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ZIMNÁ KONTROLA V SUBARU

bezplatne v každom autorizovanom
servise Subaru na Slovensku.
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BEZPLATNÁ zimná kontrola
Kontrola náplní (olej, kvapaliny)
Kontrola podvozka (zavesenie, test tlmičov, výfukový systém)
Kontrola bŕzd a pneumatík
(stav brzdových segmentov, stav pneumatík)
Kontrola akumulátora a chladiacej zmesi
(kapacita, odolnosť voči mrazu)
Kontrola osvetlenia (exteriérové)
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Dohodnite si termín bezplatnej zimnej servisnej kontroly vo svojom autorizovanom servise.

V termíne od 19. 10. – 30. 11. 2009!
BRATISLAVA, MIKONA | tel. 02/482 02 231 | DUNAJSKÁ STREDA, OLIVEX | tel. 031/591 04 25 | KOŠICE, STILCAR | tel. 055/789 90 77 | PRIEVIDZA,
Profin Car | tel. 046/511 13 31 | PREŠOV, VXP | tel. 051/772 05 71 | TRENČÍN, EUROTIP | tel. 032/744 11 45 | BANSKÁ BYSTRICA, František Kmeť
- Autos | tel. 048/428 55 55 | LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA, Janiga Racing Technologies | tel. 044/435 21 45 | ŽILINA, AVION | tel. 041/500 70 87
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EXKLUZÍVNA JESEŇ

v časopise DRIVE magazín!
O

d posledného čísla sa toho vo svete
automobilov Subaru stalo veľa. Toľko, že
sme museli vyberať a občas s ťažkým srdcom
presunúť zaujímavý obsah do čísla budúceho,
aby sme stihli uzávierku. Napriek tomu sme
pri práci na časopise toho stihli nemálo –
zmokli sme s vami v našom malom tíme na
daždivom žilinskom zraze, kde sme si stihli
poobzerať vaše „subárka“ a s radosťou sme
rozdali náš časopis meǳi tých z vás, ktorí
ho ešte nepoznali. Obrátili sme lampu do
tváre sympatického policajného šéfa z USA,
ktorého dôstojníci hliadkujú v „našliapanej“
Impreze STI. Len pre vás sme spravili zrejme
PRVÉ A EXKLUZÍVNE INTERVIEW
NA SLOVENSKU s viacerými osobnosťami
motoristického sveta. Vám všetkým určite
niečo hovoria mená Ken Block (áno, ten
Ken Block) a americký šampión v rely
Travis Pastrana. O oboch často píšeme,
tentoraz však naživo. Už to by stačilo
väčšine ostatných časopisov na naplnenie
obsahu jedného čísla, ale nie nám. Japonská
pretekárska hviezda Super GT šampionátu
Tetsuya Yamano nám ochotne zodpovedal
niekoľko všetečných otázok, pridal sa aj jeho
sekundant z úspešného štartu pred rokom
na Fuji Speedway, talentovaný Holanďan
Carlo van Dam. A maratón rozhovorov
dopĺňajú 3D dizajnér a Subaru fanatik Lars
Mårtensson spolu s Miroslavom Kmeťom,
predajcom z Banskej Bystrice a vo voľnom
čase začínajúcim pretekárom do vrchu.

Ján LONČÍK

šéfredaktor časopisu DRIVE magazín
sefredaktor@drivemagazin.sk

Nechali sme renomovaných novinárov, aby
zhodnotili nový Outback, obzreli sme sa
za históriou dvoch modelov s poetickým
názvom Alcyone, či nechali sa uhryznúť od
jedného vážne, ale vážne zlého „boxera“, aby
sme nakoniec s vreckom plným pukancov
zasadli do kina na ﬁlmy so Subaru v hlavnej
úlohe.
V minulom úvodníku som naznačil, že jeseň
bude pre Subaru skutočne zaujímavá. Pevne
dúfam, že jesenné číslo skutočne je. 
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Doktor Dempsey
v ANATÓMII SUBARU

Text: Ján Lončík | Foto: internet

H

erec Patrick Dempsey, známy ako hviezda seriálu Grey‘s Anatomy (vysielaného
na STV1 ako Klinika Grace), kde hrá jednu
z hlavných postáv, doktora Dereka Christophera Shepherda, je veľký fanúšik a zberateľ športových áut, spoluvlastník tímu série
IndyCar a dokonca sám preteká – nedávno sa
zúčastnil 24 hodín v Le Mans! V Španielsku,
kde je seriál veľmi populárny, spolupracoval
na kampani Anatomia Subaru pri uvedení
nového modelu Outback
s motorom Boxer Diesel.
Fotograﬁ bulvárnych a ženských magazínov sa vraj
nezastavili, veď také skvelé
auto nevidíte na každom
rohu!  
Zdroj:
www.anatomiasubaru.com
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ÚCHVATNÁ ŠTÚDIA Subaru Hybrid Tourer

P

riamo z aktuálneho Motor Show v Tokiu
pocháǳa predstava spoločnosti Subaru
o cestných vozidlách budúcnosti s hybridným pohonom. Koncepčne vycháǳa Hybrid Tourer z dlhoročnej ﬁlozoﬁe značky,
nechýba mu teda pohon všetkých štyroch
kolies v kombinácii s horizontálne orientovaným motorom typu Boxer. Ten je skombinovaný s elektromotorom s lítium-iónovými batériami uloženým
vzadu. K prepínaniu
meǳi nimi docháǳa bez
prerušenia podľa akcelerácie a potreby, o plynulé

radenie sa stará automatická prevodovka
typu Lineartronic. Aerodynamickej karosérii dominuje priestranná kabína s rozsiahlymi oknami zabezpečujúcimi dobrú
viditeľnosť, krídlové dvere evokujú pohodlie posádky pri nastupovaní. Integrovaný
bezpečnostný systém EyeSight+ s pomocou stereoskopickej kamery sľubuje včasné
spozorovanie chodcov, cyklistov či
vozidiel v „mŕtvych“ uhloch. Keby
takto vyzerali Subaru
o niekoľko rokov, nikto
z nás by sa nehneval…
Zdroj: Subaru Japan

Impreza v DVOCH NOVÝCH príchutiach…

K

rátko po sebe boli na japonskom
trhu predstavené dva nové varianty modelu WRX STI – úpravy
tzv. spec C boli podriadené vyššiemu
výkonu motora a zníženiu hmotnosti,
napríklad nastavenie ECU jednotky, odľahčenie kapoty, plexisklové okná, posilnené tlmiče a brzdy
Brembo, pričom bude vyrobených
len 900 kusov. Na Motor Show v Tokiu
sa predviedol aj koncept s karbónovou
strechou založený na modeli A-Line
s automatickou prevodovkou. 
Zdroj: Subaru Japan

Limitovaná edícia Impr
eza WRX STI spec C

Koncept Impreza WRX
STI A-Line Carbon

NAJVÄČŠIA prehliadka Subaru na svete

A

ž do Guinessovej knihy rekordov sa dostal
zápis o júlovom stretnutí 339 áut značky
Subaru v americkom mestečku Itasca, v štáte
Illinois, kde sa Subaru of America rozhodlo
zorganizovať túto akciu na dobročinné účely. Akcia, na ktorej nechýbali ani policajné
Imprezy z okrsku obce Itasca (viac na strane

18), spôsobila, že na dlhší čas sa
v okolí zastavila doprava. Nečudo,
veď konvoj vozidiel meral skoro
6,6 kilometra. Ten pohľad musel
rozhodne stáť za to. Nepokúsime
sa rekord na Slovensku prekonať?

Zdroj: Subaru.com
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Text: Ján Lončík | Foto: Aleš Trusina, autor

V posledný augustový týždeň sa v oko
neobvyklý počet automobilov Subaru. lí Žiliny a Terchovej vyskytoval
komunity majiteľov v neďalekom au Bolo to spôsobené letným zrazom
tokempingu vo Varíne, kde napriek
zjavnej nepriazni „božstiev dažďa“ tra
dične panovala pohoda a dobrá nálad
a.

O

rganizátor zrazu Braňo „Spider.BB“
Dupšík si na seba zobral neľahkú
úlohu pripraviť zraz v krásnej a „subarákom“ neznámej lokalite, len na
skok od Žiliny a čo by kameňom dohodil od Terchovej. Deň pred zrazom
bolo počasie ešte krásne a nechcelo sa
veriť predpovediam počasia na sobotu
– tie sa, bohužiaľ, naplnili.
Napriek intenzívnemu dažďu sa kemping začal napĺňať aj automobilmi
Subaru a ich posádkami. Pri vstupe aj
„hlavnom stane“ viali efektné vlajky
s logom značky. Dohromady prišlo
okolo 29 áut a až 46 ľudí zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, čo jasne
ukázalo že lojalita „subarákov“ nepozná
hranice! Prišiel, hoci len na chvíľu, aj
Ivan „Taxi“ Špilda, ktorý sa však musel
ponáhľať domov z dôvodov, ktoré mu
nikto nezazlieval – Ivan, gratulujeme
k malému „subarákovi“! 
Po prvej „prezenčke“ a fotení zoradených
„subáriek“ bolo jasné, že väčšina z plánovaného programu sa pre dážď nemôže
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Neobvyklá koncentrácia automobilov
značky Subaru v okolí Terchovej.

Parkovisko pred hotelom patrilo iba
a jedine nám!

Braňo v organizátorskom zápale.

uskutočniť, no neodradilo to takmer nikoho,
naopak, zúčastnených pribúdalo.
Varenie guláša a opekanie sme, žiaľ, pre nepriazeň počasia takisto museli zrušiť. Neostávalo nám veľa možností a prišiel na rad „Plán
B“ – presunuli sme sa na miesto, ktoré bolo
schopné pojať nás všetkých vrátane miesta na
parkovanie. Voľba padla na štvorhviezdičkový
hotel Bránica. Daňou za ochotu zvládnuť nával
boli vyššie ceny nastavené na zahraničných
turistov. Aspoňže poživeň v hotelovej reštaurácii zložená z tradičných jedál, pričom nechýbali pre Terchovú tradičné brynǳové halušky,
nesklamala kvalitou a hladné krky „subarákov“
nasýtila. Pri organizovanom odchode si nebolo možné nevšimnúť osadenstvo hotela, ktoré
si potajomky fotilo „subárka“ mobilmi… asi
sme mali vyberať poplatky za fotky! 
Odvážnejší sa vybrali na štrkovisko pri
obci Teplička nad Váhom, kde sme mali
dohodnutú testovaciu trať pre „štvorkolky“.
A „subaráci“ si jazdu doslovne užívali vrátane
majiteľa „festra“, ktorému sa podarilo dostať
ho „na bruško“.  Občas človek až neveril, čo
všetko Subaru na náročnej trati dokáže.

SUBARU ZRAZ
Počas jázd sa k skupine pridal aj náš VIP hosť,
český rely pretekár Honza Štěpánek, ktorý
prišiel aj s rodinkou a okamžite si získal pozornosť zúčastnených svojou bezprostrednosťou
a úsmevom. Aj jeho pozornosť však vzbudilo
exotické auto, ktoré prišlo takmer na záver
jázd – upravené kupé Subaru SVX Alcyone,
ktorých na našich cestách jazdí doslovne ako
šafranu (viac o tomto modeli na strane 22).
Po jazdách na štrkovisku sa tí, čo prišli neskôr,
rozutekali dobehnúť zmeškaný obed a väčšina
sa vrátila do „hlavného stanu“ v kempe. Ak
niekto doposiaľ nepoznal DRIVE Magazín,
mohol sa k nemu spolu so sponzorskými
darčekmi dostať práve vtedy. Bola to tiež
príležitosť zoznámiť sa s dôležitými osobami
z redakcie, okrem mňa sa zúčastnil náš graﬁk
Roman a jeden z autorov, Peter Machala. 
V maličkej reštaurácii kempu sa podvečer ocitla väčšina tých, ktorých povinnosti či rodina
neodlákala domov. Z neformálnej akcie sa
vyvinula debata, rozhovory a neplánovaná
autogramiáda s Honzom Štěpánkom. Diskutovalo sa na tému Subaru, o obsahu DRIVE
Magazínu či ďalších pripravovaných zrazoch.
Bolo zaujímavé sledovať, ako si dvaja páni,
teda Honza Štěpánek a Marián Janiga, obaja
s vášňou k pretekaniu, padli do oka a preberali úpravy Imprezy na závodné špeciály…
Tí, ktorí odišli, majú rozhodne čo ľutovať!
Neľutovala zrejme len vedúca reštaurácie, ktorá neplánovane natiahla otvárací čas do polnoci! 
Ako výsmech niekoho „tam hore“ vyznelo
krásne, slnkom zaliate ráno nasledujúceho
dňa. Keby tak prišlo o deň skôr… Poučenie
pre nasledujúce zrazy komunity
fanúšikov značky Subaru? Len jediné
– ak to pôjde, treba včas zaplatiť účet
za počasie. Dobrá nálada sa, ako sme
už toľkokrát zistili, dostaví vždy…
Na záver sa patrí poďakovať Braňovi
Dupšíkovi za pozvanie a organizáciu
zrazu. Vďaka patrí aj Petrovi „Peopeo“ Vachovi a jeho priateľke Sandre, ktorí ako „dobrí duchovia“ zrazu
ochotne pomohli pri organizácii. 
Honza

Subárka zoradené na
štrkovisku pri Tepličke
nad Váhom. Tieto krásky
do blata ale nešli...

Odchod z hotela za dobrodružstvom.

Subaru, ako mu to pristane. Dirty!

Ooops! na brušku? Ehm, potlačíme...

Hej, troška ti tam
cítiť spojku... poviem
ti, to auto si teda
rozhodne nešetril...

Zúčastniť sa amatérskych
pretekov do vrchu
v Čechách alebo na zraze
na Slovensku?!
Štěpánek s rodinkou nás

Nakoniec stihli oboje!

príchodom všetkých potešil.
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Text: Peter Machala
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Profil Tetsuya Yamano

NAJCENNEJŠÍ HRÁČ
V (KAŽDOM) TÍME

Tetsuya Yamano je pilot húževnatý v boxoch,
rýchly na okruhoch, a ako sme zistili, vtipný pri rozhovoroch. Nech sa páči, pozdrav
čitateľom DRIVE Magazínu z boxov R&D
Sport priamo z Japonska!

Najspoľahlivejší a najvšestrannejší pilot
v Japonsku, jediný, ktorý postúpil z gymkhana pretekov do kategórie GT.

DRIVE Magazín: Aký máte pocit z návratu
Subaru do šampionátu Super GT?
Tetsuya Yamano: Uvítal som spolu so Subaru náš spoločný návrat do Super GT, som
veľmi šťastný. Meǳi mnou a Subaru panuje veľká dôvera. A na mne je zodpovednosť
vyvinúť silné auto, ako bola Cusco Impreza.

Nedávno oslávil 44 rokov, narodil sa
⒉ októbra 1965 v Tokiu. Ako 15-ročný sa
presťahoval do Los Angeles, po zmaturovaní
na South High School pokračoval v štúdiu
na University of Southern California. Tam
v roku 1984 získal ocenenie „MVP“ (most
valuable player, najcennejší hráč) vo volejbalovom tíme. O rok neskôr sa vrátil do Japonska a na Sophia University začal pretekať
v gymkhana sérii. V roku 1988 vyhral celonárodný študentský šampionát gymkhana.

DM: Rozhodnutie o výmene Imprezy za
Legacy bolo trošku prekvapivé – aké
boli hlavné dôvody?
TY: Tiež som bol prekvapený! Myslel
som, že to bude Impreza. Zrejme ľudí
v Subaru napadlo, že väčšie auto má viac
aerodynamického „prítlaku“ a že pôjde
o dobrú reklamu na nové auto.

