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Futbalová parádička z idúceho autobusu MAN 

 

V sezóne 2013/2014 až trinásť bundesligových klubov používa na 

dopravu hráčov a ich sprievodu autobusy MAN a NEOPLAN. Spoločnosť 

MAN Truck & Bus sponzoruje špičkové tímy FC Bayern Mníchov, 

Borussia Dortmund, Hamburger SV, VfL Wolfsburg a Borussia 

Mönchengladbach. A tak nasledujúca správa o atraktívnom videoklipe 

pochádza z futbalového prostredia.  

 

Jesenným šlágrom nemeckej ligy bol zápas Borussie Dortmund s FC 

Bayern Mníchov. Mníchovskí hráči Manuel Neuer a európsky futbalista 

roka Franck Ribéry sa rozhodli, že súpera porazia ešte pred zápasom a 

prekonajú naozaj zručnú strelu svojich dortmundských rivalov z roku 

2011. Hráči Borussie vtedy internet nadchli videom, v ktorom brankár vo 

dverách idúceho autobusu chytil strelu svojho spoluhráča odrazenú od 

piliera diaľničného mosta. FC Bayern však chcel byť lepší. „Teraz vám 

ukážeme, ako sa to robí,“ hovorí s úškrnom David Alaba v aktuálnom 

videoklipe a Franck Ribéry predvedie husársky kúsok: Z predných dverí 

idúceho tímového autobusu nekope na široký pilier mosta, ako jeho 

súper z BVB. Namiesto toho loptu nasmeruje na malú dopravnú značku 

pri ceste! A Manuel Neuer, brankár mníchovského aj nemeckého 

národného tímu, strelu v zadných dverách autokaru značky MAN s 

prehľadom chytí. 

 

Video sa na internete stalo veľkým hitom už niekoľko hodín po zverejnení 

a rozpútalo živú debatu medzi fanúšikmi oboch táborov. Svoj komentár 

pridal aj Hartmut Sander, člen vedenia MAN Group: „Chceli sme touto 

novou parádičkou spustiť trochu priateľskej rivality. FC Bayern a 

Borussia Dortmund sú v súčasnosti dva z najlepších futbalových tímov 

sveta a na ich vzájomné stretnutie sa horúčkovito teší každý futbalový 

fanúšik. Ale netreba to brať smrteľne vážne a v príprave by malo byť aj 

trocha zábavy.“ 
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Videoklip si možno pozrieť na www.youtube.com/MANGroupTV. Viac 

informácií o spolupráci spoločnosti MAN so známymi futbalovými klubmi 

nájdete na www.manschaftsbus.de. 

 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidi el, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  

http://www.youtube.com/MANGroupTV

