jim připravil třeba šneky.
A tak jsme jednou týdně udělali
francouzskou specialitu. Brzy
se to rozkřiklo, a tak nás vlastně
donutili vařit francouzskou
kuchyni,“ vypráví Jitka. Časem
přibyly asijské pokrmy, protože
přes zimu pár hledal inspiraci
v Thajsku. „Vše připravujeme
přímo v kiosku, tři kuchaři

vyřešit a v restauraci pro asi sto
hostů, která je navíc uzpůsobena
tak, aby se v ní dobře cítily
i rodiny s dětmi, pracují jedni
z nejlepších profesionálních
nepálských kuchařů. Originální
suroviny nakupují přes indické
dodavatele.
Na jídelním lístku jsou pokrmy
z masa kuřecího, vepřového
a jehněčího, ale i ryby, krevety
a zeleninová jídla. Hodně
oblíbené jsou butter chicken,
chicken tikka masala, chicken
mango, biryani, chana masala,
rajma masala a jídla z pece
tandoor. Sami si také připravují
tradiční indický sýr paneer,
dezerty, zmrzlinu „kulfi“ a jiné.

včetně Cyrila vaří už od šesti
hodin ráno,“ vysvětluje Jitka.
Otevřeno mají od června do
září každý den kromě pondělí
od rána do večera. Dnes už je
bistro tak oblíbené, že je nutné
si stůl rezervovat alespoň týden
předem, zvláště na víkend.
Nejoblíbenějšími jídly jsou
šneci po burgundsku, žáby po
provensálsku nebo tatarák.
Žádaná je polévka bujabéza
z mořských plodů. Z asijských
jídel je to kuřecí sataj
s arašídovou omáčkou. „Na
dračku jdou i domácí limonády
z našich sirupů. Do konceptu
kvalitního jídla zapadají
i naturální vína,“ doplňuje Jitka.
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Dětská kšiltovka T1
Aby i vaše děti doopravdy
patřily do rodiny camperů.

Suvenýry pro rodinu camperů.
S vybavením od Volkswagenu
budete vybaveni kamkoliv. K dostání
u autorizovaných partnerů.

Chladicí taška
Vypadá jako předek Bulliho,
ale je to přenosná lednička
o objemu 30 litrů.

Spacák T1
Když ho otevřete, najdete
v něm předek T1. Rozměry
jsou 150 × 190 cm a dostanete
k němu i kompresní obal.

Přívěsek T1 se žetonem
Na jedné straně má logo VW,
na druhé předek T1. A žeton do
nákupního vozíku.

Zástěra T1
Campingová židle
Aby se vám na ní dobře sedělo, má
polstrovaný sedák. Aby se vám dobře
nosila, dodáváme ji i s vakem. A unese
až 100 kilo.
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Bavlněná zástěra s přední
kapsou a nastavitelnou
páskou v šíji.

BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA
ARTOSI

Inzerce
81
JEDINÁ PERGOLA,
KTERÁ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ
Výroba na míru s přesností na jeden centimetr.
Možnost integrace stínicích prvků a LED osvětlení.
Regulace pronikajícího tepla díky střešním lamelám
s možností rozdělení do více sekcí.

www.artosi.cz

"Spoléhám se
vždy na to nejlepší
– ARTOSI."

Tenkrát v Hollywoodu. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a desítky
a desítky krásných aut ze šedesátých let minulého století.
Co víc si filmový a motoristický fanda může přát!

Tenkrát
v Hollywoodu
Hrají: Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Robbie,
Emile Hirsch, Margaret
Qualley, Al Pacino, Dakota
Fanning ad.
Film získal dva Oscary za
nejlepší mužský výkon ve
vedlejší roli (Brad Pitt) a za
výpravu.
Během natáčení štáb použil
na dvě tisícovky vozů (běžný
filmový průměr je 300 až
500).

Zatím poslední počin Quentina Tarantina se
odehrává v roce 1969 v Los Angeles. Příběh
pojednává o přátelství mezi stárnoucí hvězdou
Rickem Daltonem (DiCaprio) a jeho dvojníkem-kaskadérem Cliffem Boothem (Pitt).
Tarantinova posedlost autentičností je ve
filmu dobře patrná. Žádné počítačové scény.
A určitě žádná láce, vždyť producenti na čas
uzavřeli čtyři bloky Hollywood Boulevardu,
aby vytvořili dokonalou dobovou atmosféru.
K tomu samozřejmě posloužila řada nádherných
vozů. Mezi nimi byly třeba houpavý americký
křižník z roku 1966, klasický britský kabriolet
z padesátých let nebo Karmann Ghia z roku 1964.

82

Ten trochu otlučený krasavec patří Boothovi
a ve filmu prý účinkovaly dva stejně vypadající
vozy. V jedné ze scén, kdy Booth velkou
rychlostí jede domů, prý původní plochý
čtyřválec režisérovi nestačil, a tak auto nechal
osadit silnějším agregátem. Tarantino také
v obavě, že Pitt nebude umět jezdit s manuální
převodovkou, prý auto nechal vybavit
automatem. Ukázalo se ovšem, že Brad ruční
řazení zvládá na jedničku. Karmann Ghia použitý
v tomto filmu svádí ještě k jednomu propojení.
Tarantino říká, že si auto vybral proto, že si na
něj vzpomíná z dětství v L.A., jezdil s ním totiž
jeho otec.

CONSTRUCT SAFETRONIC
Zabezpečení, které myslí za vás.

Inzerce
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Vysoká míra
bezpečnosti a komfortu.
■
■
■

Unikátní elektromechanické zabezpečení vozidel proti krádeži.
Zamyká řadicí mechanizmus motorového vozidla bez obsluhy.
Zvyšuje komfort ovládání zabezpečení Vašeho vozu
a minimalizuje nebezpečí jeho odcizení.
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