Po vysokej škole sa stal zamestnancom Honda Motor Company a ako 25-ročný získal
ako dovtedy najmladší svoj prvý titul japonského šampionátu gymkhana, čím začal
písať rekordne dlhý zoznam zatiaľ štrnástich
(!) celkových prvenstiev.
V roku 1999 vstúpil s tímom R.E. Amemiya (dodávateľ súčiastok pre tunerov)
do šampionátu Super GT (v minulosti
známeho pod názvom JGTC, All-Japan
Grand Touring Car Championship), kde sa
v rokoch 2004 – 2006 postaral o ďalší unikátny rekord – tri tituly v rade, a s iným
tímom a autom (Honda, Toyota, Mazda).
Od roku 2007 už však farby nestrieda, pretože našiel tú správnu – Subaru.  Prvé
víťazstvo Cusco Imprezy v Super GT na
minuloročnom Sepangu ho veľmi potešilo,
v súčasnosti má plné ruky práce s vyladením
nového Legacy. Okrem toho si vždy nájde
čas na milovanú gymkhanu – spomínaný
⒕ titul získal minulý rok.

DM: Aké máte dojmy z nového Legacy
GT300, aké sú jeho silné stránky?
TY: Nové Legacy má pevnú konštrukciu,
s takou sa ešte nejazdilo. Ale ešte nie je dosť
rýchle. Ja ho musím spraviť rýchlejším!
DM: Aké ťažké je nastaviť nové auto
v porovnaní s Imprezou? Máte nejaké dáta,
z ktorých môžete vycháǳať?
TY: V roku 2007 som mal ťažkosti zrýchliť Imprezu, ale podarilo sa. Teraz ma čaká
ďalšia výzva, pretože systém pohonu všetkých kolies je tu navrhnutý inak. Dáta, ktoré
však môžeme použiť, je počiatočný krútiaci
moment LSD (samosvorného stredového
diferenciálu).
podpis Tetsuyu Yamana je medzi
japonskými fanúšikmi veľmi cenený

Foto: Kazuki Yayama

DM: Aké telemetrické dáta vedia vaši
technici dostať z auta a ako ovplyvňujú
jeho nastavenie pre rôzne okruhy?

Foto: Tetsuya Yamano

pri predstavení pútal nový super gt
špeciál legacy b4 zaslúženú pozornosť
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Foto: Tetsuya Yamano

ako úplne nové auto v šampionáte si
legacy b4 vyžaduje čas, kým „dozreje“

Srdečné pozdravy
z Holandska

Foto: Kazuki Yayama
preteky šampionátu super gt sú v japonsku pokladané za veľkú šou, piloti cestných
špeciálov sú všade, kde sa objavia, pokladaní za celebrity formátu pilotov f1.

TY: Všetko, čo je možné. Napríklad rýchlosť, poloha pedálov, stláčanie tlmičov, uhol
zatočenia volantu, odstredivá sila atď. Pre
technikov je to veľa vecí, ktoré ovplyvnia
nastavenia.

DM: Testovali ste už toto
sú ‚all stars‘
auto v daždi? Pohon štyroch
preteky. Jazdci,
kolies musel byť výhodou…
manažéri, autá
TY: Na Fuji Speedway sa jazVšetci prišli
dila v daždi kvaliﬁkácia. Ale
z celého sveta
nepomohlo to, pretože nastaa bojujú tvrdo.“
venie v tom čase ešte nebolo
dotiahnuté. Zvyčajne pohon štyroch kolies
pomôže získať asi 2 až 3 sekundy na kolo.
DM: Má Shogo Mitsuyama, druhý pilot
tímu, rád podobné nastavenie auta ako vy?
TY: Trošku iné. Myslím, že na rozdiel
od neho mám rád viac pretáčavé auto. Ale
nespôsobuje nám to problémy.
DM: Stretávate sa vy dvaja a ostatní členovia tímu aj mimo pretekárskych tratí?
TY: Áno, niekedy. Chodíme spolu na večere
a tak podobne.
DM: Vaša webová stránka má adresu
yamanomagic.com – v čom spočíva vaše
„čaro“? 

DM: V minulom roku si spravil veľmi dobrý dojem za volantom Imprezy
triedy GT300 japonského tímu Cusco.
Ako si sa cítil ako cuǳinec v inak čisto japonskom tíme a seriáli pretekov?
CVD: Tím Cusco bol zložený zo
samých profesionálov, ktorí mi ochotne
veľmi pomohli zvyknúť si na prostredie
a auto. Bolo veľkým zážitkom zúčastniť
sa šampionátu a jazdiť práve za Subaru.

TY: „Magic“ je spôsob, akým šoférujem.
Každý hovorí, že Yamanov spôsob jazdy je
čarovný!

„Myslím, že Super GT

Čo si o návrate Subaru do Super GT myslí jeden
z bývalých jazdcov tímu Cusco, len
22-ročný Holanďan Carlo Van Dam?

DM: Prečo je vlastne japonský šampionát Super GT vo
svete taký populárny?
TY: Myslím, že Super GT
sú „All Stars“ preteky. Jazdci,
manažéri, mechanici, autá…
Všetci prišli z celého sveta
a bojujú tvrdo.

DM: Ako sa ti „pozdávala” Impreza?
Pomáha v okruhových pretekoch
jazdiť na aute s pohonom všetkých
štyroch kolies?
CVD: Spočiatku to bolo veľmi zložité,
bol som zvyknutý na iné pretekárske
autá. Ale pohon štyroch kolies dáva
mnoho stability pri akcelerácii a predovšetkým za dažďa sa auto správalo
úžasne! Bolo neskutočne rýchle a ľahko ovládateľné.

Foto: Kazuki Yayama

DM: Bohužiaľ, preteky na okruhoch Suzuka a Fuji sa veľmi nevydarili, želáme však
veľa šťastia v ďalších pretekoch vám i celému R&D tímu!
TY: Veľká vďaka. Aby sme sa stali rýchlejšími
a silnejšími, vyžaduje to podstatne viac času.
V každom prípade, dokážeme to!

DM: Tvoja minulosť je – hoci krátko – spojená so značkou Subaru, ako
vnímaš jej návrat na okruhy Super
GT, tentoraz s Legacy B4? Prĳal by
si ponuku od tímu R&D jazdiť na
ňom, keby prišla?
CVD: Bol som veľmi smutný, keď
sa tohto roku Cusco nevrátilo na
okruhy a, samozrejme, ma potešil
návrat značky Subaru s novým tímom
a autom. Chcem zagratulovať STI
k úžasne vyzerajúcemu autu a bolo by
skvelé jedného dňa si na ňom zajazdiť. Dúfam, že budú veľmi úspešní,
z vlastnej skúsenosti viem, že Subaru
je mimoriadne obľúbené meǳi japonskými fanúšikmi.

Ďakujeme za rozhovor! 

Carlo Van Dam
Foto:
Carlo Van Dam

z „rodinného albumu“: pretekári Shogo
Mitsuyama a tetsuya yamano s legacy B4

Foto: Tetsuya Yamano
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NARÁSTOL

Text: Rudolf Karpát, Rastislav Chvála | Foto: Subaru PR

Vyskúšali sme nový Outback
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Na začiatok trochu z histórie

Subaru s pohotovými reakciami
vyniká najmä na štrkových cestách panstva
zámku Ehreshoven. Centrom diania nie
je nádvorie zámku, ako to bolo v prípade
Mercedesu, ale jedna z okolitých usadlostí.
Tu vedenie Subaru s hrdosťou vyhlasuje, že pojem crossover patrí k značke už od
roku 1972, keď uviedli na trh model Leone
4WD.
Prvý crossover v histórii značky mal praktickú karosériu pripomínajúcu kombi, vyššiu
svetlosť podvozka a stály pohon všetkých
kolies. Z Leone 4WD vzniklo v roku 1989
prvé Legacy, auto strednej triedy, ktoré preslávilo značku. Subaru vcháǳa do roka 2010
s piatou generáciou Legacy a modelom Outback, ktorý sme vyskúšali v druhý septembrový deň.
Vstupom na americký trh otvoril
Subaru Outback v roku 1995 (v Európe až
v roku 1996) novú skupinu tzv. športovo-úžitkových kombíkov. Jeho nová generácia
rozvíja známe cnosti – kombináciu pohonu
všetkých kolies s kompaktnými rozmermi –
v novom šate.

Prvé dojmy

Subaru Outback si ponecháva
tradičný bočný proﬁl, ku ktorému pribudla
novo štylizovaná maska. Subaru asi nikdy
nedosiahne dizajnom emocionálnu úroveň
talianskych áut a vyzerá viac funkčne než
ako dielo majstra sochára. V každom prípade
si Outback ponecháva tradičné črty Subaru
a veľmi funkčné ochranné plastové prvky.
Karoséria by si možno zaslúžila viac práce
v aerodynamickom tuneli, pretože na jednom z troch testovaných vozidiel bolo pri
diaľničných rýchlostiach počuť od spätného
zrkadla výraznejšie svišťanie. Veľmi zaujíma-

vo pôsobia zvýraznené lemy blatníkov. Na
prvý pohľad je to Subaru Outback s vlastným štýlom.
V podstate ide o mierne širší a o 80
mm vyšší Legacy Kombi so sériovo montovanými strešnými lyžinami na pripevnenie
nosiča batožín. Svetlá výška 200 mm mu
dodáva jeho stavu primeraný zjav. Je to všestranne využiteľné vozidlo určené motoristom
kladúcim dôraz na luxus, výkon a životný štýl.
Cieľovými skupinami sú nezávislé, samostatne zárobkovo činné osoby, dobre situované rodiny a jedinci orientovaní na aktívne
využívanie voľného času s väčšími nárokmi
na priestor. Subaru pre nich zdokonalil tradičné prednosti ľahkých terénnych vozidiel
smerom k vyššiemu komfortu, spoľahlivosti
a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu.
Outback štvrtej generácie má dizajnérsky
zmodernizovanú karosériu, bohatšiu výbavu
a prepracované motory.

Vonkajší vzhľad a batožinový
priestor

Outback narástol do všetkých
smerov, aby bol plnohodnotným konkurentom kombi strednej triedy. Konštruktéri
natiahli rázvor až o 7,5 centimetra na 274,5
centimetra. Karoséria narástla tiež do šírky (+ 5 cm), do výšky (+ 7 cm) a do dĺžky
(4,5 cm). Charakteristiku slova „crossover”
napĺňa slušná svetlá výška až na úrovni 20
centimetrov.
Výrazný nárast rozmerov karosérie cítiť
a vidieť na batožinovom priestore s objemom
526 litrov. Viac ako výška je dominantná
šírka (1090 mm) meǳi podbehmi po celej
dĺžke kufra. Batožinový priestor napriek
nárastu objemu ustúpil posádke skrátením
o dva centimetre. Čiselne málo, ale v dimenziách vnútorného priestoru dosť. Celko-

Na dizajn si urobte vlastný názor. Volant je v ruke príjemný.
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Subaru Outback
s výhodami jemu
vlastnými je podľa
nás poriadna
„šajba” medzi
kombíkmi
strednej triedy
a strednými SUV.

Outback
s modifikovaným
podvozkom poskytuje
na auto s pohonom
4x4 prekvapujúco
vysoký cestovný
komfort.
Pre viacúčelové
mierne zdvihnuté
kombi ho z viacerých
dôvodov považujem
za ideálnu voľbu.

vo tandemová vzdialenosť narástla o 6,2
centimetra.
Outback štvrtej generácie je dlhší,
širší aj vyšší než predchodca. Postrehnete to najmä na zadných sedadlách, kde je
viac miesta na nohy, a kam sa vďaka širším
dverám aj ľahšie nastupuje. Napriek tomu,
že pohon zadných kolies mierne obmeǳuje
batožinový priestor, jeho objem sa zväčšil
o 67 na 526 l. Len pre porovnanie dodávam, že trojkový BMW kombi má menší
kufor a to isté sa týka aj viacerých kompaktných SUV.

V interiéri nového Outbacka

Priestor merajú cédéčkami
Subaru na vyjadrenie objemu ostatných
odkladacích priestorov použilo CD nosiče
v klasických, nie slim obaloch. V časoch
MP3 je trochu zvláštne, že skrinka pred
spolujazdcom zhltne 40 diskov. Napokon,
USB vstup v aute nabitom elektronikou
nenájdete. Jedine klasický AUX alebo vo
verzii s farebným displejom audio a video
vstup v stredovej lakťovej opierke.
Odkladacie boxy vo dverách sú dimenzované na 0,5-litrové fľaše. Japonsky strohý
interiér dostal prvky, ktoré ho posúvajú
bližšie k používateľovi. Za zmienku stojí objemná lakťová opierka rozdelená ako
pri podobných automobiloch vertikálne na
dve časti. Vrchná plytká poslúži na doklady. Výmenou pákovej ručnej brzdy za elektronickú vznikol ďalší voľný priestor na
držiaky pohárov. Redizajnom techno štýlu
prešli ovládacie prvky a prístrojová doska.

Sedadlá poznajú pána
Hrdé zvolanie zástupcov Subaru, že ich
sedadlá sú elektricky nastaviteľné v desiatich smeroch nám nepríde ako niečo výnimočné. Skôr zaujme veľmi pohodový tvar
a dobre dimenzovaná nafukovacia bedrová opierka. Verzie s „keyless” vstupom do
auta rozoznávajú meǳi dvomi kľúčmi a pri
odomknutí nastavia polohu sedadla. V tom
prípade sa motor spúšťa tlačidlom. Stredová konzola aj volant ladené do striebornej
farby ťažia z presných ostrých hrán, ktoré

pripomínajú Opel, našťastie, ovládanie je
oveľa logickejšie.
Letmým pohľadom do interiéru zistíte, že
Subaru Outback oplýva priestorom. Bez
prečítania informácie v materiáloch vidieť
zväčšený uhol otvárania zadných dverí. To
vraj pre jednoduchšie vkladanie detskej
autosedačky. S tým ide, samozrejme, ruka
v ruke ľahšie nastupovanie pre dospelých.
Výška operadiel je dimenzovaná možno
na nižšie japonské postavy, ale vnútorný
priestor je vo všetkých ohľadoch veľkorysý.
Subaru postupne vypúšťa niektoré typické
prvky a po zmiznutí bezrámových okien
dverí prišla na rad ručná brzda. Nasadenie rámov na sklá prinieslo aspoň stíšenie
zatvárania dverí.

Terénne nerovnosti s kolesami vo vzduchu prekonáva hravo.
Pozitívne je kontrolovateľné dávkovanie sily a kontinuálny, nie impulzný záber.
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Technické parametre Subaru Outback
Motor

2,5i

2,5i

3,6R

2,0D

Typ

štvorvalec,
benzín

štvorvalec,
benzín

šesťvalec,
benzín

štvorvalec,
diesel

Zdvihový objem (cm3)

2 457

2 457

3 630

1 998

Výkon (kw/k)

123/167

123/167

191/260

110/150

Pri otáčkach (ot./min.)

5 600

5 600

5 600

3 600

Krútiaci moment (Nm)

229

229

350

350

Pri otáčkach (ot./min)

4 000

4 000

4 400

1 800 – 2 400

Emisie CO2 (g/km)

199

194

232

167

Emisná norma

EURO 5

EURO 5

EURO 5

EURO 5

Prevodovka

6-st., man.

Lineartronic 5-st., aut.

6-st., man.

Zrýchlenie 0 – 100 km/h ⒮

9,6

10,4

7,5

9,7

Maximálna rýchlosť (km/h)

201

198

230

195

Spotreba v meste (l/100 km)

11,7

11,3

14,4

7,7

Spotreba mimo mesta (l/100 km)

6,8

6,7

7,5

5,6

Kombinovaná spotreba

8,6

8,4

10

6,4

Pohotovostná hmotnosť (kg)

1 493

1 533

1 587

1 571

Rázvor náprav (mm)

2 745

2 745

2 745

2 745

Dĺžka (mm)

4 775

4 775

4 775

4 775

Šírka (mm)

1 820

1 820

1 820

1 820

Výška (mm)

1 605

1 605

1 605

1 605

Objem palivovej nádrže ⒧

65

65

65

65

Objem batož. priestoru ⒧

526

526

526

526

Preváǳkové hodnoty

Rozmery

Pod kapotou

Trojlístok motorov
Tri motory s príslušnými prevodovkami
v ponuke prinášajú výhodu rýchleho a veľmi
jasného výberu. Veľké rozdiely meǳi motorizáciami polarizujú vkus zákazníkov od zmyslu pre úsporný diesel až po silný šesťvalec.
Klasický 2,5-litrový štvorvalec tvorí spolu
s novou prevodovkou Lineartronic americkú
nevýraznú verziu pre Európu. Prevodovka
podobnej konštrukcie s CVT je orientovaná
do osi automobilu a v jednom bloku s predným a meǳinápravovým diferenciálom.
Polosi prednej nápravy sú presne meǳi
motorom a prevodovkou. Blok je teda
pred nápravou a masív prevodovky za ňou.
Klasický remeň nahradila špeciálna reťaz
schopná preniesť krútiaci moment 500 Nm.
Prevodovka potom bez problémov zvládne
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benzínový štvorvalec, lebo jeho krútiaci
moment neprevyšuje 229 Nm, a to až pri
4 000 otáčkach. Od toho závisí tiež dynamika
jazdy. Z daného objemu asi verejnosť čakala trochu viac. Centrálny diferenciál s LSD
v základnom benzínovom a naftovom modeli
rozdeľuje krútiaci moment meǳi nápravy
v tradičnom symetrickom pomere 50 : 50.
Žiadaný diesel
Boxer diesel pricháǳa pod kapotu v nezmenenej podobe s výkonom 110 kW (150 k)
a zatiaľ iba s manuálnou šesťstupňovou prevodovku. Na základe prvých kilometrov, aj
z pohľadu do tabuľky, vycháǳa diesel ako
najlepšia voľba. Na naftovej verzii najlepšie
vynikne nové upevnenie symetrického motora v pozdĺžnej osi auta. Tri úchyty motora sú
na špeciálnom ráme Cradle mount system.

