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Barokní basová
italská loutna
chitarrone a temné
tóny z Maranella.
Maserati Levante
v barvě Nero Ribelle.
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aky jste si toho v české
hospodě všimli? Když
dáte dýško pár korun, číšník hezky poděkuje. Když
dáte třeba padesát, jen
něco zahučí. Nemluvím o hipsterské
kavárně v Praze 1. Tam musíte mávat kilem hned od vchodu, aby vás obsloužili, obzvlášť když vám nerostou
vousy, které byste mohli zastřihávat
v barber shopu za tisícovku (já ten článek ze strany 150 ještě pořád vydýchávám). Mluvím o normální české dvojce,
trojce, čtyřce. Takové, kde jsme všichni
začínali. Asi to má něco společného
s husitstvím, komunisty nebo tak něco.
Číšník vás jako obslouží, ale velkým
dýškem se ponížit nenechá, není přece
žádný váš poskok. Jak se to české hrdopyšství propisuje na silnice?
Velká černá auta jsou na blacklistu. Můžete mít pět metrů na délku,
2,20 na šířku, ale ostatní řidiči vás prostě neuvidí. Vytvoří se kolem vás mytický kruh neviditelnosti. Vyrostou
menhiry. Zkuste si třeba zipovat. To už
si vás dřív všimne Monica Bellucci
na večírku nebo si Václav Klaus zapamatuje vaše jméno, než by vás pustil
chlapík v oktávce, který zrovna musí
hrozně důkladně studovat otáčkoměr,
aby věděl, jak mu klepou dieseloví
koně. Abyste našel na vozovce nějakou spřátelenou duši, musíte potkat
dalšího vyvrhele, určitě privatizátora
z devadesátek, který si také dovolil
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vytáhnout z garáže velké černé SUV.
Jasně, jasně. Vím, vím. Neblikání. Parkování na invalidech. Předjíždění na
plné. Nepěkné posunky. Když řídím
své bílé kombi, tak to všechno také
vidím. Jenže když sedíte v maserati,
máte chuť mít pořád otevřené okénko,
mrkat na chodce a řidiče kolem, plácat
je po zádech a říkat něco ve stylu Barta
Simpsona: Já to nebyl!
Maserati ve vás totiž přes všechny
své rozměry a koně a adrenalin probouzí spíše italského rošťáka než
fotbalového fanouška FC Bayern Mnichov; dej BMW X7 věčnou slávu. Ze
všeho vašeho tuku a životní okoralosti se prodere na světlo zase ten
malý kluk, který bude mačkat tlačítko
Sport jen tak pro radost a bude burácet čtyřmi výfuky, do nichž se ve sportovním režimu zřejmě zasune plech
navíc, sousedům pod okny. Ještě lepší
než zazvonit a pak utéct. Plamínky
v očích se zase zažehnou, až se občas
ve zpětném zrcátku nepoznáte, a když
přijdete domů, manželka vás bude podezřívat, že máte novou milenku. Tohle všechno Maserati Levante umí.
Co neumí, mu vlastně také sluší.
Změť tlačítek a ovladačů, co je na hony
vzdálená pořádku koncernu VW, na
který jsou Češi tolik zvyklí: startovací
tlačítko vlevo u kolene, jedna masivní
páčka shromažďující blinkry, světla
i stěrače vlevo (takže vpravo pod volantem nic nehledejte), grafika palubní
dotykové obrazovky ve stylu plošinovky Prince of Persia z 80. let, podobně plná nástrah. Týden jsme marně
hledali třeba autohold, který by nás
udržel zabrzděné na semaforech, ale
prý tam někde je.
Obecně je to vůz pro lidi s dlouhými
prsty. Nejde ani tak o vliv, jako spíše
o schopnost dosáhnout z volantu na
blinkry nebo o možnost se připoutat.
Páčka je opravdu dost daleko od věnce
volantu a úchyt bezpečnostních pásů
zase beznadějně hluboko v luxusních
sedačkách z přírodní kůže Pieno Fiore
(Ty italské názvy, což?). Člověk, který
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MASERATI LEVANTE
GRANSPORT S
MOTOR: BENZIN 3,0 L V6
VÝKON: 430 KONÍ
ZRYCHLENÍ: 5,2 VTEŘINY NA 100 KM/H
MAX. RYCHLOST: 264 KM/H
CENA: 2,8 MILIONU KČ BEZ DPH

normálně v pražské Scuderii jezdí
v námi testovaném kusu, si tak do
pásů zacvaknul jednu karabinu navíc,
aby bylo poutání pohodlnější. Tohle
všechno je vlastně osvěžující po všech
těch bavorácích, mercedesech a audinách, kde je všechno pořád na stejném
(O. K., přirozeném) místě, ať už jedete
ve startovacím modelu, nebo ve vrcholné řadě. V maserati musíte hledat,
objevovat, jít tomu italskému sportovnímu baroku trochu naproti.
Tím se dostáváme ke zvuku. I kdyby
to auto nic jiného neumělo, i kdyby se
s vámi občas pral volant kvůli širokým,
21palcovým kolům a vyjetým kolejím, i kdyby občas pískaly brzdy, kvůli
tomu zvuku si Maserati Levante stejně
koupíte. Jeho základem je benzinový

šestiválec, který se
montuje ve fabrice
Ferrari v Maranellu
a samozřejmě se vyvíjel pod dohledem
té ještě sportovnější
italské automobilky.
Na volnoběh brumlá,
nad šest tisíc otáček
kvílí a při podřazování pěkně střílí do
výfuku. Teď je čas
na coming out. Nemáme ani páru, jak
zní ta basová barokní loutna theorba
neboli chitarrone, kterou jsme vzali
na focení. Chtěli jsme velký italský nástroj a tento byl po ruce. Vypadá ale
krásně, v Česku ji dělá loutnař Jiří Čepelák a prý má hluboký a nosný zvuk.
Takže k maserati dvojitý match.
Vůz umí nosný zvuk, 430 koní
a točivý moment 580 Nm přetavit
v maximální rychlost 264 km/h. To
dohromady znamená, že auto s Neptunovým trojzubcem na boku zrychlí
kdykoli přesně tak, jak potřebujete,
a to se na příští rok chystá ještě o něco
silnější osmiválec s označením Trofeo
a GTS. Vtipné jsou přitom hlášky na
palubce, o něž se stará vzduchový podvozek, jenž mění výšku podle toho, jak

potřebujete. Když například překročíte stotřicítku, auto se přikrčí a mezi
otáčkoměrem a rychloměrem vám napíše: „Aero 1 level height achieved.“
O. K., to už jsme zpátky u toho kluka
a rozzářených očí.
Za každou zábavu se platí. Pokud si
do levante naporoučíte plnou výbavu,
INZERCE

snadno se dostanete přes tři miliony
korun. A pak teprve začnete tankovat. Ani s nejlehčí nohou se ve městě
pod 17 litrů na sto nedostanete a při
delších přesunech to není o moc lepší.
Tu nohu ale můžete mít pod palubkou
hodně pohodlně či sportovně položenou. Levante má totiž zepředu pod

sedákem vychytávku, kterou jen tak
někde nenajdete. Malým čudlíkem si
elektricky nahoru či dolů posouváte
oba pedály tak, aby k vám seděly co
nejlépe.
Maserati Levante je prostě rošťácké,
sportovní a ostré ze všech úhlů. Tedy
kromě toho svého názvu. Ten připomíná něco mezi zapadlou vesnicí
v Toskánsku a značkou pánské kosmetiky pro muže, kteří si rádi holí nohy.
Tak co, kluci z barber shopu, není to
příležitost pro další byznys?