Rám zvyšuje tuhosť prednej časti auta, ﬁltruje vibrácie a tiež prispieva k bezpečnosti,
pretože pri náraze smeruje motor s prevodovkou pod podlahu. V podstate ide o usmernenie absorbovania nárazovej energie.
Miesto najsilnejšieho motora zaujal šesťvalec
3,6 R, ktorý ponúka výkon 191 kW a maximálny krútiaci moment 350 Nm od 1 800
do 4 400 otáčok. K protibežnému šesťvalcu
je pripojená päťstupňová automatická prevodovka a planétový prevod, ktorý rozdeľuje
krútiaci moment meǳi nápravy v pomere
45 : 55 v prospech zadnej nápravy. S príchodom modelového roku 2010 sa vypínateľný
stabilizačný systém stáva štandardom pre
Subaru Outback.
Tak ako v modeli Legacy sú v ňom
použité rozličné stredové diferenciály roz-

V takejto vode sa vraj Outback s plochým
motorom a nízkym ťažiskom neutopí.

deľujúce krútiaci moment motora na
prednú a zadnú nápravu zväčša v pomere
50 : 50. Iba špičkové verzie Outback 3,6R
s plochým šesťvalcovým motorom s protibežnými piestami s výkonom 260 k a Legacy 2,5GT majú v kombinácii s 5-stupňovou automatickou prevodovkou diferenciál,
ktorý uvoľňuje na zadnú nápravu väčší
krútiaci moment než na prednú. Novinkou
v ponuke je bezstupňová prevodovka CVT
Lineartronic, ktorú si môžete objednať
k obom štvorvalcovým zážihovým motorom. Je to prvá pozdĺžne ležiaca bezstupňová automatická prevodovka na svete
s plynule sa meniacim prevodovým pomerom spojená s permanentným pohonom
všetkých kolies. Namiesto remeňa však
využíva reťaz. Prevodové pomery v nej
môžete preraďovať aj ručne. Buď radiacou
pákou v stredovej konzole alebo páčkami
pod volantom. Motor auta Outback 2,5i
Comfort je s ňou veľmi dobre zharmonizovaný, kým vodič nezačne robiť paniku.
Na nečakane prudké povely akcelerátora
reaguje prevodovka CVT rovnako drastickým zmenšením prevodového pomeru.
Motor na to reaguje roztočením sa do
vysokých otáčok. Kto však s obľubou jazdí
pokojným a plynulým tempom, tomu sa
táto automatika istotne zapáči.

V honbe za čistými emisiami sú technici
Subaru v nevýhode. Lebo až na malý Justy majú všetky modelové rady stály pohon
všetkých kolies, ktorý so sebou zákonite
prináša vyššiu palivovú spotrebu. Subaru
však aj napriek tomu zostáva verný tejto
stratégii. Skúšané vozidlo, ktoré poháňal
2,0 l plochý turbodiesel, malo dosiahnuteľnú a celkom reálnu normovanú palivovú
spotrebu 6,4 l nafty na 100 km.

Na ceste (aj mimo nej)

Prvý dojem kontaktu s novinkou zvyčajne zanechá trvalý pocit. Pri
Subaru si chceme uchovať záverečné
spomienky na nový Outback. Na letisku
v Kolíne stáli pohľadné Subaru s výraznejšími črtami než kedykoľvek predtým.
Pri ukladaní vetrovky na zadné sedadlo
nám udrel do očí vnútorný priestor.
Pocit slušného priestoru zanecháva dobrý
dojem pri opúšťaní letiskového parkoviska.
Benzínový štvorvalec 2,5i však ostáva chladný bez výraznejšej reakcie. Aj
na diaľnici mu v spojení s prevodovkou
Lineartronic docháǳa dych a v podvedomí sa nám pripomína staršie Legacy 2,5i
s ešte slabšou dynamikou, lebo vtedy bol
k motoru pripojený štvorstupňový automat.
Na doplnenie pocitov sa stačí pozrieť
na krivku priebehu výkonu a krútiaceho momentu. Plynulo meniteľný prevod
necháva pri akcelerácii narásť otáčky
a potom mení pomer zovretia tanierov.
Oveľa lepšie je podradiť páčkami pod
volantom, lepšie povedané, určiť jednu zo
šiestich polôh prevodovky CVT. Vtedy sa
správanie zmení k podstatne lepšiemu.
Úplne z iného cesta boli ostatné dve verzie. Akoby to boli úplne iné modely. Veľký
šesťvalec nedosahuje zo svojho objemu
výrazný litrový výkon ako konkurenti, ale
na jemné pošteklenie plynového pedála
okamžite reaguje. Reakciu nepokazí ani

automatická prevodovka, ktorá v športovom režime S# prudko zmení správanie.
Subaru odcháǳa po štrkovej ceste s ľahkosťou a vrodenou danosťou pre takýto
povrch. Ten pocit mení pohľad na auto
a ukazuje rozdiely meǳi strednou triedou
v bežnom a tomto ponímaní.
V teréne sa pocit ešte umocňuje. Symetrické AWD zaberá kontinuálne a nečaká
na prehrabávanie kolies.
Na priečnych jamách, kde SUV s turbodieselom zvyknú prudko reagovať (kvôli
prenosu sily na iné koleso treba veľa pridávať a potom sa rýchlo vyrovnať s návalom krútiaceho momentu rozhojdaním
a prudkým preklopením na druhú stranu), je Outback pokojný. Jemne stačí dávkovať plyn, kolesá vo vzduchu sa prestanú
točiť a tie protiľahlé zaberú. Vtedy stačí
o milimeter ubrať plyn a auto sa kontinuálne bez ošuchnutia spodku posunie
ďalej. Svetlú výšku 200 milimetrov človek
vníma iba vtedy, keď na terénnych vlnách
neškrtne podvozkom. Po jazdnej stránke je
šesťvalec ideálna a možno trochu pridrahá
verzia. Dennú zoznamku končíme s dieselom, ktorý je výborne odhlučnený a dobre
sprevodovaný.

Záverečné dojmy

Subaru Outback s výhodami
jemu vlastnými je podľa nás poriadna
„šajba” meǳi kombíkmi strednej triedy
a strednými SUV. Za nie oslnivým
dizajnom interiéru sa ukrýva veľmi príjemné jazdenie.
Outback s modiﬁkovaným podvozkom poskytuje na auto s pohonom 4×4
prekvapujúco vysoký cestovný komfort.
Tento príjemný dojem mierne narúšajú
iba priečne nerovnosti vozovky. Naftový
motor poskytuje vozidlu pri jazde terénom dostatočnú trakciu. Pre viacúčelové
mierne zdvihnuté kombi ho z viacerých
dôvodov považujem za ideálnu voľbu. 
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(o jednom z nich
v novinkách) zabrala policajnému odde
si
leniu veľa času, ale i tak je milé, že
našli čas aj na nás. Vždy je lepšie, keď
policajtov môžete spovedať vy (a nie
to
naopak). Takže, pán Heher, ako
vlastne bolo? 
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DM: Ako sa začala spolupráca meǳ
ta
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Itasca a Subaru of America?
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i
oblasť Veľk ých jazier (región zasahujúc
.
pozn
dy,
Kana
a
USA
v
štáto
do 8
a.
redakcie) sídli práve v meste Itasc
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ní venovať jedno vozidlo policajném
ných
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oddeleniu na propagáciu
aktivít. Úplne nás zaskočilo, keď nadsa
šene odpovedali: „Áno“! Pozreli sme
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li: „Naozaj“? Mysleli sme, že si z nás
strieľajú. Nežartovali.
el
DM: Prečo ste si zvolili práve mod
Impreza WRX STI?
SH: Dúfali sme v akékoľvek vozidlo, ale
rozhodne niečo príťažlivé, čo upúta vodiru
čov všetkých vekových kategórií. Suba
STI
X
WR
odporúčalo model Impreza
pre jeho vzhľad, dizajn, výkon a celko
odrozh
ru
Suba
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vý dojem
ne o autách vedia svoje. Každá Impreza
v(ide o náš druhý model) bola obro
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ským hitom. Získ
lokálnych automobilových a tuningových šou. Ľudia si auto fotili pri jazde
na diaľnici. Prihovárali sa nám na „stop
bol
s
Ohla
och.
blog
na
kách“. Objavilo sa
proste skvelý.
DM: Ide o plne vybavené auto pripravené „Slúžiť a chrániť“?
SH: Naša Impreza je vybavená ohromným množstvom výstražného LED
ch
osvetlenia vrátane nízkoproﬁlový
,
ĺpiku
C-st
na
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osvetlením a sirénami. Nie je vybavená
elaptopom, zabudovanou MVAR kam
čo
y,
pušk
kom
držia
rou, radarom alebo
ju obmeǳuje v každodennom použití.
na
DM: Ide teda o auto používané len
vej
tlačo
v
alo
uváǳ
sa
propagáciu, ako
či
správe, alebo slúži aj ako hliadkové
stíhacie vozidlo?
SH: Vozidlo sa používa predovšetkým
na propagačné účely. Použili sme ho
však pri niekoľkých náhodných kontrolných „Wolf Pack“ akciách (obdoba
slovenskej „Jastrab“, pozn. redakcie)
zameraných na používanie pásov a celkovú bezpečnosť cestnej premávky.
DM: Ako sa vozidlo pozdáva vašim
dôstojníkom v porovnaní s bežnými
policajnými autami vo vašom vozo
vom parku?
SH: Naši dôstojníci ho milujú! Neza
veľké
ovať
šofér
nutí
búdajte, sú zvyk
.
a objemné „koráby“ so zadným náhonom
A ja ho zbožňujem tiež. Mám
veľký problém udržať
nohu mimo plynového
pedá la.
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To auto fakt „valí“! A tiež okamžiže
te „láme ľady“ meǳi ľuďmi, preto
žlipríťa
na
erzál
univ
ruje
vyža
z neho
vosť a ľudia sa o autách radi rozprávajú. To nám umožňuje komunikovať
s verejnosťou pozitívnym spôsobom.
DM: Odporúčali by ste na základe
skúsenosti vo vašom okrsku použiť
tento model kolegom aj v iných
krajinách?
SH: Subaru Impreza WRX STI má
policajným zložkám rozhodne čo
ponúknuť. Aj s výraznou graﬁkou
a označením sme boli schopní okamžite vyraziť a zatknúť ľudí, ak robili
niečo, čo by rozhodne nemali. Verejnosť je zvyknutá vídať len tradičné
policajné vozy. Na každodennú
službu by však bolo potrebné doplniť jeho výbavu všetkým, čo potrebujeme – laptop,
MVAR kamera, radar, držiak
na pušku, tlačiareň a vybavením na prvú pomoc v kufri.
Ďakujeme za váš čas, pán
Heher, zápisnica je spísaná,
môžete odísť. Zostaneme
v kontakte!  
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DRIVE:IKONA
Text: Peter Machala | Foto: Crawford Performance
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Z

a touto verziou Subaru Impreza WRX
STI stojí úpravca Crawford Performance,
ktorý pripravil aj širšiu striebornú verziu na
preteky na čas, s ktorou musí konkurencia
seriózne rátať.
„Tiger“ je na svete asi rok, ale má za sebou
už nejeden úspech. Už po šiestich týždňoch
príprav Crawfordi svojho predátora v apríli 2008 prihlásili na preteky Long Beach
Grand Prix, kde v súťaži „super lap“ (rýchle kolo) pilot Eĳi „Tarzan“ Yamada získal
druhé miesto v kategórii áut s pohonom
štyroch kolies a štvrté celkovo.
Tarzan za volantom
Tigra… to by stálo za sﬁlmovanie!

Tento rok Yamada pokračuje v zatieňovaní konkurencie – jazdec, ktorý preteká od
roku 1981, sa v úvodnej súťaži roku 2009
Redline Time Attack na Buttonwillow
Raceway v Kalifornii stal šampiónom, tiež
je tam štyri roky za sebou držiteľom traťového rekordu a rekord dosiahol aj na Firebird International Raceway vo Phoenixe
počas kvaliﬁkácie Super Lap Battle. So svojím STI Tigrom potom získal druhé miesto v ďalšom útoku na čas meǳi neobmeǳenou 4×4 konkurenciou na trati Virginia
International Speedway súťaže GT LIVE
East Red Line Time Attack. Posledný
májový víkend priniesol na Willow

Springs International Raceway Yamadovi
na zlepšenom Tigrovi s výkonom 585 koní
(436 kW) opäť druhé miesto, ale to najlepšie ešte len malo prísť…
Pretekársky okruh Firebird Raceway sa
v júni 2009 stal miestom ďalšieho úspechu
mačkovitej Crawford šelmy v rukách tímu
s poetickým názvom Subaru Skunkworks.
Aký výsledok by mohol Tarzan Yamada
dosiahnuť na trati, kde sa pre dážď nejazdili
tréningy, a navyše bez nastavenia auta, ktoré tam nikdy predtým nebolo? Zahrievacie

BOXER
s BESNOTOU!

CRAWFORD PERFORMANCE 2008 STI „TIGER“
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kolo, tri ostré kolá… a celkové víťazstvo!
A nielen to, na ich veľké prekvapenie im
promotér oznámil, že dosiahli lepší čas ako
čokoľvek, čo tam dovtedy jazdilo a malo
dvere!
Reputácia Crawford Performance celkom
nezodpovedá ich veľkosti – v kalifornskej
ﬁrme sú zamestnaní iba štyria inžinieri.
Jedným z nich je Quirt Crawford, v mladších rokoch pretekár s buginami na dunách,
motory upravoval od konca 90. rokov – ešte
skôr než sa prvé WRX priplavili do amerických prístavov. Táto prax mu dala veľký
náskok, nemusel začínať od nuly, keď sa
objavili motory s turbami, takpovediac do
nich skočil s rozbehom.

Samozrejme, aj ostatní členovia tímu sú
fanúšikmi Subaru. Keď sa dnes precháǳate
po dielňach pána Crawforda a spol., vidíte
motory v rôznych štádiách úprav, škatule
súčiastok, zabalené hotové motory pripravené na prepravu k nedočkavým záujemcom
po celom svete… a práve tu bolo postavené
STI Kena Blocka či spomínaný strieborný
pretekár s časom.
Hlavným dôvodom na vznik Tigra pritom bola obyčajná zvedavosť nadšencov
– aké dobré je naozaj STI ročník 2008?
Z obchodného pohľadu chceli ostať špičkou v Subaru technológiách, takže spojili príjemné s užitočným – sen každého
zamestnanca. Pomohlo tomu aj obojstranne
výhodné spojenectvo so Subaru of America,
Inc., ktoré potrebovalo dokázať kritickým
hlasom, že nová platforma GRB
je pomalšia ako
predchádzajúca GDB,
že sa jednoducho
mýlia.

Od kúpy sériového auta po jeho prvý deň na
pretekárskej dráhe uplynulo len šesť týždňov
– šesť týždňov na výskum, vývoj a úpravy.
V tom čase ešte na trhu neboli „polotovary“
na zlepšenie modelu 2008, takže Crawford
zložili takmer 90 percent modiﬁkácií priamo vo svojich dielňach. Okrem tlmičov
TEIN, riadiacej jednotky EcuTek, sedadiel
RECARO a diskov Volk sú všetky modiﬁkácie dielom Crawford Performance. Patria
k nim aj také „detaily“ ako zvýšenie objemu na 2 644 cm3 predĺžením zdvihu valcov
o šesť milimetrov (rovnako ako na Gymkhana 2 Kena Blocka), či niektoré namáhané
časti motora z titánu.
Hovorí Chris Escamilla: „Nové STI je slušné priamo z výroby. Vlastne, bolo by úplne
konkurencieschopné v lokálnych súťažiach.
Pre naše potreby, čiže útok na čas bez technických obmeǳení, sme sa sústredili na
motor, pokračovali palivovým systémom,
nasávaním vzduchu, výfukom, chladením,
brzdami, predným i zadným odpružením,
diskami a pneumatikami, aerodynamikou, tuhosťou karosérie, elektronikou…
a, samozrejme, farebnou schémou.“
Pochvaľuje si aj James Han, manažér pre
motoršport marketing Subaru of America:
„Toto 2008 Subaru Impreza WRX STI,
zúčastňujúce sa pretekov na čas, je pre nás
so svojím dramatickým sfarbením jazdiacou
reklamou predváǳajúcou možnosti Subaru
technológie v spojení s tuningovými skúsenosťami Crawford Performance.“ 

Tento rok sa Yamada v súťaži 2009 Redline Time attack
stal so svojím STI Tigrom šampiónom.
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DRIVE:HISTÓRIA LEGENDY
Text: Ján Lončík | Foto: archív Subaru, internet
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Podľa gréckej mytológie
bola Alkyóna dcéra
boha vetra Aeola,
ktorú spolu s jej
manželom Ceyxom
olympskí bohovia
potrestali za to,
že sa medzi sebou
bohorúhačsky volali
„Zeus a Héra“.
Premenili ich na
rybárikov, no to zrejme
nebude dôvod, prečo po
Alkyóne pomenovalo
Subaru dve generácie
svojho športového
kupé. Odpoveď je
rovnako poetická
– jej meno totiž nesie
najjasnejšia hviezda
z hviezdneho systému
Plejády, ktorý dal tejto
japonskej značke
meno aj logo.

Dizajnéri inšpirovaní kokpitom lietadiel
zaplnili interiér
množstvom detailov, ktoré neslúžili len
na efekt.

Dizajnu nového
XT/Alcyone bola
venovaná veľká
značka Subaru
pozornosť,
sa chcela vymaniť
z predsudkov zák
azníkov.

sa pozitívne prejavilo na nižšej spotrebe
a vonkajšej hlučnosti.
Dizajnéri nič nenechali na náhodu ani pri
návrhu interiéru – inšpirovaní kokpitom
lietadiel ho zaplnili množstvom detailov,
ktoré neslúžili len na efekt – podsvietená
stredová konzola obsahovala ovládanie
klimatizácie a stieračov, prístrojová doska
sa vertikálne naklápala spolu s (do všetkých
smerov) nastaviteľným volantom a riadiaca
páka mala tvar „joysticku“ so „spúšťou“
prepínania pohonu na všetky štyri kolesá
(pri niektorých modeloch). Pri vyšších
stupňoch výbavy nechýbal palubný počítač,
ale už v základnej výbave boli XT/Alcyone
vybavené športovo ladenými, výškovo
nastaviteľnými prednými sedačkami.
Prvé ročníky modelu Alcyone vybavili
v roku 1985 v Subaru v základnej verzii
osvedčeným
štvorvalcovým
SOHC
boxer motorom EA82 z modelu Leone
s objemom 1 781 cm³ s viacbodovým
vstrekovaním paliva, ktorý bol už v tom
čase pokrokovo vybavený aj elektronickou
riadiacou jednotkou (ECU). S výkonom 97
koní produkujúcim krútiaci moment 140
Nm pri 3 200 otáčkach nešlo, samozrejme,
o hodnoty vyrážajúce dych, náročnejších
zákazníkov mala osloviť verzia s motorom
EA82T vybaveným turbodúchadlom.
Model XT/Alcyone s turbom v americkej
verzii disponoval výkonom 112 konských
síl (194 Nm/2 800 ot./min). Zákazníci
v Európe mali viac šťastia – dovedna 136
„koníkov“. Turbo verzia motora EA82(T)

mala pri modeli XT, rovnako ako pri
Leone, aj svoje „muchy“, najväčšou bolo
zrejme praskajúce tesnenie pod hlavami
valcov a ich skrútenie. Podľa informácií,
ktoré máme od majiteľov, ich to skôr či
neskôr postihlo všetkých.
V roku 1987 sa Subaru rozhodlo úplne
nahradiť turbo verziu XT modelom XT6
s výkonnejším „hladkým“ šesťvalcovým
SOHC boxer motorom ER27 s objemom
2 672 cm³, s výkonom 147 koní
a s krútiacim momentom 212 Nm pri
4 000 otáčkach za minútu. Motor síce
nedisponoval turbodúchadlom, mal však
dostatočný výkon na daný účel. Zaujímavý
je aj jeho vznik, ER27 je v podstate
jedenapolkrát natiahnutý štvorvalec EA82
(množstvo komponentov bolo zhodných),
určený iba pre model XT6!
Väčší a ťažší motor modelu XT6 (na
japonskom trhu Alcyone VX) vyžadoval množstvo úprav ako zosilnenú prednú
nápravu alebo použitie jedinečného elektrohydraulického posilňovača riadenia,
ktorý nepotreboval toľko miesta v motorovom priestore zaplnenom šesťvalcom.
Automobily Subaru XT/Alcyone boli
dostupné buď so 4-rýchlostnou automatickou alebo 5-rýchlostnou manuálnou
prevodovkou. V ponuke bolo aj viacero
možností náhonu – v rokoch 1985 až 1987
sa všetky XT bez turba ponúkali s predným
pohonom, niektoré modely XT s turbom
mali prepínateľný pohon všetkých štyroch
kolies. Po roku 1987, keď bola zrušená tur-

bo verzia XT a nahradilo ju XT6/Alcyone VX, sa situácia zmenila. Meniteľný
pohon všetkých kolies zostal na „bežnej“
XT, výnimkou bol posledný modelový rok
1991 (ponúkaný iba s predným náhonom)
a modely s automatickou prevodovkou.
Tie mali rovnako ako XT6/Alcyone VX
(s manuálnou prevodovkou) stály pohon
4×4, ktorý nebol podobný tomu, aký sa
používa v automobiloch Subaru dnes.
Naopak, vyrábali sa aj XT6/Alcyone VX
s predným pohonom, ale výhradne s automatickou prevodovkou. Situácia je dnes ešte
menej prehľadná pre ďalší fakt – množstvo
majiteľov rôznych verzií a modelov Subaru XT/Alcyone pomocou informácií na
internete poľahky prestavalo svoje autá na
stály pohon 4×4 použitím komponentov
z modelu Subaru Leone…
Celkovo Subaru vyrobilo 98 918 kusov
týchto vozidiel pod názvom
XT, XT6, Alcyone či
Vortex, z toho sa asi
len 10 % predalo na
domácom
trhu.
V
roku
1991 už malo
Alcyone
prvej generácie najlepšie roky
za
sebou
a čakalo sa
na nástupcu,
ktorým sa
stalo…
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SVX, ako ho stále môžete zazrieť v uliciach
amerických miest, ako „vytunovaná“
víkendová hračka.

Subaru Alcyone SVX
(1991 – 1997)

Nástupca zaujímavého modelu XT
meǳi športovými kupé bol v podobe
štúdie predstavený na Tokio Auto Show
v roku 198⒐ No v tom roku ešte (nielen
u nás) nikto nemohol „štrngať“ jeho
kľúčikmi, pretože trvalo dlhé dva roky, kým
sa atraktívna štúdia, ktorej autorom bol
tak ako pri ﬁnálnom aute známy taliansky
návrhár Giorgetto Giugiaro zo štúdia
ItalDesign, dostala k prvým zákazníkom.
Subaru sa tentoraz rozhodlo „rúbať
vyššie“ a osloviť zákazníkov obzerajúcich
sa po luxusnom a výkonnom GT kupé
strednej triedy. S nízkym koeﬁcientom
aerodynamického odporu len Cx 0,29
(rovnako ako pri XT), s príťažlivými a na
tú dobu aktuálnymi krivkami, zaujímavými
detailmi ako predelené sklá na bočných
oknách, ktoré sa stali typickým prvkom tohto
modelu, malo nové vozidlo rozhodne čím
osloviť. Nehovoriac o tom, že Subaru si v tom
čase ešte len budovalo svoj dnešný športový
imiǆ, napriek zaujímavým výsledkom, ktoré
v rely s automobilmi Leone dosiahol Subaru
Rally Team Japan, nový Subaru World Rally
Team a spolupráca s Prodrive sa v tom období
len budovala. Uverili by ste, že na začiatku
90-tych rokov nikoho ani len nenapadlo, že
typickou farbou športových modelov Subaru
sa raz stane modrá? Do príchodu Imprezy
a všetkého, čo po nej nasledovalo,
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to boli ešte dlhé dva roky. Atraktívny nástupca
prvého modelu Alcyone bolo presne to, čo
v tom čase automobilka potrebovala.
Vo všetkých verziách aj stupňoch výbavy bolo
Alcyone SVX (mimo Japonska označované
len SVX) vybavené jedným typom motora,
novým šesťvalcovým DOHC boxerom EG33
s viacbodovým Aj po rokoch sa na
v s t r e k o v a n í m dielo štúdia ItalDesign
paliva a objemom pozerá dobre.
3 300 cm³, ktorý
bol zväčšenou verziou štvorvalcového motora EJ22
z prvých generácií
modelov Legacy a Impreza. Dosahoval výkon
až 230 koní a krútiaci moment 309 Nm pri
4 400 otáčkach. Na rozdiel od XT boli všetky
verzie SVX predávané len s automatickými
prevodovkami, čo mnohí športovo založení
zákazníci pokladali za jeho najvýraznejšiu slabinu. Len tak mimochodom, kultivovanosť,
výkon a nízku hmotnosť motora neskôr ocenili aj stavitelia ultraľahkých lietadiel, pre
ktorých sa H6 motor EG33 stal mimoriadne
ceneným artiklom. A vraj sa Alkyóna nepriblížila opäť ku hviezdam…

Vráťme sa však späť k histórii –
v závislosti od trhu sa ponúkalo s dvoma
verziami pohonu štyroch kolies. Jedným
z nich bol systém Active Torque Split, bežný
pri ostatných modeloch značky, a športovejší
Variable Torque Distribution. Krátky čas sa
pre vyššiu cenu pohonu 4×4 a zatraktívneniu
SVX u zákazníkov ponúkala aj verzia
s pohonom predných kolies.

Napriek výkonnému a kultivovanému motoru
(s nádherným zvukom) bolo Alcyone SVX
na športové kupé pomerne ťažké – vážilo
približne rovnako ako tretia generácia modelu
Legacy Outback.
Celkovo sa na svete predalo zhruba 25-tisíc kusov, z toho asi 15-tisíc v Spojených
štátoch, zo zvyšku bolo asi 7-tisíc kusov
s pravostranným riadením. Bolo to výrazne
menej, ako sa pôvodne plánovalo, pôvodné
odhady hovorili o 10-tisícoch kusov za
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každý rok. Treba zobrať do úvahy, že auto
prišlo na trh v čase hospodárskej recesie
a „nadupané technikou“ bolo asi za 25 až 28-tisíc dolárov pomerne drahé. Krátko nato si
však Legacy získavalo zákazníkov pohodlím
a kvalitou, technici zo Subaru, divízie STI
a partnerského Prodrive „šperkovali“ Imprezu,
ktorá prevzala „žezlo“ športovej legendy a stala
sa kultom, a to ostatné… je história…

Neznáma minulosť Subaru
Alcyone SVX

S odstupom času

Čo si však, so započítaním koeﬁcientu
nostalgie, myslia o týchto automobiloch
ich majitelia? Obidvoch generácií je na
slovenských a českých cestách menej
ako prstov na rukách. Ale predsa sa
nám s niektorými pomocou komunity
na SubaruClub.cz podarilo spojiť. Pán
Tomáš Goč, bývalý vlastník Subaru XT
(prerobeného na 4×4 s dielmi z Leone),
hovorí o svojom a známeho aute: „Najazdil
som toho pomerne dosť v známeho XT,
bola to najsilnejšia 136-koňová verzia
s full-time 4×4, čo bol jeden z mojich ‚best‛
automobilových zážitkov“. Pokračuje: „XT
síce zdieľalo podvozok s Leone, ale zážitok
bol neporovnateľný. Hlavný dôvod bolo inak
umiestnené ťažisko a pri správnom rozložení
hmotnosti sa správalo, akoby pomer váh bol
50 : 50. XT malo v drifte stred otáčania
presne v strede vozidla, k driftu prispievali
zadné vlečné trojuholníkové ramená nápravy,
auto sa bez problémov otočilo o 180° aj na
úzkej ceste. Šlo skutočne o mimoriadne
‚padnúce‛ auto, do ktorého sa človek doslovne
‚obliekol‛“.
Majitelia Subaru SVX sa zas zhodne vyjadrovali negatívne o automatickej prevodovke,
ktorej problémy sa zmiernili po nainštalovaní
prídavného chladiča prevodového oleja. Jeden
majiteľ auto dokonca prestaval na manuál!
Inak ale až na drobné nedostatky a problémy s náhradnými dielmi, ktoré si obvykle
nechajú zasielať až z USA, majú svoje SVX
radi ako „víkendový športiak“ a väčšina sa ho
nezamýšľa vzdať.
Na to, aká tŕnistá cesta čakala
v 80. a 90. rokoch automobilku Subaru na ceste za
dnešným športovým renomé, musí každý uznať, že
obe generácie Alcyone,
navrhnuté prakticky bez
predcháǳajúcich skúseností, zohrali svoju úlohu dôstojne.
A keďže už dlhší čas sa špekuluje, že Subaru spolu s ďalšou japonskou automobilkou
chystajú do výroby nové športové kupé, je
možné že jeho verzia s logom Subaru opäť
dostane tradičný názov Alcyone. Určite by to
bolo skvelé, obe autá si pokračovanie svojho
odkazu rozhodne zaslúžia… 

jediné nám známe subaru Svx
na slovenských cestách ukrýva pod
kapotou impresívny h6 boxer motor.

jeho majiteľ má ešte dve ďalšie svx ako
zdroj náhradných dielov.
vyklápacie „lambo“ dvere
nie sú pôvodné.

Ani jedno z Alcyone, hoci mali športový
charakter, nebolo primárne určené na
pretekanie. V roku 1991 však posádka
Ken Knight a Bob Dart vyhrala tradičnú
vytrvalostnú amatérsku súťaž Alcan
Winter Rally, ktorá štartuje v americkom
Seattli a pokračuje až k polárnemu kruhu.
Žeby v nepriazni počasia pomohol výkon
prenášaný na všetky štyri kolesá? Detaily,
bohužiaľ, nepoznáme… Ďalšie zaujímavé
využitie SVX spojené s motoršportom bolo
niekoľko kusov upravených ako safety car
v šampionáte IndyCar World Series, pretekoch
formulových vozidiel, ktoré boli v 90. rokoch
na americkom kontinente populárnejšie,
ako je u nás Formula ⒈ Atraktívne kupé
v strieborno-purpurovom sfarbení na trati
pretekov IndyCar napomohlo k pozitívnej
propagácii značky a na niekoľko rokov
doslovne „vytlačilo“ z tejto úlohy „športiaky“
tradičných amerických výrobcov a vydržalo
v tejto úlohe netypicky niekoľko sezón.
Dnes je spolu s ďalšími Subaru „pokladmi“
uložené v malom múzeu v Cherry Hill (New
Jersey), ktoré patrí Subaru of America.
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O jazdcoch amerického tímu Subaru Rally Team USA Kenovi
Blockovi a Travisovi Pastranovi píšeme pravidelne aj vďaka
ich výsledkom a šou, ktorú dokážu zorganizovať. Stačí si len
prelistovať jarné a letné čísla tohtoročného DRIVE Magazínu.

V

ďaka dobrým kontaktom ameskupiny N. Nemohol som uveriť, ako
rickej ﬁrmy Vermont SportsCar,
skvele sa auto správalo na blate, bola
ktorá stojí za Rally Team USA,
to pre mňa úplne nová skúsenosť.
s českou spoločnosťou KAPS Transmissions, ktorá im
DM: Je na auto„Impreza je už
dodáva špičkové premobiloch
Subaru
v podstate hotové
tekárske prevodovImpreza naozaj nieauto ktoré bolo
ky, sa nám podarilo
čo výnimočné oproti
postavené pre rely.
dohodnúť exkluzívne
iným značkám, keď
Na cestnej verzii
interview s oboma
ide o rely?
nemusíte spraviť
jazdcami pre DRIVE
TP: Nuž, odkedy
veľa úprav
Magazín!
som začal s rely, jazna pretekY.“
dím iba na autách
DM: Kedy ste sa po prvýkrát stretli so
Subaru. Zbežne som vyskúšal aj iné
značkou Subaru, a aké to bolo jazdiť
autá, ale nie na pretekoch. Myslím,
v týchto vozidlách po prvýkrát?
že Subaru má silnú pozíciu v rely, je
TP: Testoval som Subaru WRC
preň ako stvorené.
v roku 2002, keď som mal 19 rokov.
KB: Impreza je už v podstate hotové
Bol to úžasný zážitok.
auto, ktoré bolo postavené na preteky
KB: V roku 2004 som absolvoval
rely. Na cestnej verzii nemusíte spraškolu rely a ku koncu tréningu mi
viť veľa úprav na zmenu v pretekárVermont SportsCar poskytli Imprezu
sky špeciál.
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DM: Obaja ste očividne dobrí priatelia, aký je to pocit pretekať proti sebe?
TP: Trochu zvláštny, pretože Ken je
tímový kolega, ale zároveň aj sponzor,
pretože šéfuje ﬁrme DC Shoes. Takže
je to môj šéf a zároveň tímový
kolega! 
KB: Keďže DC Shoes
sponzoruje Travisa,
jedna časť zo mňa
mu drží palce,
chce, aby sa mu
darilo, ale zároveň
s ním priamo súperím po celý čas. Je
pri tom veľa zábavy, ale
zároveň je to veľmi ťažké!
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TP: Moja rodina je v podstate spokojná s tým, že pretekám v rely, je
to bezpečnejšie ako motokros. Auto
mám vystužené „klietkou“, takže
malá chyba neskončí zlomenými
kosťami ako na motorke.
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DM: Čo je pre vás ako rely jazdcov
výnimočné na amerických pretekoch X Games?
TP: X Games nie sú bežné rely, ale
predstavujú americkým fanúšikom
mnoho z ich prvkov. Sú veľkou
výzvou, a aby ste mohli vyhrať,
musíte jazdiť bezchybne.
KB: Výnimočný na nich je veľký
tlak a výzva, ktorú kladú na jazdcov.
Máte len jedno kolo na 2 km okruhu,
naživo v TV pred miliónmi divákov
a tisíckami fanúšikov na mieste.
DM: Ken, ako dlho treba trénovať
na zvládnutie 560-koňovej „beštie“
Impreza, ako si predviedol vo svojich Gymkhana tréningoch?
KB: Väčšinu zručností som sa naučil
v rely a preniesol som ich za volant
špeciálu gymkhana. Spočiatku istý
čas trvalo, kým som našiel pre auto
cit, no vedel som s ním jazdiť dobre
takmer okamžite vďaka svojim rely
skúsenostiam.
DM:
Travis,
poznáme
tvoju „risk a n t n ú
minulosť“,
ako reaguje
tvoja rodina
na rely?

subaru

subaru

subaru

subaru

KB: Ale podmienky na našich pretekoch sú rovnakou výzvou, máme
viac nočných etáp ako WRC. Ale
súhlasím s Travisom, dĺžka pretekov
WRC vyžaduje väčšiu výdrž.

DM: Aké dôležité sú rýchle a presné prevodovky v rely pretekoch?
KB: Veľmi. Počas rely preraďujeme
toľkokrát, že sa čas skutočne nazbieDM: Kto z rely jazdcov bol vaším
ra. Ak to vždy, keď preradíme, potrvzorom?
vá iba o desatinu sekundy dlhšie ako
TP: Colin McRae. Nikdy predtým
u súpera, tak to pridá mnoho, skusom nestretol súpera ochotného
točne mnoho sekúnd k stratenému
podporiť ma a pomôcť s nastavečasu po 200 míľach
ním auta či skúse„Moja rodina je
rely pretekov.
nosťami, ktoré by
v podstate spokojná
TP: Musíte byť pri
som inak získal iba
s tým, že pretekám
radení rýchli, no aj si
rokmi učenia sa na
v rely. Auto mám
byť prevodovkou istí.
vlastných chybách.
vystužené ‚klietkou‘,
V žiadnom prípade
KB: Colin McRae –
takže malá chyba
na ňu nesmiete pri
spôsob, akým jazdil,
neskončí zlomenými
jazde myslieť alebo
ma skutočne získal
kosťami.“
o nej pochybovať.
pre rely. Bol to skutočný hrdina tohto športu.
DM: Z akých dôvodov váš tím
uprednostnil prevodovky KAPS
DM: Chceli by ste obaja niepred inými značkami?
čo odkázať našim čitateľom
TP: Náš tím používa prevodovky
a svojim fanúšikom na Slovensku
KAPS pre výbornú podporu, takisto
a v Čechách?
ide o prevodovky, ktoré radia skutočTP: Myslím, že Ken a ja by sme tam
ne skvelo.
určite radi niekedy pretekali. Máte
KB: Prevodovky KAPS sú veľmi
niekoľko veľmi dobrých jazdcov
spoľahlivé, vždy vieme, že budú funa bolo by to pre nás veľkou výzvou.
govať. To nám dáva sebaistotu za jazKB: Chcem sa poďakovať všetkým
dy a môžeme ísť bez obáv naplno.
našim fanúšikom. Znamená pre
mňa veľa mať podporu ľudí z celéDM: Ako by ste porovnali rely
ho sveta.
eventy v USA s európskymi alebo
svetovými WRC pretekmi?
Páni, za DRIVE Magazín sa chceTP: Preteky šampionátu WRC sú
me poďakovať za túto príležitosť
dlhšie. Preteky Rally America trvaa dúfame, že sa niekedy uvidíme! 
jú len dva dni a obvykle nemáme
zoznamovacie jazdy.

subaru
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DRIVE:INTERVIEW
Text: Ján Lončík | Foto: Lars Mårtensson

SUBARU STI KONCEPT
A JEHO TVORCA

V minulom čísle sme v novinkách uviedli zaujímavú predstavu STI
budúcnosti. A dnes prišiel na rad jej nemenej zaujímavý autor...

V

máji tohto roka sa vo viacerých renomovaných médiách, meǳi ktorými nechýbal britský motoristický program Top Gear
televízie BBC, online blogy ako Jalopnik,
CarScoop či Carblog, objavili fotky a video
nezávislej predstavy budúcej Imprezy STI.
Hoci nešlo o oﬁciálny model, všetko blízke
Subaru automaticky vzbudilo aj našu pozornosť. Profesionalita, s akou bol návrh spracovaný, dávala tušiť, že v prípade jej tvorcu
nepôjde len tak o niekoho – a naozaj, autor
návrhu Švéd Lars „Grid” Mårtensson je
osoba minimálne rovnako zaujímavá. A ako
sme sa po rozhovore s ním dozvedeli, má
k automobilom Subaru blízko už dlhý čas,
je členom švédskej Subaru komunity a…
Radšej necháme rozprávať jeho!

DM: Ahoj Lars, môžes sa predstaviť
našim čitateľom?
LM: Mám 37 rokov, 10 rokov sa živím ako
3D dizajnér a z toho 7 rokov pracujem na
počítačových hrách. Prvú Imprezu (GT)
som si kúpil v roku 2001, po 5 rokoch som
si zaobstaral WRX STI PSE (Petter Solberg Edition) a tú vlastním dodnes.
DM: Ako si sa stal 3D dizajnérom, a na
ktorej hre si participoval po prvýkrát?
LM: Prvú prácu s 3D graﬁkou som získal
ku koncu 90. rokov a hoci som bol samouk,
vždy ma počítačová graﬁka zaujímala. Firma
neskôr skrachovala, ale mal som šťastie, že
Digital Illusions (DICE) práve zháňali graﬁka na modely áut pre RalliSport Challenge ⒉

To bola teda úplne prvá hra, na ktorej som
pracoval.
DM: Zdá sa, že osud prial tomu, aby zvolili talentovaného zamestnanca, ktorý je aj
veľký fanúšik rely, nie? 
LM: Skutočne mám veľmi rád rely, preto
som začal ako na prvom aute v hre pracovať
na Impreze.
DM: Mal si svoje prvé Subaru už pred
prácou v DICE? Doviezla ťa Impreza na
pohovor? 
LM: Nie, bolo veľkým šťastím, že DICE
práve pracovali na rely hre. Ale v tíme už
boli dvaja majitelia Imprezy.  Takže
Impreza WRC bola prvé auto, na ktorom

Lars: Obvykle začínam so základnými tvarmi a potom skúšam pridávať detaily. Pri tomto koncepte bola základom zaoblená nízka silueta.
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Kto je Larsov
zámestnavateľ?

sme pracovali, aj interné testy celej
hry prebiehali na ňom. 
DM: DICE zmenili zameranie na
3D „strieľačky“ s úspešnou sériou
Battleﬁeld. Nie je ti trochu smutno,
že už nepracuješ na 3D modeloch
športových automobilov?
LM: Určite by ma bavilo pracovať
na ďalších pretekárskych hrách,
ale DICE je aj tak skvelé miesto na prácu. A keď ich nerobím
v práci, zostáva mi inšpirácia na
vlastné koncepty. 
DM: Je Impreza tvojím obľúbeným objektom a inšpiráciou?
LM: Nuž, odkedy som jej majiteľom,
príde mi priroǳené sa ňou zaoberať. Ale
robím aj iné modely a mám slabosť pre rely
autá (dnes už neexistujúcej) Skupiny B.
DM: Koľko modelov Imprezy si vytvoril? Dve, ak sa nemýlime.

Larsova „láska“ STI Petter Solberg Edition

ZRAZY členov Svenska Subaru
Imprezaklubben pripomíjú tie naše...

...ale na trati „subárka“ rozhodne nešetria.

LM: Áno, vytvoril som modely svojich
áut Impreza GT a STI a navyše dva rôzne
koncepty. Ale pri prvom koncepte, ktorým bola predstava modelu STI ešte pred
zverejnením aktuálnej generácie, som dnes
spokojný len s prednou časťou.
DM: Ako vznikol posledný z konceptov, agresívna vízia hatchbacku, ktorá
získala veľa pozornosti v renomovaných motoristických magazínoch (náš
nevynímajúc)?
LM: Jednoducho som chcel vytvoriť
nový koncept, pretože s tým starým som
už po čase nebol spokojný.
DM: Zvolil si však zaujímavý prístup
k STI odkazu, pričom auto zostalo
vizuálne príťažlivé a športovo-brutálne.
Čo ťa inšpirovalo?
LM: Chcel som vytvoriť malé a nízke
auto, ľudia si stále myslia že má veľké
kolesá, ale proporcionálne má len 18“
disky, zvyšok auta je pomerne malý.
Možno je to rely štýl, predná kapota,
nárazníky, zlaté disky a modrá farba, čo
mu dáva Subaru „charakter“. 

Najznámejšie švédske vývojárske
štúdio DICE (Digital Illusions),
nedávno odkúpené herným gigantom EA, patrí meǳi technologických lídrov so zaujímavým portfóliom hier: začali so simulátormi
pinball hier na počítačoch Amiga
a PC, pokračovali sériou švédskeho
šampionátu cestných vozidiel STCC
a STCC2 na PC, ďalej rely simulátormi RalliSport Challenge pre PC
a pôvodný XBOX, na PC neskôr
založili úspešnú sériu FPS „strieľačiek“ Battleﬁeld, aby nakoniec na
väčšine platforiem svet ohromili FPS
adventúrou Mirror‘s Edge s úchvatnou graﬁkou a revolučným ovládaním parkúrových schopností hlavnej
hrdinky. Švédsky zamestnávateľ snov
spravil za 20 rokov existencie skutočnú dieru do herného sveta!

majiteľov Imprezy), je niekto z tvojich
kolegov tiež v klube?
LM: Okrem mňa ešte jeden, druhý
z nich meǳičasom auto predal.

DM: Poveǳ nám niečo o klubových
aktivitách, meǳi našimi čitateľmi sú
tiež členovia Subaru klubu a iste ich to zaujíma.
DM: Nedávno tlačou
prebehli špekulácie, že Možno je to rely LM: Keďže som pomerne
štýl, predná
zaneprázdnený, najčastejšie
Subaru v spolupráci
kapota,
nárazníky, chodím len na voľné jazdy
s inou japonskou autozlaté disky
na okruhoch a preteky na
mobilkou
spoločne
a
modrá
farba,
ľade, ktoré SSI organizuje.
chystajú športové kupé.
čo mu dáva
Chodím tam štyrikrát do
Prekvapilo by ťa, keby
auto pripomínalo tvoj Subaru „charakter“ roka, niekedy aj na zrazy
– ale so zaparkovanými
návrh? 
autami nie je toľko zábavy. 
LM: To by bolo skutočne „cool“, stačilo
by, keby mi potom jedno poslali. 
Lars, ďakujeme za tvoj čas a želáme
veľa zábavy v práci, ako aj za volantom
DM: Údajne si členom SSI (Svenska
Imprezy! 
Subaru Imprezaklubben – švédsky klub

Impreza STI jedného z larsových kolegov mala efektnú „kamufláž“a bola živou reklamou hry RalliSport Challenge 2,

36 DRIVEktorú
magazín v roku 2004 vydalo štúdio dice pre hernú konzolu microsoft xbox. úplne vpravo záber ZO SAMOTNEJ HRY
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DRIVE:KOOLTÚRA
Text: Stanislav Kadaši | Foto: internet
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H

oci má Subaru čoraz početnejšie zastúpenie v oblasti herného priemyslu,
oveľa skôr sa začalo objavovať na 35 milimetrových pásoch. Najprv to boli, ako sa na
každého začínajúceho herca či herečku patrí,
len malé, okrajové roličky – „šteky“ vo viac
či menej známych ﬁlmoch a seriáloch zo 70.
rokov. Reklama však v súčasnosti preniká
naozaj všade, nielen do nášho časopisu ,
a tak nie je náhoda, že sa v podobe takzvaného product placementu tlačí aj do kín.
Nie je žiadnym tajomstvom, že na rozpočet
novej bondovky zväčša postačia peniaze získané práve z platenej reklamy. Paula Walkera
v novom ﬁlme Rýchlo a zbesilo tak mohlo
pokojne „zaplatiť“ samotné Subaru.
Reklama vo ﬁlme je zaujímavý „kolotoč“ – ak
naozaj funguje, vyžaduje si ďalšie investície.
Subaru už predtým úspešne angažovalo známe herecké osobnosti v mnohých kampaniach doma i v zahraničí (napr. v minulom
čísle, článok o Subaru Legacy), ale angažovanie produktov značky priamo na striebornom plátne funguje rovnako úspešne.
Pozrime sa teda na ﬁlmové začiatky, stúpanie
na vrchol a pády, najväčšie úspechy a… nie,
o neúspechoch zatiaľ hovoriť nemôžeme .
Wisdom (USA) (1980)
Pravdepodobne prvým veľkým hitom, v ktorom Subaru
ukázalo svoje, vtedy ešte nie
tak úplne ladné krivky , bol
ﬁlm, ktorý asi mnohí z vás nepoznajú. Ide
o ﬁlm z roku 1986 s názvom Wisdom. Film
je pomenovaný podľa hlavnej postavy Johna Wisdoma, ktorého hrá populárny herec
a režisér 80. a 90. rokov Emilio Estevez.
Poznať ho môžete napríklad z ﬁlmov Mladé
30 DRIVE magazín

pušky, z nezabudnuteľnej komédie Muži
v práci, alebo ste mohli naposledy vidieť
jeho ﬁlm Bobby (Atentát v Ambassadore).
Šancu dostal model z roku 1975, Subaru
DL (prvej generácie). Išlo o americkú verziu Subaru Leone. V tejto road movie v štýle Bonnie a Clyde si zahrala vtedy ešte len
začínajúca, bez plastických operácii a chlapčenského účesu z ﬁlmu Duch, Demi Moore. Ústredná dvojica práve v tomto „hereckom objave“ roka uniká pred políciou. John
si nemôže po návrate z väzenia nájsť prácu
a tak sa spolu so svojou priateľkou Karen
(Demi Moore) vydajú na dráhu „bankových
lupičov“ v štýle novodobého Robina Hooda
(a to ničením hypotekárnych záznamov).
Snímka sa, bohužiaľ, končí tragicky (teda
ako pre koho, nebojte sa, Subaru v prvých
ﬁlmoch svojej kariéry takmer vždy prežilo).
Tento režĳný (pre Esteveza) a herecký (pre
Subaru) debut však dopadol nadmieru dobre.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: Wisdom Movie Bank Robbery.

Subaru DL je dokonca vyobrazené na
plagáte filmu, čo sa odvtedy nepodarilo
žiadnemu inému modelu.

Rýchlo a zbesilo (USA) (2009)
V Amerike ešte ostaneme,
pretože tu Subaru získalo
jednu zo svojich najväčších
rolí za posledné roky,
a to v nedávnom hite jarnej sezóny. Ide
o pokračovanie populárnej série Rýchlo

Pomocou „rezy“ dokázal Brian uniesť
šéfa gangu a úspešne uniknúť z Mexika.

a zbesilo. Niečo o tomto ﬁlme sme písali už v jarnom vydaní DRIVE Magazínu.
Predstavila sa tu najmladšia krásavica
WRX STI, ktorú popreháňal po zaprášených hraniciach Mexika známy herec
Paul Walker (Brian). Ten sa vrátil k polícii
a jeho kamarátstvo s Dominicom Torretom (Vin Diesel) sa na konci prvého dielu
skončilo. Zmena však pricháǳa vo chvíli,
keď sa Dominic vráti do USA, aby pomstil
smrť milovanej Letty. Vtedy sa ich cesty
s Brianom znovu skrížia. Brian je poverený inﬁltrovať sa do heroínového gangu
a dostať ich šéfa Braga. Členom gangu je
však aj neznámy vrah Letty. O tom, kto
sa dostane do gangu, rozhodnú zbesilé
závody práve meǳi Brianom a Dominicom. Ťažko povedať, či vyhral ten lepší,
no nakoniec sa do gangu dostali obaja .
Subaru pricháǳa na scénu v druhej polovici ﬁlmu po tom, čo príde Brian o svoje
auto vinou Dominica. Ten mu musí nájsť
náhradu, čo trochu symbolicky pripomína
scénu z prvého ﬁlmu. A kde inde by ste
rýchlo zohnali „nadupané fáro“ zadarmo,
ak nie na parkovisku zabavených
vozidiel miestnej polície. Chuderka Impreza dostala od Vina
Diesela hneď po niekoľkých
sekundách na plátne jeho

svalnatou pravačkou do oka,
prepáčte do okna, keďže kľúče
v tej chvíli zrejme zabudol doma.
Nasledovala cesta do Mexika a únos
Braga z malého kostolíka, za ktorým
čakala trochu nervózna Impreza. No
o chvíľu sa už nenudila, gangsteri začali
hľadať svojho šéfa a začala sa adrenalínová
naháčka cez malé mestečko až k hraniciam
Spojených štátov, pri ktorej si Subaru
počínala naozaj skvele, bola pochopiteľne
v čele . Doteraz išlo vôbec o najväčšiu,
priam životnú rolu nášho idolu, no aj viacerých hercov. Škoda len, že po takom
skvelom výkone (za ktorý by sa nehanbil
ani Ken Block) v únikovom tuneli na pašovanie cez hranice musela dopadnúť na strechu a je otázne, či to naša hrdinka prežila,
Brian však áno . Keby aj nie, ﬁlmári mali
k dispozícii od Subaru ešte ďalších 16
náhradníčok.

teórie chaosu. Jedného dňa tu zablúdi
a havaruje otec s dcérou, čím sa priemerné (teda vysoké) IQ mesta razantne zníži
o niekoľko bodov. Tento muž sa totižto stane novým šerifom, ktorému sa tu
po dvojdňovej zastávke zjavne zapáčilo.
Jack Carter, ktorého hrá menej známy,
zato však sympatický Colin Ferguson,
síce nevie rátať zlomky, ale oproti občanom vie zločin vypátrať rýchlo, svojsky
– vždy so sarkastickou poznámkou na
jazyku. Novučičká „reza“ sa nám ukáže
až v aktuálnej tretej sezóne. Konkrétne
od trinástej časti sa vyskytuje prakticky
stále, keďže ju dostane zástupkyňa šerifa, príťažlivá Jo Lupo. Jo je veľmi rázna a systematická vyšetrovateľka, ktorá
miluje zbrane. Takže Impreza jej svojou dravosťou maximálne vyhovuje .

policajtka jo, je síce sexi a novú WRX
Nielen vo filme vidieť za Subaru impreza
sti už len prach.



Eureka (USA) (2006 – 2010)
Impreza neodmieta ponuky
ani zo sveta seriálovej tvorby, ktorá v posledných rokoch prežíva
v Amerike doslova
revolúciu. Originálny námet nechýba ani populárnemu seriálu Eureka
(Mestečko Heuréka).
Už tretia sezóna tohto seriálu sa odohráva
v menovanom mestečku,
kam vláda Spojených štátov posiela najväčšie „mozgy“ krajiny, čím sa stáva
najmúdrejším malomestom
v USA. Dokonca aj roztlieskavačky tu pracujú na zdokonalení

STi si zjavne pochvaľuje, ale reza je len
jedna, alebo nie?

Trochu žiarlivostnú scénu pripomína
príchod druhej krásky, ktorú si kúpi
hneď na druhý deň miestny „popleta“,
Dr. Fargo.

Stockholm Boogie (SE)
(2005)
Autá značky Subaru, samozrejme, neúčinkujú len
v Hollywoode, nevyhli sa
ani severnej Európe, kde sú veľmi populárne. Aj keď väčšina známych jazdcov
pocháǳa zo susedného Fínska, Subaru
si zahralo v úspešnom švédskom ﬁlme
Stockholm Boogie. V úsmevnej komédii
z roku 2005 sa dej točí okolo mladého
Jerka, ktorý sa práve rozišiel s priateľkou
Terrorese (možno aj pre jej meno). Tá
sa ešte pokúša ich vzťah zachrániť, no
on sa vydáva spolu s najlepším kamarátom Hoﬀem na výlet oslavujúc
slobodu. Terrorese poprosí o pomoc
hlúpučkého Jozefa, ktorý jej má spolu
so svojou Imprezou WRX STi 2003

Impreza vo filme Stockholm Boogie
neskončí dobre, nie vlastnou vinou.

pomôcť nájsť Jerka. Zábavná naháňačka
v polovici ﬁlmu nakoniec skončí trošku
zahanbujúco pre našu hviezdu. No nie
je to jej vinou. Po nepríjemných zvukoch spod kapoty uvidíme našu hviezdu
vo veľmi zúfalej situácii, akú si neželá
snáď žiadny fanúšik. Môže za to najskôr
nešikovnosť jej majiteľa Jozefa, ktorý sa
zrejme viac venuje výberu „hustej“ hudby do autorádia. O jeho vkuse sa môžete
presvedčiť sami.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: Stockholm Boogie Bästa.

Jozef sa zrejme bojí slepého uhla.
„Reza“ sa naopak bojí Jozefa.



Taxi 3 (FR) (2003)
Jedným z ďalších zaujímavých ﬁlmových projektov,
kde sa značka Subaru mihla, bolo pomerne úspešné
pokračovanie už štvordielnej série Taxi.
Konkrétne v Taxi 3 z roku 200⒊ Len
o niečo dlhší „štek“ tu mal napríklad aj
Silvester „ešte vyzerám ako-tak dobre“ Stallone na začiatku ﬁlmu. Opäť šlo
o Imprezu WRX STi 200⒉ Nerozlučná
„dvojka“, šikovný taxikár Daniel a policajt
Émilien (niekoľkokrát vyhodený z autoškoly, aj keď trénuje závody formuly 1
v počítačovej hre), prenasledujú v lyžiarskom stredisku gang unikajúci na lyžiach.
Nešťastne sa dostanú na trať práve prebiehajúcej erzety, kde ich na Danielovom
bielom taxíku Peugeot 406 predbehnú,
ako inak , dve Imprezy WRX STi 200⒉
Pravdepodobne ide len o sériové modely, no nechýba im legendárne sfarbenie:

Pohľad z „rýchleho“ Peugeotu je
veľavravný.
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modrý lak a na bokoch 6 žltých hviezd
s tromi pruhmi. Na stránke youtube.com
hľadajte pod názvom: Taxi 3 – Scene 12.
Okrsok 13 (FR) (2004)
Vo francúzskej produkcii
vznikol ešte jeden zaujímavý ﬁlm, v ktorom nachvíľu
Subaru zažiarilo. Banlieue 13
alebo Okrsok 13 bol v roku 2004 prekvapivý hit z dielne Luca Bessona. V roku
2010 je mesto Paríž rozdelené na niekoľko
štvrtí, okolo ktorých sú z bezpečnostných
dôvodov postavené múry. 13 okrsok je
v ohrození a mladý Leito sa musí postaviť
spolu s dôstojníkom polície Damienom
proti gangu, ktorý sa vyhráža odpálením
takzvanej čistej bomby. Jeden z hlavných
prisluhovačov šéfa gangu – K2, príde na
začiatku ﬁlmu na krásne upravenej Subaru
Impreza GC. Vkusne ladený bodykit,

Na jej, teda na jeho príchod sa radšej
všetci vyzbrojili.

predná maska síce bez znaku Subaru, no na
spodnom spojleri a na hlave K2 nechýbajú
jeho iniciály, áno, presne tak – K2 . Ten
si príde pre Leita, ktorý mu ukradol cenný
tovar. Leito však nie je obyčajný zlodejíček z francúzskeho „Luníka 9“, práve naopak, chce okrsok očistiť od drog a násilia.
V Impreze najprv K2 unesie jeho sestru,
no o niekoľko minút si svoju „povesť“
opäť napraví, keď naopak pomôže Leitovi jeho sestru zachrániť. Škoda, že
v novom, oveľa slabšom pokračovaní
s prívlastkom Ultimatum už ponuku účinkovať „odmietla“ samotná Subaru, ako aj
jej „roztomilý“ majiteľ. I keď na druhej
strane, urobili dobre.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: „oksek 13“ (prvý odkaz).

pri úniku Leita a jeho sestry síce dosť
schytala, no hrdinsky to „odkrúti“ až na
políciu.
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Volajú ma Earl (USA)
(2005 – 2009)
Aby sme však nespomínali len Imprezu, ktorá si
podľa všetkého vie najlepšie vyberať ﬁlmové úlohy, na plátne,
respektíve na televíznych obrazovkách bolo
v posledných rokoch najčastejšie vidieť
iný typ z dielní Subaru, a to konkrétne
model Brat. Ide o veľmi úspešný, komedi-

najamerickejšie auto pre amerických
patriotov. made in japan.



álny seriál My Name is Earl, ktorý možno
poznajú aj niektorí z našich čitateľov. Nám
Earl prirástol k srdcu a je veľká škoda, že
po štyroch sezónach od roku 2005 končí.
Auto tu používa bývalá manželka Earla,
„lúzra“, ktorý však začal veriť na karmu
a chce napraviť všetky svoje hriechy naozaj
vtipným spôsobom. Na obrázku môžete
vidieť, že ide o pikap z roku 198⒉ Na
videu uvidíte aj samotné Subaru, teda ak
si ho vôbec všimnete, keďže popred neho
tancuje sexi herečka Jaime Pressly, ktorá
hrá postavu Joy.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: Cake – Short Skirt Long Jacket
(Inspired by Joy Turner).

O všestrannosti tohto modelu hovorí
aj fakt, že na korbe Brata (aj keď bez
strechy) vozí exmanželka Joy zo školy
niekedy aj svoje dve deti...

Kruh 2 (USA) (2005)
V roku 2005 dostal po
niekoľkých nevydarených
kastingoch svoju šancu
aj Subaru Forester X (SG
– druhej generácie) v menej úspešnom
pokračovaní hitu Ring z roku 2002 – Ring
two u nás pod názvom Kruh 2. V tomto
pokračovaní sa vrátila aj herečka Naomi
Watts, ktorá stihla meǳitým účinkovať
v takých ﬁlmoch ako 21 gramov, Zabĳem
Nixona! alebo sa zamilovať do King Konga. Zhruba v polovici ﬁlmu ju spolu s jej
synom napadne stádo jeleňov. Jej vlastné,

subaru forester xs sprevádzal naomi
watts väčšinou scén filmu kruh 2.

pôvodné auto istej nemenovanej nemeckej
značky  nedopadne po tomto útoku najlepšie a tak si v požičovni áut vyberie oveľa
bezpečnejšie a dravšie auto, ktoré ujde
nielen rozzúreným jeleňom. Ide o Forester XS, ktorý sa vyrábal pre americký trh
v rokoch 2003 až 200⒌ Toto nebojácne autíčko od polovice ﬁlmu pomáhalo
Rachel (Naomi Watts) vyšetriť, prečo sa
opäť objavila tajomná kazeta, a zabrániť
smrti jej syna. Tomu po jej zhliadnutí
ostáva do príchodu strašidelného dievčatka
Samary neúprosných sedem dní.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: The Ring 2 [Full movie – part 6].

My by sme teda pri dome malej Samary
neparkovali. ani s foresterom.

„Forestík“ sa nám ešte niekoľkokrát mihol
napríklad v seriáli Vraždy v Midsomeri,
ktorý iste poznajú diváci českej Primy.
Subaru Impreza tak nebola úplne prvá
a jediná, ktorá sa zo stajne Subaru ukázala
v sérii Rýchlo a zbesilo. Išlo konkrétne
o tretí diel s podnázvom Tokyo drift
(Tokĳská jazda), v ktorom sa Forester
nachvíľku mihol podobne ako hlavná
hviezda série – Vin Diesel. Ďalšími známejšími ﬁlmami sú napríklad Inspektor
Gadget 2, 21: Oko berie, Láska nebeská
alebo v novom ﬁlme Tonyho Scotta –
Únos metra 123.
Neodolateľný (AU) (2006)
Ku svojej „ﬁlmovej“ rodinke sa po menších roličkách
pridalo v roku 2006 aj Subaru Legacy Outback (tretej
generácie z roku 2003). Keďže ﬁlm sa točil
v Austrálii, v názve modelu chýbalo Legacy. O nej ste si mohli čosi prečítať v predošlom čísle v článku Najlepší stroj. Film

project a jazdu Kena Blocka, ako môžete
vidieť aj na ukážke, no, samozrejme, odporúčame aj celý ﬁlm.

Irresistible – Neodolateľný je u nás prakticky neznámy. Tento psychologický triler,
ktorý raz možno bude vysielať Markíza
v stredu večer, sa stretli známi herci: Susan
Sarandon hádam ani netreba predstavovať,
takisto Sam Neil (archeológ z Jurského
parku) alebo mladučká Emily Blunt, ktorá si zahrala v Diabol nosí Pradu. Sophie
Joint nesmie chýbať takmer v žiadnej
scéne Libera.

Susan Sarandon a subaru outback
vyzerajú pri sledovaní veľmi rázne.

(Susan Sarandon) začne mať podozrenie, že
ju niekto sleduje. Myslí si, že je to práve
krásna Mara (Emily Blunt), ktorá sa točí
okolo jej manžela. Tmavomodrý Subaru
Outback bude pomáhať Sophie pri sledovaní Mary, no postupne sa odkryje šokujúca pravda, pri ktorej pôjde Sophie o život.
Chvíle, ktoré Subaru strávi vo svojich scénach, sú napínavé podobne ako celý ﬁlm,
ktorý môžeme len odporučiť.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: IrresiStible Movie Trailer

Postava Sophie vo filme neodolateľný
začne mať podozrenie, že ju niekto sleduje.

Samotáři (ČR) (2000)
Subaru sa nevyhlo ani
tuzemskej produkcii. Síce nie
u nás, ale u našich západných
susedov v Čechách si v roku
2000 zahralo v úspešnej komédii Samotáři.
Staručičké Subaru Libero z roku 1993

Jakub a Libero v „legendárnej“ scéne,
ktorá zdobí aj DVD obal filmu.



patrilo jednej z hlavných a najlegendárnejších postáv tejto tragikomédie (9 nominácii
na Českého leva), oddanému milovníkovi marihuany – Jakubovi (Jiří Macháček).
Veľmi sa k sebe hodili, aj keď Liberu zrejme neustále prekážal plný popolník. Nielen
on, ale aj Ivan Trojan či Saša Rašilov nás
zabávali svojimi kreáciami a nezabudnuteľnými trefnými poznámkami.
Na stránke youtube.com hľadajte pod
názvom: Samotáři (Loners)

subaru libero sa objavilo v mnohých
scénach filmu, bohužial nie v titulkoch.

Jednotka príliš rýchleho
nasadenia (GB) (2007)
Subaru sa o sedem rokov
neskôr
(2007)
objavilo
v oveľa úspešnejšej a celosvetovo známejšej komédii. Hot Fuzz – Jednotka príliš rýchleho nasadenia je nepriamym
pokračovaním plánovanej trilógie z dielne
komediálnej dvojice Pegg – Frost. Film je
o podarenej policajnej jednotke v malom
mestečku na severe anglického vidieka.
Pricháǳa sem prevelený seržant Nicholas
Angel (Simon Pegg) z dôvodu veľkého
počtu zatknutí, čím zahanbil celé policajné oddelenie v Londýne. Nerušenú idylku,
a pre Nicholasa aj dosť veľkú nudu, preruší
séria záhadných úmrtí obyvateľov mestečka. V závere ﬁlmu je pravda o temnej stránke niektorých obyvateľov odhalená a prípad
úspešne vyriešený ústrednou dvojicou. Tá
za odmenu dostane „nadupanú“ Subaru Impreza WRX 2005 (verzia predávaná
v UK). Jej sfarbenie vás možno neprekvapí po prečítaní článku Subaru v službách
zákona z minulého čísla. Koniec ﬁlmu má
správny drive, perfektne nastrihaná sekvencia nachvíľu pripomenie Gymkhana two

Policajti môžu driftovať aj na pešej
zóne..?! To nie je fér!

A tak sme sa symbolicky v článku vrátili
opäť k Impreze, ktorá je zatiaľ najslávnejším modelom nielen vo svete ﬁlmu. Samozrejme, nielen našej kráske, ale aj ostatným modelom želáme ešte veľa úspešných
krokov na strieborných plátnach. Majú
našliapnuté na skvelú kariéru a už teraz
by si značka Subaru zaslúžila hviezdu na
pomyselnom chodníku slávy.
Mimochodom, spoločnosť Subaru of
America nedávno zverejnila na svojom
Facebook proﬁle dramatickú fotku novej
Imprezy v pripravovanej road movie komédii Due Date. O príbehu ﬁlmu zatiaľ veľa
nevieme, ale v obsadení nechýba Robert
Downey Jr. (Iron Man, Chaplin), Jamie
Foxx (The Soloist, Collateral) a krásna
Michelle Monaghan (Eagle Eye, Kiss Kiss
Bang Bang). A pozor, komédiu točí režisér
Todd Phillips, ktorý je „zodpovedný“ za
skvelý The Hangover (u nás Vo štvorici po
opici). Len dúfame, že na „rezu“ tam budú
dobrí.
Neviem ako vám, ale nám to zatiaľ pripadá
veľmi, veľmi zaujímavo… 

Impreza si v novom road movie due date
zahrá zrejme dramatickú úlohu.
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KONCERTY
Eros Ramazzotti, SK
Alie Radici World Tour 2009/2010
Dátum: 27. 2. 2010
Miesto: Košice/STEEL ARÉNA
a aktuálnej svetovej a európskej popovej scéne asi neexistuje iný Talian, ktorý by jej tak pevne a dlho vládol posledné desaťročia. Taliansko vždy dodávalo svetu kvalitných skladateľov a interpretov. Jednou z najväčších hviezd posledných rokov je
bez zaváhania práve EROS. Talianska popová jednotka len v Košiciach,
len pre Vás. Sám si vybral mesto a miesto konania, sám si plánuje turné
a jeho trasu, príde s ním jeho osobný kuchár… pre svojich fanúšikov
zahrá len on s kapelou, bez predskokana, ale minimálne 140 minút!

N

Paco de Lucía, SK
Dátum: 14. 4. 2010
Miesto: NTC Sibamac Aréna Bratislava
ajuznávanejší svetový ﬂamencový gitarista Paco de
Lucía, pocháǳajúci zo španielskej Andalúzie, vniesol
do ﬂamenca jazzový spôsob improvizácie a je inšpiráciou pre takmer všetkých súčasných gitaristov ﬂamencovej scény. Prvé
zahraničné turné absolvoval so svojím bratom v šestnástich rokoch.
V roku 1965 nahral prvý album a vďaka nemu sa ﬂamenco stalo
v sedemdesiatych rokoch svetovým fenoménom. Počas kariéry vydal Paco
de Lucía viac ako dve desiatky albumov a získal stovky ocenení. Jeho koncert na Slovensku bude nepochybne hudobným zážitkom jari 20⒑

N

Lord Of The Dance, SK
8. 2. 2010 – Zimný štadión Garmin Aréna Žilina
9. 2. 2010 – NTC Sibamac Aréna Bratislava
úzlo… Zážitok… Univerzálny jazyk tanca a fenomenálnosť Michaela Flatleyho prináša najlepšiu tanečnú
šou na svete. Od momentu, keď zhasnú svetlá, je divák do
poslednej chvíle predstavenia očarený majstrovským orchestrom v kombinácii s precíznym tancom, hrou svetiel a pyrotechniky. Malý duch cestuje časom, aby pomohol Lordovi tanca ochrániť jeho ľudí pred výzvou
Čierneho lorda. Úžasné dobrodružstvá pokračujú, vťahujú publikum do
mýtického sveta lásky, nebezpečenstva a túžby. Nadčasový a univerzálny
apel robí z Lord of the Dance jeden zo zázrakov moderného dňa.

K

Pat Metheny, SK
The Orchestrion Tour
Dátum: 26. 2. 2010
Miesto: Bratislava, INCHEBA – Expoaréna o 20.00 hod.
enomovaný gitarista a skladateľ Pat Metheny bol 17-krát ocenený Grammy Awards, no nominovaný bol
častejšie než ktorýkoľvek iný umelec v histórii! Popri všetkých oceneniach kritikov a fanúšikov pokračuje v hľadaní nových hudobných ideí.
Na svetovom turné napreduje s gitarovým sólo projektom a predvedie
novú technológiu – akusticky riadený „sólo band“, nazývaný Orchestrionom! Na vystúpení predstaví hudbu z nového CD, ktoré vyjde
v januári 2010, pozostávajúceho z nových kompozícií aj starších skladieb.

R
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KNIHY NA JESEŇ
Jánošík: Pravdivá história

L

iterárny scenár k novinke v našich kinách, ﬁlmu
Jánošík: Pravdivá história. Podľa scenára Evy
Borušovičovej ﬁlm s meǳinárodným hereckým
obsadením nakrútila poľská režisérka Agnieszka
Holland. V novom stvárnení príbehu diváci spoznajú odlišnú stránku hlavného hrdinu, ako boli
doposiaľ zvyknutí. Okrem iného prekvapia aj ďalšie odlišnosti v príbehu. Scenáristka Eva Borušovičová sa snažila pri písaní
pridŕžať historických faktov a od ﬁlmu môžeme čakať najmä
jeho univerzálny a súčasný charakter.

Bodka 2

M

ilan Lasica je skvelým hercom, komikom,
textárom, režisérom, moderátorom a takisto aj divadelným riaditeľom. Okrem toho je aj
glosátorom niekedy „štátotvorných“ a niekedy
„banálnych“ vecí a udalostí každodenného života.
Po úspechu knihy Bodka pricháǳa autor s novými fejtónmi z rokov 2007 až 200⒐ Vtipne a s nadhľadom v nej
komentuje udalosti z nášho života s občasnými digresiami do
minulosti, a to všetko je zabalené do typicky „lasicovskej“ podoby, plnej bonmotov a jedinečných postrehov.

DVD NA JESEŇ
Gran Torino

P

ríbeh neústupčivého vojnového veterána
Walta Kowalského (Clint Eastwood), ktorý
s pribúdajúcim vekom a zviazaný etnickými predsudkami zisťuje, že na nový svet už nestačí. Až
do noci, keď sa mu chlapec Thao zo susedstva
pokúsi ukradnúť jeho Ford Gran Torino. Thao
si chcel krádežou získať rešpekt v partii, no jeho rodina trvá na
tom, aby si u Walta svoj čin odpracoval. Vďaka Thaovej dobrosrdečnej rodine Walt precitne, zbaví sa svojich predsudkov
a postupne odkryje i tú časť duše, ktorú skrýva už od vojny…

Rýchli a zbesilí

T

restanec na úteku Dominic „Dom“ Toretto
(Vin Diesel) a agent FBI Brian O‘Conner (Paul
Walker) tak trochu proti svojej vôli opäť obnovujú svoje spojenectvo, aby sa zaborili do sedadiel,
šliapli na plyn a vyrazili v tých najluxusnejších
autách ulicami Los Angeles i do mexickej púšte v novom akčnom a benzínom nasiaknutom trileri režiséra
Justina Lina. Keďže sú nútení čeliť spoločnému nepriateľovi,
nacháǳajú najlepší spôsob odplaty: posúvajú hranice toho, čo
je za volantom možné, až za samú hranicu!

DRIVE:KOOLTÚRA

KINO NA JESEŇ

Text: Stanislav Kadaši | Foto: internet

2012

Shutter Island – Prekliaty ostrov

H

oci nám do roka 2012 ostáva niečo vyše dvoch
rokov, Roland Emmerich nás už v novembri
príde strašiť koncom sveta v novom ﬁlme 2012.
Ide o posledný rok v mayskom kalendári, keď má
nastať koniec sveta. A hoci to znie trochu pritiahnuté, nielen za vlasy, v niektorých predpovediach
sa traﬁli. Nie však v tom, že režisérom tohto ﬁlmu
bude Michael Bay, ktorý odmietol a šiel ničiť planétu so svojimi transformermi. Emmerich tak po ﬁlme Deň potom
opäť dostal šancu zničiť svet. Tešiť sa môžeme na triky, ktoré berú
dych, a na veľkolepé scény, v ktorých sa režisér priam vyžíva. Horšie
to však môže byť s dejom, ktorý snáď zachránia výborný John Cusack
alebo všestranný Woody Harrelson. Na planétu tentoraz nespadne kométa ani žiaden iný „kamienok“, pôjde o súhru niekoľkých
kataklizmatických katastrof v podobe výbuchov super sopiek, zemetrasení a obrovských vĺn. John Cusack síce nie je Bruce Willis, no aj
tak veríme, že ľudstvu ostanú nejaké šance na prežitie.
Réžia: Roland Emmerich
Hrajú: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson, Thandie
Newton, Danny Glover
Dĺžka: 125 minút
Premiéra: ⒓ ⒒ 2009

DRIVE MAGAZÍN ODPORÚČA

zoznam jesenných filmových premiér

V

poradí už štvrtý spoločný ﬁlm nám nachystali známi „velikáni“ Hollywoodu, Leonardo Di
Caprio a Martin Scorsese (Skrytá identita, Gangy
New Yorku). Film sa bude odohrávať v roku 1954
na tajomnom ostrove Shutter Island, kde je umiestnená psychiatrická liečebňa. Do nej pricháǳajú
dvaja detektívi (DiCaprio a Mark Ruﬀalo), ktorí
prídu vyšetriť zmiznutie jednej „klientky“. Pomaly
začnú odhaľovať podozrivé praktiky vedenia ústavu, pričom lekári
odmietnu pri vyšetrovaní spolupracovať. Celú situáciu skomplikuje
príchod hurikánu, ktorý väzňom pomôže toto zariadenie ovládnuť.
Pobyt sa tak detektívom nedobrovoľne predĺži a onedlho budú zrelí
na získanie vlastnej izby. Na ostrove sa totiž začnú odohrávať veľmi
nezvyčajné veci a agresívni chovanci odrežú všetky únikové cesty na
pevninu. Detektív Daniels (DiCaprio) začne mať napokon pochybnosti nielen o svojej pamäti, partnerovi, ale aj o svojom zdraví. Ostáva
len dúfať, že tento napínavý triler v kine prežĳeme.
Réžia: Martin Scorsese
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Mark Ruﬀalo, Michelle Williams, Ben
Kingsley, Max von Sydow
Dĺžka: 148 minút
Premiéra: ⒓ ⒒ 2009

3⒈ ⒓ 2009

Couples retreat

komédia

2⒐ ⒑ 2009

Sin Nombre

akčný/dráma

96 minút

2⒍ ⒑ 2009

Michael Jackson‘s This is it

dokumentárny/hudobný

150 minút

2⒐ ⒑ 2009

Jenifer’s Body

horor/triler

102 minút

⒊ ⒓ 2009

Fantastci Mr. Fox

komédia/animovaný

87 minút

Avatar

107 minút

Surrogates – Klony

F

ilm roka! Vizuálne orgie! – Aj takéto sú reakcie
divákov na prvé zábery z nového ﬁlmu „kráľa sveta“ Jamesa Camerona. Ten si dal po megaúspešnom
Titanicu, kde utopil DiCapria a niekoľkomiliónový
rozpočet, takmer desaťročnú pauzu. Jeho najnovší
ﬁlm vraj bude úplne odlišný od toho, čo sme doteraz
videli. Práve vizuálna stránka ﬁlmu (natočený kompletne v 3D) bude najväčším lákadlom. V budúcnosti ľudia objavia novú planétu, ktorá svojou krásou, rozmanitosťou
a bohatstvom na suroviny predstavuje všetko, po čom nenásytné ľudstvo vždy túžilo. Nie sú však schopní v jej atmosfére prežiť. Vedci preto
vytvoria hybrid zmiešanej DNA z oboch svetov a expanzia môže začať.
Dej trošku pripomína rozprávku o Pocahontas a novodobým „Johnom
Smithom“ sa tu stáva ochrnutý vojenský veterán Jake Sully (talentovaný Sam Worthington). Ten sa po prevtelení do svojho „avatara“ ponára
do sveta a kultúry pôvodných obyvateľov planéty. Onedlho sa ocitne
uprostred konﬂiktu týchto dvoch rozličných rás a kultúr. Vyzerá to tak,
že máme o dôvod viac tešiť sa na Vianoce.
Réžia: James Cameron
Hrajú: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez,
Giovanni Ribisi, Zoë Saldana
Dĺžka: 163 minút
Premiéra: ⒘ ⒓ 2009

R

ežisér Jonathan Mostow nás síce v roku 2003
ukončením prvej trilógie Terminátora veľmi
nepotešil, pozornosť si však určite zaslúži jeho
nová snímka Surrogates. Bruce Willis sa predsa
len dočkal a v tomto veľmi očakávanom sci-ﬁ
bude, ako býva jeho zvykom, opäť zachraňovať
ľudstvo. V blízkej budúcnosti budú ľudia na
verejnosti vystupovať v podobe svojich klonov.
Ich skutočné „ja“ bude zatiaľ v pokoji sedieť doma na gauči. Klony sú krajšie, nestarnúce a vo všetkom dokonalejšie. Podobne je
na tom aj agent FBI Greer (Willis), ktorý začne vyšetrovať vraždu autora klonov. Začnú však pribúdať prípady, keď po zničení
klonu zomrie aj jeho majiteľ. Agentovi sa život skomplikuje po
zničení jeho klonu, keď bude musieť opustiť život v izolácii, čo
už niekoľko rokov nikto neurobil. Po „svojich“ tak bude prenasledovať tajomného vraha klonov. O život však nepôjde iba jemu
a jeho rodine, ale celej populácii. V decembri uvidíme, či Bruce
tento ﬁlm, ktorý trochu pripomína spomínaný Avatar, dotiahne
až k „happy endu“.
Réžia: Jonathan Mostow
Hrajú: Bruce Willis, Ving Rhames, Rosamund Pike, Radha Mitchell
Dĺžka: 104 minút
Premiéra: ⒊ ⒓ 2009
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Text: Ján Lončík | Foto: Miroslav Kmeť
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ás
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je boha
k nim aj
Okolie Banskej Bystrice každého milovníka pretekov do vrchu. Patria upuje
poskočí radosťou srdce eťovci, otec a syn, ktorých firma AUTOS zast
František a Miroslav Km e značku Subaru.
v tomto región

A

ko sa však z bývalého úspešného pretekára
stane zanietený predajca značky, čo ho
dostalo znova za volant, a ako sa predáva
pretekárske „žezlo“ z otca na syna? Nechali
sme rozprávať mladšieho z dvojice, Miroslava
Kmeťa:
MK: Otec začal v roku 1971
s Fiatom 600

36 DRIVE magazín

jazdiť jazdu zručnosti, neskôr pokračoval
v pretekoch rely, pričom v roku 1973 získal
titul „majster kraja“. V rokoch 1978 – 1985
sa preorientoval na preteky automobilov do
vrchu (PAV) a hneď v roku 1978 získal na
Škode 130 titul Majster SR, ktorý zopakoval
aj v roku 1980. V roku 1981 dostal ocenenie
„Najlepší športovec roka“ a v 1984 získal obe
pocty súčasne. V roku 1985 však z rodinných
dôvodov prerušil kariéru až do roku 2001,
odkedy jazdil preteky do vrchu do roku
2007, keď sa rozhodol deﬁnitívne zavesiť
kombinézu „na klinec“. Keď sme si v roku
2008 kúpili civilnú Imprezu STI, dalo mi
veľa práce presvedčiť ho, aby ju vyskúšal
nielen v meste, ale aj „do vrchu“. Ešte v roku
2008 sme sa zúčastnili pretekov na Jankovom
vŕšku, odkiaľ sme priniesli jedno druhé miesto
a jedno tretie miesto v skupine S+2000.
V sezóne 2009 sa však už deﬁnitívne odobral
na pretekársky „dôchodok“ a ja som po ňom
prevzal štafetu. Na záverečných pretekoch

tejto sezóny sme si zajazdili obidvaja. Keďže
som mal podľa výsledkov naňho stratu iba 0,7
sekundy v súčte oboch časov, s úsmevom na
tvári a slovami „Vidím, že v tebe niečo je…“
mi odovzdal kľúče od Imprezy.
Žeby to bol začiatok mojej športovej kariéry?


to zbraň, ale keď má človek zdravý rozum
a srdce na mieste, dostane ho časom „do ruky“
a prepadne mu ľahšie ako drogám…

DM: Takže Subaru si vás oboch získalo
športovými kvalitami – ako ju vnímate
„v civile“? Ako značku v regióne prĳali vaši
zákazníci?
DM: Váš otec pretekal dlhoročne na iných
MK: Na Subaru sa mi ako predajcovi páči,
značkách, kedy ste si však obaja všimli
že sme odlišní, že ponúkame zákazníkom
športové kvality Imprezy?
špeciﬁcké vozidlá, ktoré možno nepatria
MK: Značku Subaru som
meǳi „masové“ modely, ale
ako „pubertiak“ poznal z rely,
keď sa s niekým o tejto značke
„s úsmevom na
ale prvé skutočné stretnutie
rozprávam, viem naisto, že
tvári a slovami
nastalo až na slávnostnom
tieto vozidlá sú jednoducho
‚Vidím, že v tebe
otvorení predajne v roku
kvalitné a bezpečné.
niečo je….‘
199⒏ Zástupca rakúskej
Nie je to len môj názor,
mi odovzdal
strany naň vtedy prišiel na
ale predovšetkým názor
kľúče od Imprezy“
novej „gétéčke“ a umožnil mi
samotných majiteľov Subaru.
previezť sa. V tom okamihu
Aj tento rok sme mali
som sa do Imprezy úplne zbláznil! Čakal som
zákazníka, ktorého sme „lámali“, aby si vybral
10 rokov, kým sme k takému „nadupanému“
práve model Impreza s motorom Boxer
autu prišli. Teraz, keď už ho máme
Diesel. Už o tri dni, keď sa k nám vrátil
a vyskúšali sme si ho tak do vrchu, ako aj
odovzdať prepravné čísla, sám skonštatoval,
na okruhoch, musím skonštatovať, že „tá
že v lepšom aute sa ešte neviezol. Padli
kára“ je neskutočná! Je rýchla, skvelo brzdí
z neho všetky obavy z menej známej značky.
a v novom „šate“ jej to pristane. Kto mi nechce
So smiechom rozprával, ako sa naňho teraz
závidieť, nech si ju tiež zaobstará .
pozerajú susedia („ten má Subaru“), ako
Predovšetkým,
nech
jazdí
opatrne,
nadšená manželka auto celý víkend leštila.
s týmto autom (STI) je potrebné naučiť
Spokojný zákazník, pochopiteľne, predajcu len
sa zaobcháǳať. V neskúsených rukách je
teší, skoro sme ho museli
zastaviť so slovami:
„Nám to hovoriť
nemusíte,
povedzte
to radšej

Miroslav a jeho priateľka - veľká OPORA

ostatným…“  Človeka však spokojnosť
zákazníka zahreje pri srdci, hlavne preto, že
sme mu absolútne rozumeli.
Mimochodom, tento rok si u nás kúpilo
auto viacero známych muzikantov, napríklad
basgitarista skupiny Metalinda si obľúbil
Subaru Outback Diesel a bývalý basgitarista
Mariána Grexu a Petra Nagya, dnešný líder
skupiny Družina zase Forester Diesel a ani
jeden nedá na svoje auto dopustiť…
DM: Musíte teda váhavejších zákazníkov,
ako sa hovorí, „lámať“?
MK: Chcel by som vysvetliť, čo pre nás
znamená „lámať zákazníka“. Napriek tomu, že
som sa zúčastnil viacerých školení o predaji
a niektoré zo spôsobov skutočne „zaberajú“,
veľmi som sa s nimi nestotožnil. Nechávam
samotný výber na zákazníka. Áno, je to biznis,
ale ja mám na to svoj názor – keď presvedčím
zákazníka nenásilným spôsobom, vznikajú
meǳi nami viac priateľské ako obchodné
vzťahy. Veď, ako sa hovorí, predajom vozidla
zákazníkovi služba nekončí a dobré vzťahy
od začiatku všetko zjednodušujú. Zákazník
k nám príde ešte mnohokrát a väčšina z nich
už iné auto ako Subaru nechce. Časom sa teda
vrátia pre ďalšie Subaru, niektorí už dokonca
pre piate!
Časom
u
nich
nastane pozvoľná
transfúzia krvi na
Rh Subaru+ … 

Pred poslednými pretekmi do vrchu na Ostrej
lúke sa v tvári Františka Kmeťa zračila
Subaru celej rodiny - STI (Miroslav), Impreza

spokojnosť

Diesel s pekným polepom (František) a Justy
Miroslavovej priateľky
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DRIVE:BOUTIQUE

SUBARU BOUTIQUE

BUNDA

Veľkosť: M/L/XL/XXL
Kód: PRO60074
Cena: 168 € | 5 061,17 Sk

BUNDA

Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60082
Cena: 126 € | 3 795,88 Sk

PULOVER

Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60081
Cena: 55 € | 1 656,93 Sk

ČIAPKA

PÁNSKA KOŠEĽA

Veľkosť: S/M/L/XL/XXL
Kód: PRO60077
Cena: 36,00 € | 1 366,52 Sk

KLOBÚK

Veľkosť: UNI
Kód: PRO70020
Cena: 4,50 € | 135,57 Sk

Veľkosť: UNI
Kód: PRO70008
Cena: 3,39 € | 102,13 Sk

ZĽAVA
10 %*
NA UVEDENÉ PRODUKTY
SUBARU BOUTIQUE

RUKSAK

Veľkosť: UNI
Kód: PRO70022
Cena: 45,60 € | 1 373,75 Sk

HODINY

Veľkosť: UNI
Kód: PRO30108
Cena: 105 € | 3 163,23 Sk

Všetky ceny uvedené v Boutique sú s DPH.
* Uvedená zľava platí len pre registrovaného člena
SUBARU CLUB a platí do 31. 12. 2009.
** V texte sú použité ilustračné fotograﬁe.
Majitelia automobilov Subaru sa môžu zadarmo zaregistrovať
u najbližšieho dílera Subaru. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
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UNISEX KRÁTKE
TRIČKO

kráľovská modrá farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE03
Cena: 9,90 € | 298,25 Skk

viac info na
azin.sk
www.drivemag

UNISEX KRÁTKE
TRIČKO

námornícka modrá farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE04
Cena: 9,90 € | 298,25 Sk

UNISEX KRÁTKE
TRIČKO

bledomodrá farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE02
Cena: 9,90 € | 298,25 Sk

UNISEX KRÁTKE
TRIČKO

biela farba
Veľkosť: M, L, XL
Kód: DRIVE01
Cena: 8,49 € | 255,77 Sk
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Bratislava

Dunajská Streda

Mikona s.r.o.

Rožňavská 30/a
821 04 Bratislava
tel.: 02/482 0 22 33
e-mail: subaru.strechajova@mikona.sk
GPS: 48° 10‘ 55,28“ N 17° 10‘ 17,84“ E

Olivex s.r.o.

Ádorská 48
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/591 04 25
e-mail: subaru@olivex.sk
GPS: 47° 59‘ 40,35“ N 17° 36‘ 25,44“ E

Košice

Trenčín
Eurotip s.r.o.

J. Derku 785
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 08 55
e-mail: subaru@eurotip.sk
GPS: 48° 53‘ 52,44“ N 18° 5‘ 2,58“ E

Stilcar s.r.o.

Raketová 1/A
040 01 Košice
tel.: 055/789 90 77
e-mail: stilcar@subaru.sk
GPS: 48° 43‘ 53,46“ N 21° 16‘ 35,49“ E

Prievidza

Žilina
Avion s.r.o.

Košická 4
010 01 Žilina
tel.: 041/500 70 88
e-mail: predaj.avion@stonline.sk
GPS: 49° 13‘ 6,75“ N 18° 45‘ 32,57“ E

Profin car s.r.o.

ul. Rad L. N. Tolstého 16
971 01 Prieviǳa
tel.: 046/542 06 35
mobil: 0905 802 540, 0908 924 779
e-mail: proﬁn22@stonline.sk
GPS: 48° 46‘ 49,33“ N 18° 37‘ 14,81“ E

Banská Bystrica
František Kmeť - Autos
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Nový svet 30 - časť Jakub
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/428 55 55
e-mail: info@novy-svet.sk
GPS: 48° 46‘ 32,83“ N 19° 7‘ 48,51“ E

Prešov
VXP s.r.o.

Košická 20
080 01 Prešov
tel.: 051/772 05 71
e-mail: peterlukac@subaru-vxp.sk
GPS: 48° 58‘ 30,93“ N 21° 15‘ 6,97“ E

Žilina
Liptovská Štiavnica

Prešov

Trenčín
Prievidza
Banská Bystrica

Liptovská Štiavnica

Košice

Janiga Racing Technologies s.r.o.

Trnava
Bratislava

Dunajská Streda

Predajné miesta SUBARU
Servisné miesto SUBARU v príprave

Liptovská Štiavnica 43
034 01 Liptovská Štiavnica
tel.: 044/435 21 45
e-mail: jrt@jrt.sk
GPS: 49° 3‘ 15,51“ N 19° 21‘ 13,89“ E
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DRIVE:GAME
Text: Peter Machala | Foto: Microsoft PR
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4. – 5. cena
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2× nákupná
poukážka v hodnote
10 € na nákup
v internetovom
obchode Martinus.sk

2. cena

?

Dvojalbum na CD
Paco de Lucía:
Antología

3. cena

Pa Ko
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a
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?
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Hra
Forza Motorsport 3
pre hernú konzolu
Xbox 360

nus.s

?

?

?
?

1. cena

?

Mar

?

Marti

?

2× lístok na
koncert
Paco de Lucía
(14. 4. 2010)

6. cena

Subaru balíček
(deka,
model Imprezy
a darčekové
predmety)

7. cena

?

Subaru balíček
(model Imprezy
a darčekové
predmety)

JESENNÁ
DRIVE SÚŤAŽ

Na upršané jesenné večery sme pre
vás opäť pripravili súťaž
o zaujímavé ceny. Tie pre vás pripravi
li naši partneri, spoločnosť
Microsoft, koncertná agentúra Dr. Horá
k, internetové kníhkupectvo
Martinus.sk a dovozca automobilov
Subaru na Slovensko
spoločnosť Mikona. Stačí, keď časopis
u DRIVE venujete niekoľko
minút svojho času, pozorne si ho prel
istujete a zabavíte sa pri jeho
čítaní, pozriete si webové stránky
našich partnerov a včas zašlete
odpovede e-mailom!

??
?

?

1.

Koľko okruhov sa nacháǳa v hre Forza Motorsport 3 pre hernú konzolu
Micorosoft Xbox 360?

2.

Ktorý známy dizajnér navrhol vzhľad automobilu Subaru
Alcyone SVX?

3.

Vymenujte aspoň tri albumy, ktoré vydal kráľ ﬂamenca Paco de Lucía.

4.

Ako sa volá projekt interaktívneho románu, ktorý v tomto roku začalo
internetové kníhkupectvo Martinus.sk?

5.

Koľko a aké bezplatné servisné úkony poskytuje spoločnosť Mikona
v rámci tohtoročnej akcie „Zimná kontrola v Subaru“?

e-mailom
te nám ich do pondelka 30. 11. 2009
Ak poznáte správne odpovede, pošli
svoje meno,
šte
napí
ím,
pros
ilu,
.sk. Do e-ma
na adresu redakcie: sutaz@drivemagazin
aktovať.
kont
li
moh
y
výhr
de
prípa
v
vás
priezvisko, adresu a telefón, aby sme
Účasťou v tejto súťaži vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade
so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Ilustračné foto.

...ZA VOLANTOM
SUBARU
Díky deštivému
počasí bylo zajímavé
sledovat jak někteří „dravci“
zkoušejí brodivé možnosti
svých Subaru.

R

ád vzpomínám na letní Subaru sraz v Žilině.
Škoda deštivého počasí, které určitě mělo vliv
na menší účast. Na druhou stranu díky počasí,
bylo zajímavé sledovat jak někteří „dravci“ z řad
fanoušků značky zkoušejí brodivé možnosti
svých Subaru. Přiznám se že jsem měl nutkání
vyzkoušet si trať taky, avšak manželka by
„týraní“ svého rodinného miláčka Imprezi kombi
asi nepřežila!  Přesto však společné setkání
s fanoušky, neplánovaná autogramiáda i rozhovory
v kempu, nad stránkami DRIVE magazínu, stálo
za dlouhou cestu na Slovensko. Vše se završilo
příjemným ubytováním v kempu a večerní
ochutnávkou vín.

Něco málo z osobního rallyového života - po
špatných časech se konečně zablýsklo na lepší
časy. Po mých nevydařených posledních třech
rally (kolostřešní situace, převodovka, proražená
olejová vana) se nám s vozem jiné značky třídy
WRC konečně podařilo vyhrát absolutně
Rally Jeseník. Na zisk titulu Mistrovství České
Republiky už to bohužel nebude, ale pokusíme

se obsadit alespoň druhou či třetí pozici. Rally
je náročný sport, kde je potřeba i pořádná dávka
štěstěny a jízda pod tlakem není vždy jednoduchá.
Ale snad ještě náročnější je najít si trochu času na
rodinu a koníčky – zejména rodině bych se měl
věnovat asi víc, obě moje holky si to zaslouží. 

Honza Štěpánek
pilot rely
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Čo by podľa vás nemalo chýbať v ďal
ších číslach DRIVE magazínu?
Máte podnetné pripomienky či nápady
na spoluprácu? Viac na: redakcia@
drivemagazin.sk
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SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL

