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Specifi čna poraba goriva in emisija CO2: 6,4 l/100 km in 149 g/km.
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Odpelji se na 
adrenalinsko 

vožnjo s 
profesionalnim 
reli voznikom!

Zaigraj,
odkleni in

zadeni!
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Škoda Yeti in 
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nagrad!
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prihodnost 
bo simply clever
Mogoče. Morda pa samo 
"simple", samo "clever" 
ali nič od naštetega.

Petr Podlipný
direktor blagovne znamke Škoda
Porsche slovenija d.o.o.

Letošnje leto si bomo prav gotovo 
zapomnili. Dišalo je po športnih 
avanturah in prijetnih dogodkih, ki 
smo jih delili skupaj z vami, našimi 
zvestimi prijatelji kluba Simply 
Clever. Se še spomnite 4x4 doživetja 
na Vranskem, vseh številk revije z 
zanimivimi članki in nagradnih iger, 
ki smo jih igrali na portalu? Veseli 
smo, da bomo zanimive akcije, 
namenjene prav vam, nadaljevali 
tudi v letu 2012. 

Še posebej veseli pa smo, ker nam 
je uspelo osvojiti rally svet. Fabia 
S2000 je zgodba o uspehu, saj smo 
v prvem letu sodelovanja osvojili 
slovensko rally prvenstvo in se 
pridružili državam, v katerih ekipa 
Škode osvaja rally prvenstva tudi 
v svetovnem merilu. Zato iskrene 
čestitke in zahvala ekipi Target 
Motorsport ter voznikoma Pieru 
Longhiju in Aleksu Humarju, ki so 
odločilno pripomogli k uresničitvi 
treh naših ciljev: pripeljati v 
Slovenijo Škodin dirkalnik, osvojiti z 
njim končno zmago ter rally približati 
slovenski javnosti. Več o tem si 
lahko preberete v posebni rally 
prilogi, ki je del tokratne revije. 

Letošnje uspehe smo okronali z 
glasbo, in to skupaj s slovenskim 
glasbenim »prvakom« Vladom 
Kreslinom. Pesmi na priloženem 
CD-ju so namenjene vsem nam, 
za lepši jutri, tople praznike, mirno 
leto in veliko nepozabnih trenutkov. 
Srečno! 

PrePustIte 
se doživetjem!

4

izdajatelj: PORSCHE SLOVENIJA d.o.o. I Petr Podlipný, direktor blagovne znamke Škoda I Bravničarjeva ul. 5, 
1000 Ljubljana I info@skoda-auto.si I www.skoda.si I www.simplyclever.si I OdgOvOrni urednik: Marko Petauer, 
marko.petauer@porsche.si I idejna in OblikOvna zasnOva ter uredništvO: PM, poslovni mediji, d. o. o.,  
www.p-m.si I GLAVNA UREDNICA: Anja Garbajs, anja.garbajs@p-m.si I IZVRŠNA UREDNICA: Špela Zakotnik I 
FOTOGRAFIJE: Arhiv Škoda I Rally priloga: AVTO FOTO MARKET, Bravničarjeva 9, 1000 Ljubljana I tisk: Tiskarna 
Schwarz, d. o. o. I datum natisa: december 2011 I naklada: 35.000 izvodov I številka: 6/2011
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Lepa dekleta
ljubijo ... kavalirje!

Besedilo: Petra Mavsar, Špela Zakotnik
Ilustracija: Zoran Pungerčar

www.simplyclever.si

morda res spadajo med ogrožene vrste, a sedaj je retro že dovolj 
»in«, da se ponovno vrnejo v modo. Prave geste za moške, ki želijo 
(p)ostati pravi moški, in za dekleta, ki jih bodo znala ceniti. 

Pridrži ji vrata
Kar 90 odstotkov žensk je navedlo prav to 
maniro kot najbolj uglajeno. Preprosta in 
simpatična kretnja stare šole ostaja stvar 
splošne olike in še vedno »zažge« pri vsaki.  

Pomagaj 
ji obleči Plašč
če si pravi kavalir, 
boš ženski vedno 
pomagal obleči in 
sleči plašč in pridržal 
njen najljubši šal. 
Prijetna in nadvse 
plemenita gesta 
še danes velja kot 
znak kavalirstva in 
na srečo vseh žensk 
sveta še ni povsem 
izumrla. 

PredstAVI 
jo Prijateljem
očaral jo boš, če boš 
poskrbel, da se bo ob 
tebi počutila prijetno 
prav na vsakem koraku, 
tudi ko boš na ulici srečal 
prijatelje. Vključi jo v 
pogovor, da te ne bo ona 
izključila iz svojega urnika.

brihtno  i  simply clever



Ponudi ji jakno
Kadar opaziš, da tvoja draga drgeta od mraza, ji 
nemudoma ponudiš svojo jakno. Tudi če jo zavrne, 
vztrajaš, po treh poizkusih bo zagotovo privolila. biti 
pravi moški pač ni lahko …. ali toplo.  

nosi dežnik
Sprehod v dežju ali 
snegu je lahko prav 
romantičen, a ne, 
če mora biti dama 
tista, ki nosi dežnik. 
Poskrbi, da si te ne 
zapomni le po dobro 
razvitem bicepsu na 
levi roki.

naj se luže 
sušijo same

V času dvorcev, princesk 
in kraljic so šli gospodiči 
tako daleč, da so svoje 
suknjiče položili čez 
luže in poskrbeli, da si 
dame niso umazale nog. 
To muzejsko gesto raje 
zaobidi in drago nasmej 
s kakšno dobro šalo. 
Poleg tega so deževja 
vedno pogostejša in 
suknjiči vse dražji.

Zmeda na 
javnem PrevoZu

je že lepo, da ko 
avtobus ali vlak odpre 
svoja vrata, prepustiš 
dami, da vstopi pred 
teboj. A če boš predse  
želel spustiti vsa 
dekleta na postaji, bo 
od tega več zmede 
kot koristi in lahko se 
zgodi, da boš domov, 
vse prej kot kavalirsko, 
odkorakal peš.

Hodi Po Zunanji 
strani Pločnika
Ta kavalirska poteza izhaja iz 
časov, ko so po razritih cestah 
vozile kočije, ki so pogosto 
poškropile mimoidoče z blatom 
in drugo cestno umazanijo, zato 
so možje poskrbeli za zaščito 
predstavnic nežnejšega spola. 
umazanija na moškem plašču 
pa vedno je in bo boljša izbira 
od ženske slabe volje.
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prihOdnOst
bO
simply 
clever. 

Mogoče.
Bo naša prihodnost preprosto 
pametna, bo samo preprosta, 
samo pametna ali nič od tega? 
gospa na 090 ve vse, a je 
predraga, zato sem se znašla 
in zastonj odgovore izpulila od 
ljudi, ki so že tam, 
v prihodnosti.

Besedilo: Tina Torelli
Foto: Ciril jazbec, Tanja Zrinsky, 
Matic bajželj

www.simplyclever.si
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o sem v google 
vtipkala besedo 
prihodnost, je na 
vrhu zadetkov 

vame vabljivo utripnila številka 
090. gospa na drugi strani 
telefonske žice mi je povedala, 
da bom v prihodnosti imela 
dva otroka. Vprašala bi jo še, s 
kom, a sem previdno odložila 
slušalko, da me ne bi klic stal 
več od honorarja, ki ga bom 
dobila za članek. Prav, priho-
dnost mi prinaša dva otroka, 
moža iz kataloga in poceni 
počitnice v vesolju. robotki mi 
bodo brez godrnjanja pospra-
vljali mojo energijsko varčno 
biohišo, oblačila se mi zaradi 
nanotehnološke obdelave ne 
bodo umazala, moj električ-
ni avtomobil, ki bo vžgal na 
žvižg, mi že zdaj perejo brez 

vode, plastična kirurgija pa bo 
bolj nedolžna kot jaz in mi bo 
nedolžnost lahko vrnila vsakič, 
ko jo bom pogrešila. 

sožitje, sočutje, les Zares
V prihodnosti ne bomo več 
jedli živali in se vanje ne bomo 
več oblačili. jedli bomo samo 
še toliko, kot je dostojno in 
nujno potrebno, mala črna 
oblekica pa bo po potrebi 
spreminjala barvo in obliko. 
nasploh bomo nehali izkori-
ščati naravo, ker je jasno, da 
se bo v nasprotnem prime-
ru narava obrnila proti nam 
– indijanci, ki danes živijo 
na območjih, ki jih ogrožajo 
strupeni odpadki, naftne vrtine 
in radioaktivno sevanje, delo 
boga Denarja, pravijo: »Ze-
mlje ne podedujemo od naših 
prednikov, ampak si jo sposo-
dimo od naših otrok.« Lahko 
pa (spoštljivo in v razumnih 
mejah) vzamemo njeno darilo. 
Pri reševanju Slovenije nam 
lahko priskočijo na pomoč 
tudi naši gozdovi, saj smo s 
60-odstotno gozdnatostjo na 
tretjem mestu v evropi. »Letni 
prirastek slovenskih gozdov je 
skoraj osem milijonov kubičnih 
metrov, posekamo pa le dve 

tretjini z gozdnogospodarskimi 
načrti dovoljene količine ali 
nekaj več kot 40 odstotkov 
letnega prirastka. žalosten 
dosežek, še posebej, ker se ob 
zglednem ekosistemskem in 
zdržnem gospodarjenju z goz-
dovi njihova površina in zaloga 
vztrajno povečujeta. gozdovi 
se prehitro starajo in debelijo 
(kot vrli Slovenci). Le upamo 
lahko, da bo naslednja vlada 
slednjič uvidela nacionalni 
pomen obnovljivega, Co

2-nev-
tralnega lesa kot materiala in 
energenta, končno ustavila 
nelogično agonijo slovenske 
lesnopredelovalne industrije 
in (spet) omogočila zaposlitev 
tisočem Slovencev. Prihodnost 
je brez dvoma v pametnem 
gospodarjenju z obnovljivimi 
viri,« mi je na vprašanje, kako 
bi najbolj preprosto in med 
drugim pametno zagotovili 
svetlo prihodnost slovenske-
mu gospodarstvu, odgovoril 
moj oče niko Torelli, gozdar 
in lesar, ki mi je pred kratkim 
komaj preprečil, da bi si kupila 
poceni plastično posteljo.
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Vir: www.offerssupermarket.co.uk

Raziskava britanske 
spletne strani Offers 

Supermarket kaže, da 
je za kar tri četrtine 

Britancev izum 
desetletja Facebook. 
Tudi ostalih sedem je 

zanimivih.

Facebook
applov

ipodJeggings
3d

filmi Twitter mp3
You

Tube
likalnik
za lase
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iZumi Za vsakdanjo rabo 
(noŠo)
raziskava britanske spletne 
strani offers Supermarket kaže, 
da je Facebook kar za tri četrtine 
britancev izum desetletja. na 
drugo mesto so postavili Applov 
iPod, na tretje pa Twitter. Kon-
tracepcijska tabletka, kondom 
in žarnica so stvar predpretekle 
zgodovine. na naslednjih mestih 
seznama je mogoče najti »je-
ggings« (križanec med kavboj-
kami in pajkicami), MP3, spletno 
stran YouTube, ravnalec za lase 
in 3D-filme. ženske so že poza-
bile na pokrovček s čopičem, s 
katerim si vsak dan lakirajo noh-
te, in razpršilec za parfum. no, 
pod ta dva (a ne samo ta dva) 
izuma se je podpisal slovenski 
izumitelj Peter Florjančič, ki mi 
je o prihodnosti povedal veliko 
razveseljivega: to, da se bom 
do konca življenja preživljala s 
svojim delom in da bo moja ek-
sistenca mnogo bolj preprosta, 
saj bom živela v samozadostni 
skupnosti. Vrnitev v zlato dobo, 
ki jo je Peter Florjančič doživel 
v njeni najčistejši obliki in jo je 
napovedal tudi nostradamus, je 

pogojena z vrnitvijo k prepro-
stemu življenju, v katerem naše 
edine varnosti ne bo zagotavljal 
denar, ampak zaupanje v lastne 
sposobnosti in višjo silo.

(ne)obvladljiva 
PrIhodnost
Filozofinja in sociologinja dr. 
renata Salecl, avtorica sve-
tovne uspešnice Choise, izbira, 
v zvezi s poskusi znanosti, da 
bi napovedala in preprečila 
tveganja v prihodnosti, opozarja 
na dejstvo, da človeka, poleg ra-
zuma, v velikem delu sestavljajo 
nezavedno, goni in fantazme. 
nezavedne želje nas v življenju 
usmerjajo bolj kot naša racional-
na prepričanja. človek si svojo 
popolno prihodnost prizadeva 
doseči s pomočjo genetike in 
nevroznanosti – v upanju, da 
ga bo popolnost osrečila. želja 
po izboljšanju svojega telesa 
in kognitivnih sposobnosti je 
vedno obstajala, a zdaj se spričo 
znanstvenofantastičnega razvo-
ja znanosti lahko spet ustvarijo 
razmere, podobne tistim, ki so 
napajale nacizem. nevarnosti, 
da bi se znanost uporabljala tudi 

v krute namene, še ni konec, 
ker človek (še) ni samo dober, 
etičen, moralen. Znanost je 
mogočna, a za njo stoji človeški 
dejavnik, ki skrbi za svoj dobiček, 
v družbi pa se razslojevanje 
še naprej vztrajno poglablja. 
Preberite si izbiro renate Salecl 
in Večno Treblinko, knjigo o 
človekovem odnosu do živali in 
holokavstu, Charlesa Pattersona 
za bralno značko prihodnosti.

boom Zavesti
Kakorkoli, prihodnosti se vese-
lim, ker se po baby in tehnolo-
škem boomu zdaj začenja pravi 
boom zavesti. in to je daleč naj-
bolj vznemirljivo od vsega. Svojo 
čisto neposredno prihodnost 
pa poznam – ko bom naredila 
piko, bom odprla Skype, ker bi 
prijateljico, ki je iz Sirije morala 
prebegniti v Kuvajt, rada vpraša-
la, kako se ima. nekje pomlad z 
nešteto pomeni, drugje zima, re-
cimo da z enim samim. Kar pa se 
tiče naslova, bom v prihodnosti, 
upam, simply stupid, preprosto 
ne-umna. Stanje, v katerem gla-
va ne brenči od pomembnosti, je 
lahko samo simply clever.

V SreDiŠču  i  simply clever



Anketa: Ali je prihodnost »simply clever«?

»Prihodnost je v rokah pogumnih.«
edina prava prihodnost je prihodnost visoke etike in morale, 
vrednot, kot so sočutje, odgovornost in skrb za čuteča bitja 
– človeška ali nečloveška. Pričakujem propad monetarnega 
sistema, lobijev, zasužnjevanja v vseh oblikah, propad vseh 
vrst fobij, osvoboditev uma, čustvene inteligence in premoč 
razuma ter pravice. To si sama zamišljam pod definicijo sim-
ply clever – tako zelo je preprosto, da je treba samo stopiti 
ven iz jame in pogledati onstran dogem, ki nas omejujejo z 
vseh strani, nam žugajo, narekujejo, kako moramo razmiš-
ljati, jesti, se oblačiti in biti pridni potrošniki, ter ustvarjajo 
vtis neke navidezne demokracije in svobode. Prihodnost je 
v rokah pogumnih, ki jih ni strah jasno in glasno opozarjati 
ter se postaviti po robu vsem vrstam zlorab in krivic. če vse 
to povzamem, je prihodnost taka, kot je nekoč zapisal M. L. 
King: »naša generacija ne bo obžalovala samo sovražnih 
besed in dejanj slabih ljudi, temveč tudi molk dobrih.«

»čakam na teleportacijo, in to brez napake – delitve na 
originale in kopije.«
Teza, da bo prihodnost simply clever, pri tem mislim še 
za časa našega življenja in malo čez, se mi ne zdi ravno 
verjetna. Današnji viziji futuristične arhitekture in urba-
nizma sta še vedno 99-odstotno omejeni na teritorij in na 
klasično pojmovanje gradiv ter zaradi tega izrazito statični 
in podrejeni gravitaciji. odkar se je človeštvo odpovedalo 
nomadstvu in si začelo lastiti zemljo, pač stopicamo na 
mestu. oblikovanje, organizacija naselij, gradiva, tehni-
ke gradnje in tako dalje so samo variacije na temo pod 
profitno orientirano taktirko raznih industrijskih lobijev. 
V zadnjem desetletju me je zares navduševala samo 
genetika. Fasciniralo me je in me še fascinira dekodiranje 
genoma, kloniranje … Mogoče bo ta veja znanosti človeku 
omogočila tudi družbeno morfiranje v zares novo obliko 
(dimenzijo) bivanja, nova manipulirana samorasla in odziv-
na gradiva. Prihodnost si predstavljam kot dinamičen fluid 
analognih in digitalnih vsebin. 

»Prihodnost se dogaja že zdaj.«
Prihodnost gradimo z zidaki današnjega dne. Sestavlja-
jo jih resnica, hvaležnost in spoštovanje. o življenju in 
prihodnosti lahko filozofiramo, lahko pa dopustimo mirno 
in kvalitetno kreacijo. bolj potrpežljivi smo, bolj daleč v 
popolnost seže naša prihodnost. Kakšna bo, bomo videli, 
ko bomo tam. Doba jasnovidcev ugaša, ker se magnetno 
energijsko polje nepredvidljivo in hitro spreminja. Lahko 
pa si zato usodo spreminjamo sami in s tem izbiramo 
prihodnost. naenkrat nam je dana neverjetna svoboda 
izbire med egom in življenjem. nekateri bodo podlegli 
omahljivosti in ne bodo izbrali ničesar, drugi bodo, zave-
rovani vase, dalje tolkli kamen svojega življenja, zadnji pa 
bodo prvi užili lahkost in širino resničnega življenja. Med 
ljudmi ne bo več vojn, ker bo vsak bil bitko znotraj sebe, 
industrijsko tehnologijo pa bo zamenjala nova tehnologija 
življenja, ki bo dala sposobnosti človeku in ne stroju. 

»svojo prihodnost kreiramo sami s pomočjo 
zakona privlačnosti.«
V prihodnosti se bomo ljudje še bolj zavedali, kako 
pomembno je naše osredotočanje na pozitivno. Tako bo 
naša prihodnost simply clever – vsak trenutek bo mo-
žno uresničiti naše sanje in želje. edina ovira na poti do 
prihodnosti je strah, a ko se bomo obrnili stran od strahov, 
bo naša svetloba rastla in bomo močnejši. Z dvigom moči 
raste tudi senzibilnost. V prihodnosti bomo bolj poslu-
šali svoje občutke in se odločali tako, kot nam narekuje 
naša duša. naša intuicija bo vedno močnejša in zelo hitro 
bomo zaznali, kaj je za nas dobro. univerzum, angeli in 
ves nevidni svet se vam bodo pridružili in ustvarili ljudi, ki 
jih potrebujete. A najprej pozabite, da morate biti nevidni. 
naj vas ne bo strah sijati! Verjetno boste na poti srečali 
osebe, ki vas bodo prepričevale k nasprotnemu mišljenju, 
a se ne pustite motiti. naj vas na poti spremlja pogum, 
prisluhnite svoji duši in ji sledite. Postanite svetleča lučka 
– to, kar ste od vedno – in vaša prihodnost bo čarobna.

jadranka juras
družbeno odgovorna 
glasbenica

maja debelak
oblikovalka nakita, 
inspiracijska 
svetovalka 
in pisateljica

mag. marina 
korošec
nanoinštruktorica

doc. Primož jeZa
arhitekt in pedagog 
na Fakulteti 
za arhitekturo  
v Ljubljani
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kaj mislite o tezi, da bo prihodnost človeštva 
simply clever, in kako bo vaše delo sooblikovalo to 
enostavno brihtno prihodnost?
Vsekakor bodo preproste rešitve imele veliko vlogo. 
Mislim pa, da se bomo morali žal še vedno veliko 
ukvarjati tudi s stvarmi, ki bi jih lahko označili za 
»complicatedly dumb« (zapleteno neumne). Moje 
delo lahko izboljša izdelavo avtomobilov in letal, s 
tem pa bodo prevozna sredstva postala varnejša 
in bolj ekonomična.

Katere tehnološke rešitve oziroma izumi so vas 
v zadnjem desetletju najbolj navdušili? na kateri 
izum še čakate?
V zadnjem desetletju so bili to Apple iPhone, 
teleskop Kepler za iskanje planetov 
okrog drugih zvezd in pa internetna 
stran Yelp za ocenjevanje restavracij 
in obrtnikov, ki je v ZDA zelo 
uspešna in priljubljena. čakam pa 
na električne avtomobile in njihov 
množični prodor v naše vsakdanje 
življenje, kar je le še vprašanje časa.

katere družbene spremembe 
pričakujete v naslednjih letih?
Pričakujem še večjo integracijo 
sveta v celinske oziroma more-
biti tudi medcelinske bloke. V 21. 
stoletju bomo imeli tri glavne politične 
in gospodarske bloke: evropo, Ameriko 
in Azijo. Proti koncu 21. stoletja pa lahko 

že pričakujemo povezovanje v enotno globalno 
civilizacijo, kjer bodo posamezne države ohranile 
svojo lokalno kulturo, jezik in običaje, hkrati pa 
bodo upoštevale tudi globalno zakonodajo, imele 
enotna prometna pravila, poenotene pokojninske 
sisteme in med seboj kompatibilno izobraževanje. 
upajmo, da bo ta proces potekal na način, kjer nihče 
ne bo prikrajšan. Začetki tega so že vidni, na primer 
internet, evropska unija in uveljavitev angleščine kot 
jezika za globalno sporazumevanje.

če pustite domišljiji prosto pot – kako si svoje 
življenje predstavljate čez, recimo, 50 let? kako bo 
videti vaše domovanje, kakšni bodo medčloveški 
odnosi, kako se piše ljubezni, kako se boste 
premikali po svetu, kako se boste zabavali, kaj 
boste jedli, kako spali, če sploh, in katere posebne 
sposobnosti boste imeli?
čez 50 let bom star 85 let, tako da mislim, da bo 
že zaradi tega moje življenje tedaj zelo drugačno. 
Stanovanje 35-letnika v letu 2061 pa bo imelo vgra-
jen računalnik in internetni dostop, verjetno v obliki 
nanoračunalniških enot kar v barvo na zidu oziroma 
pohištvo. glede ljubezni mislim, da se bo bistveno 
povečal delež tistih, ki partnerja najdejo na internetu 
– že danes se vsako peto razmerje v ZDA začne po 
tej poti, ta delež pa se bo le še povečeval. izboljšal 

se bo letalski promet, tako da bo potovanje 
na daljše razdalje postalo hitrejše in 

udobnejše. glede hrane se bojim, da se 
bo zaradi večjega števila prebivalcev 
našega planeta množična pridelava 
hrane še povečala, pričakujem pa 
tudi, da se bo povečevala potreba po 
biološkem kmetovanju. glede spanja 
si bomo morebiti lahko vsak večer 
programirali oziroma izbrali sanje za 
tisto noč. glede posebnih sposobnosti 
pa mislim, da bo človeštvo prej ali slej 
iznašlo način, da bomo svoje lastne ce-
lice reprogramirali, da ne bodo več umi-

rale. Mislim, da to še ne bo v 21. stoletju, 
tako da za vse nas žal ne pride v poštev, 

bo pa pomenilo neke vrste nesmrtnost 
oziroma večno mladost.

»Žal se 
bomo še 
vedno 
ukvarjali 
s stvarmi, 
ki bi jih 
lahko 
označili za
zapleteno 
neumne.«

Jernej Barbič, 
znanstvenik, matematik in računalničar

eKSKLuZiVni PogoVor

Programiranje sanj, nesmrtnost 
in internetne ljubezni

jernej barbič, znanstvenik, matema-
tik in računalničar. revija MiT Tech-
nology review ga je za dosežke v 
računalniški grafiki, ki imajo veliko 
uporabno vrednost v filmski, letalski 
in avtomobilski industriji ter medi-
cini, uvrstila na letošnji seznam 35 
najuspešnejših inovatorjev na svetu, 
mlajših od 35 let. 
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Š »ženski avto mora obvezno imeti dovolj 
odlagalnih površin,« je prepričana 

Špela. »Kam pa naj dam svojo torbico, torbo 
s prenosnikom, vrečko iz trgovine, Anin 
otroški nahrbtnik in rožo za prijateljico?! če 
ostanem le pri prtljažniku, mora ta obvezno 
imeti dvojno dno, dvostopenjsko zadnjo 
polico, prtljažne mreže in prilagodljiv predelni 
element.«

K»To je že res, Špela, toda če avto nima 
CD-strežnika, je to tako, kot da ne bi imel 

koles,« doda Klara. »na poti iz službe v pol 
ure, ki je samo moja, lahko poslušam Shakiro, 
Sade, Kreslina ... Veliko glasbe za malo časa 
– zato pa mora biti CD-strežnik v prtljažniku, 
saj je le tako moja vožnja varna. Ali si 
predstavljaš, koliko več možnosti bi imela za 
prometno nesrečo, če bi med tem, ko bi vozila, 
po predalu iskala pravi CD?!« 

o »Še vedno sta pozabili nekaj zelo 
pomembnega,« se vključi olivia. »odkar 

imam v svoji novi Škodi Fabii City parkirne 
senzorje, parkiram celo bolje kot moj mož. 
Parkirne prostore lovim na milimetre, moja 
Fabia pa je še vedno brez praske. Parkirni 
senzorji so zakon, še posebej za tiste, ki niso 
tako spretne pri parkiranju kot jaz.« 

d »To ni še nič v primerjavi s tem, kar 
sem odkrila jaz,« je vsa iz sebe Daša. 

»že en mesec imam svojo novo Škodo Fabio 
Monte Carlo. S tempomatom. Vedno sem 
bila prepričana, da je tempomat le za tiste, 
ki ne marajo vožnje z avtomobilom, toda 
stvar je popolnoma nasprotna. Vožnja s 
prižganim tempomatom je kot ples z odličnim 
partnerjem. Prava ženska potrebuje oba.«

A »Hej, punce, na nekaj najbolj ženskega pa 
smo skoraj čisto pozabile!« se vključi še 

Alja. »na kaj pa?« v en glas vprašajo prijateljice. 
»ogledalo za ličenje! Ali katera od vas pred 
odhodom v službo, na sestanek, zmenek 
ali zabavo ne preveri svoje podobe v tem 
nepogrešljivem ogledalu?« nagajivo vpraša 
Alja. »itak, da ja!« skupaj zavpijejo prijateljice. 

V avtomobilu odlagalniH 
PoVrŠIn ni nikoli preveč. 
Dvostopenjska zadnja polica, 
prtljažne mreže, prilagodljiv 
predelni element in dvojno dno 
so obvezni elementi prtljažnika 
Škodinih avtomobilov. navdušil 
bo tudi dvodelni predal pred 
sopotnikom.

Praktični Predalčki za 
sončna očala, robčke, 
šminko ... – potreba po njih v 
ženskem avtomobilu je očitna. 

cd-strežnik v prtljažniku 
poskrbi, da pri menjavi CD-jev 
ne boste ogrožali svoje varnosti 
in varnosti drugih udeležencev 
v prometu. V strežnik Škode 
Yeti lahko spravite kar šest 
CD-jev.

Parkirni senZorji vas bodo 
na ozkih parkirnih mestih s 
signali opozorili na oddaljenost 
od ovir. 

temPomat samodejno 
vzdržuje nastavljeno hitrost 
vožnje. 

otroški avtosedež s sistemom 
IsoFIx bo vašega otroka 
optimalno zaščitil ob morebitni 
prometni nezgodi. V Škodi 
octavii Combi greenline so 
pritrdišča za avtosedež isofix 
na sovoznikovem sedežu in v 
zadnji sedežni vrsti, kjer so tudi 
dodatna pritrdišča Tether.

kaveljček Za nakuPovalno 
vrečko najdete na obeh 
straneh prtljažnika Škode Fabie 
City. Konec je s premetavanjem 
nakupovalnih vrečk po 
prtljažniku! 

obvezno 
samo za ženske
Pet prijateljic – špelo, klaro, olivio, dašo in aljo – smo vprašali, kaj 
v ženskem avtomobilu ne sme manjkati. skoraj so pozabile na najbolj očitno ...

Škoda Fabia City

škoda yeti

škoda Fabia monte carlo

Škoda Octavia Combi GreenLine
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Po cestah        
ste vedeli, da so do nemške okupacije leta 1939 čehi vozili po levi? 
Z maksimalno hitrostjo približno 40 km/h so po cestah vozili prvi 
avtomobili Voiturette A znamke Laurin & Klement. danes jih ne bi 
znali več voziti, če pa se že najde junak, potem bo na prvo težavo 
naletel na bencinski črpalki. ustrezne mešanice goriva za 
tako staro vozilo žal ne prodajajo.

Z
ačelo se je z motocikli 
… a prav hitro nadalje-
valo z avtomobili. Prvi 
je ugledal luč sveta že 

davnega leta 1905. Laurin & 
Klement sta konec leta 1905 na 
avtomobilskem salonu v Pragi 
predstavila svoj prvi avtomo-
bil, Voiturette A, ki je takoj 
vzbudil zanimanje in postal 
zvezda salona kakor tudi češka 
avtomobilska klasika. Model A 
je gnal dvovaljni, vodno hlajeni 
motor s tristopenjskim menjal-
nikom (vozil je tudi vzratno) in 
sedmimi konjskimi močmi, kar je 
bilo dovolj za dosego 40 km/h. 
občinstvo salona je najprej 
prevzel s svojo privlačno obliko, 
nato pa še z zelo nizko ceno. 
Ta je znašala 3.600 (takratnih) 
čeških kron, kar je bilo precej 
cenejše od takratne ponudbe 
avtomobilov podjetij, kot je bil 
Daimler. Kupci so se kar gnetli 
in na koncu dneva je bilo že 75 
naročenih vozil.

VoZI — a na kaj?
Model A ima samo dva pedala, 
zavoro in sklopko, plin pa se 
nahaja na volanu, kjer se je 
upravljal tudi predvžig. Vožnja 
s Škodinim starodobnikom je 
vsekakor zahtevnejša kakor s 

PreteKLostI

Besedilo: rok Mele
Foto: borut Cvetko

www.simplyclever.si

sodobnimi avtomobili, a kljub 
temu vozilo zadnjih sto let ne 
počiva zgolj v muzeju. naza-
dnje so ga vozili maja letos, a 
problem pri tako starem vozilu 
predstavlja gorivo. Danes nih-
če več natančno ne ve, kakšno 
vrsto goriva so takrat upora-
bljali, saj se ni ohranilo do da-

nes. V tistih časih so poznali 
več vrst bencina in več vrst 
benzena in te sestavine so 
se med seboj mešale, včasih 
so dodajali celo litijev hidrid. 
obenem ni bilo tako visoke 
oktanske številke, tako da je v 
današnjem času to vozilo zelo 
težko zagnati.
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Letos 
jeseni je 

starodobnik 
Voiturette 

A obiskal 
amzs center 
varne vožnje 

Vransko, 
kjer se je 

pobahal pred 
obiskovalci 

dogodka 
Poslovni 
poligon. 

bi ga radi videli v živo?
Škodine starodobnike lahko 
vidimo v muzeju Škoda Avto 
v mestu Mlada boleslav na 
češkem. javnosti je dostopnih 
približno 80 vozil, ki orišejo 
sliko mobilnosti v samem 
začetku avtomobilske indu-
strije. V muzeju najdete tudi 
razstavo »Speča lepota« 
(Sleeping beau ty), kjer lahko 
vidite avtomobile starodobnike 
v prvotnem stanju, ki čakajo na 
prenovo. edinstvena priložnost 
za obiskovalce, ki jih zanimajo 
stari, še neobnovljeni avtomo-

bili in primerjava s tisti-
mi, ki so že obnovljeni. 

Letos jeseni je starodobnik 
Voiturette A obiskal tudi 

Slovenijo, natančneje AMZS 
Center varne vožnje Vransko, 

kjer je bil razstavljen na ogled 
udeležencem dogodka Po-
slovni poligon. Veliki tridnevni 
dogodek za poslovno javnost 
pod okriljem podjetja Porsche 
Slovenija je na poligon varne 
vožnje Vransko privabil več kot 
800 avtomobilskih navdušen-
cev, ki so testirali vozila vseh 
znamk pod okriljem Porsche 
Slovenija. na dirkalni stezi se 
je izkazala Škoda Fabia S2000 
pod taktirko rally voznika 
Aleksa Humarja, na celotnem 
poligonu pa so svoje zmoglji-
vosti pokazali vsi aktualni mo-
deli znamke Škoda in seveda 
gostje dogodka.
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ozke ulice, premajhna parkir-
na mesta, gneča, slaba volja, 
žuganje z rokami, zvita pločevi-
na, hupanje … Vožnja v velikem 
mestu je redko užitek, a lahko 
to kljub vsemu znova postane. 
Mestni malček Citigo je narejen 
prav v ta namen.

PoZABIte nA AVtoBus
Citigo v dolžino meri 3,56 m, v 
širino 1,65 m in v višino 1,48 m. 
V prtljažniku, se kljub majhni 
celotni podobi najde dovolj pro-
stora za 251 l, s podrto zadnjo 
sedežno klopjo pa celo 951 l. 
ni dvoma, da nam bo uspelo s 
seboj vzeti vse, kar potrebuje-
mo, oz. se vrniti domov z na-
kupov z nezmečkanimi izdelki.
in ker bo vožnja v prihodnosti 
predvsem brihtna, lahko skozi 
velike okenske površine potniki 
razširijo svoj pogled, nato pa oči 
odpočijejo na lepo oblikovanih 
žarometih in lamelni mreži hla-
dilnika s kromiranim okvirom.

velikost ni Pomembna
Morda je majhen, a zato ni 
nič manj varen. Citigo je prvi 

Škodin model, ki ima spredaj 
vgrajeni stranski zračni blazini 
za glavo in trup in še vrsto 
drugih varnostnih komponent, 
ki dvignejo pasivno varnostno 
zasnovo na višji  oziroma refe-
renčni nivo. S funkcijo zavorne 
asistence »City Safe Drive« 
je poskrbljeno za aktivno 
varnost. Funkcija se samo-
dejno aktivira pri hitrostih 
pod 30 km/h, ko s pomočjo 
laserskega senzorja zazna 
možnost naleta in ustavi avto, 
da prepreči trk. 

žeja in iZPuHi
Za užitek v vožnji bosta 
poskrbela dva nova trivaljna 
bencinska motorja, kjer bo 
osnovni pridelal 44 kW (60 KM), 
močnejša izvedba pa 55 kW (75 
KM). Prvi bo povprečno porabil 
4,5 l/100 km in v ozračje izpustil 
105 g Co

2/km, medtem ko bo 
drugi za malenkost bolj žejen 
(0,3 l) in bo ob tem pridelal do-
datne 3 g Co2/km. evropski trg 
bo novega Škodinega malčka 
ugledal poleti 2012, na češkem 
pa že konec letošnjega leta.

škoda citigo 
mali velikan

če se zgodba škodinih 
vozil razvija že več kot sto 
let, lahko predvidevamo, 
da bo rasla še dolgo v 
prihodnost. Potrebujete 
dokaz? Ponujamo vam dva, 
manjšega in večjega. 

Dokaz
krat dva

Besedilo: Špela Zakotnik

www.simplyclever.si
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V prihodnost bodo zapeljali 
tisti, ki bodo izstopali in se ločili 
od sive konkurence, z drugimi 
besedami imetniki zloglasnega 
faktorja X. neizprosna selekcija 
postavlja visoke kriterije, ki jih 
je znamka Škoda spreobrnila v 
izziv in ga poimenovala študija 
MissionL. 

naključij ni
Predserijsko študijo Missi-
onL odlikujejo čiste linije in 
natančna, podrobna izdelava. 
uravnoteženi proporci so 
kombinacija čistih površin in 
ostro odrezanih linij. Vtis ro-
bustnosti in obenem elegance 
s ščepcem drznosti dajejo 

stranske linije v kombinaciji z 
18˝ lahkimi aluminijastimi pla-
tišči. Krilati logotip dominira 
na pokrovu motorja, pod njim 
pa se nasmiha tipičen mre-
žasti hladilnik s kromiranim 
okvirjem, ki ga dopolnjujejo 
stilistično dovršeni žarometi. 
»Slim-line« struktura dnevnih 
žarometov, ki dopolnjujejo 
glavne luči, nazorno prikazuje 
mojstrstvo čeških rezalcev 
stekla. Drzno obliko dopolnju-
jejo tri ostre linije, ki potekajo 
po celotni dolžini karoserije 
in se harmonično končajo na 
zadku avtomobila. 

Hibrid med eleganco 
in drZnostjo
notranjost avtomobila pre-
kriva temno tonirana pano-

ramska steklena streha. Velik 
poudarek je na ergonomiji in 
funkcionalnosti notranjosti, 
saj so elementi razporeje-
ni radodarno, medtem ko 
armaturna plošča, oblazinjeni 
sedeži in volan dodajo ščepec 
mladostniškega duha. Ta pu-
ristični minimalistični pristop 
in uporaba visokokakovostnih 
materialov sta konceptu 
MissionL dala impresiven in 
unikaten videz, saj združu-
je elegantnost tradicije in 
drznost mladosti, ki je odločil-
nega pomena pri čustvenem 
odzivu na avtomobil. Model 
MissionL je knjižni primer 
iskanja »tistega nekaj več« in 
leta 2012, ko bo prvič zape-
ljal po evropskih cestah, bo 
iskanje končano. 

ŠKodA missionl
MISIJA MOGOčEŠKodA 

koncePti: 
MissionL (2011)
Vision D (2011)
Fabia Super 
(2007)
joyster (2006)
Yeti ii (2006)
Yeti (2005)
roomster (2003)
Tudor (2002)
Fabia Paris 
edition (2002)
Ahoj (2002)
Felicia golden 
Prague (1998)
783 Favorit 
Coupé (1987)
Škoda Ferat 
(1971)
Škoda 1100 gT 
(1968)
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utrip je presegel 170 udarcev na minuto, ko sem 
med več kot 150 kolesarji vseh vrst in slogov 
vožnje – od dedkov in babic, ki so počasi vrteli 
pedala treking koles, do družin in tudi nekaj tistih 
s kakšnim kilogramom teže preveč – premagoval 
legendarni francoski klanec alpe d'Huez. cilj 
dosežen, občutek zmagovalen, doživetje 
nepozabno.

KLAneC
Vseh 
KLAnCeV 
doBIL 
KLjuKiCo

bourg 
d'oisans

Alpe 
d'Huez

Paris
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lpe d'Huez 
velja za 
najbolj 
legendarni 
klanec na 

kolesarski dirki Tour de France. 
Vsak profesionalec že od 
otroških let sanja o tem, kako 
bo vrtel pedala na 13,8 kilometra 
dolgi poti z 21 serpentinami, 
vzpon v 1.850 metrov visoko 
smučarsko središče pa buri 
tudi duhove rekreativnih 
kolesarjev. Še sam sem podlegel 
njegovemu izzivu. že od zgodnje 
pomladi sem nabiral kilometre 
na kolesu z eno samo željo 
– pripeljati na sam vrh Alpe 
d'Hueza. Kot na stotine drugih 
rekreativnih kolesarjev z vseh 
vetrov, ki vse poletje prihajajo 
pokazat zobe zloglasnemu 
klancu, sem po skoraj osemurni 
neprekinjeni vožnji prek italije 
komaj čakal, da iz prtljažnika 
vzamem kolo in preizkusim 
njega in sebe.  

Peklenski Začetek
ogrevanje pred startom je bilo 
videti kot na pravi dirki. Vzpon 
vodi iz mesteca bourg d'oisans, 
ki leži v dolini 720 metrov visoko, 
proti 1.130 metrov višjemu cilju 
sredi planote, na kateri stoji 
turistično mesto Alpe d'Huez. 
Prvi trije ovinki so prav peklenski, 
saj je naklon večji kot 10 stopinj 
– srčni utrip je hitro presegel 170 
udarcev in mi dal vedeti, da sem 
začel prehitro. K sreči se je str-
mina ravno takrat, ko sem začel 
poganjati v rdečih obratih, nekoli-

ko zmanjšala in prišel sem k sebi. 
Priključil sem se skupini treh, ki 
so me dohiteli in prehiteli, ter 
trmasto vztrajal na repu kolone, 
čeprav je bil tempo malo prehiter. 
V živo sem si predstavljal, kako 
v takih trenutkih trpijo profesio-
nalci, ki jih glasno bodrijo gledalci 
ob progi. A poklicni kolesarji se 
težavnosti vzpona dobro zave-
dajo, zato med spomladanskimi 
pripravami na dirko tukaj veliko-
krat trenirajo in se poskušajo kar 
najbolje pripraviti na odločilni dan 
sredi julija, ko bodo merili moči 
z najboljšimi na svetu. rekordni 
čas 37 minut in 35 sekund je leta 
1997 postavil že preminuli itali-
janski šampion Marco Pantani, le 
sekundo pa je za njegovim ča-
som leta 2004 zaostal Američan 
Lance Armstrong, ki je s sedmimi 
zaporednimi skupnimi zmagami 
na dirki po Franciji postal športni 
heroj preteklega desetletja. če-
prav nisem nikoli ciljal na tako vr-
hunske rezultate, pa sem si med 
poganjanjem zlahka predstavljal, 
kako trnova pot vodi do njih.

motivacija Za 
Premikanje meja
Mimo razvpitega »Dutch 
cornerja«, kjer je cesta še 
vedno pobarvana v oranžno, 
sem pripeljal v dobrem ritmu 
in tudi zadnji del vzpona sem 
imel dovolj moči, da sem užival 
med branjem imen kolesarjev, 
ki so jih njihovi navijači napisali 
kar na cesto. največkrat sem 
prebral imena Schleck, evans 
in Contador, ki so krojili vrh 

A

Profesionalci so veseli, če vzpon s 
povprečno 7,9-odstotnim naklonom 
premagajo v  manj kot 50 minutah. 
Celo Alberto Contador, najboljši 
kolesar zadnjih let, ima rekord 
»samo« 41 minut in 30 sekund.

Besedilo: Aleš Fevžer
Foto: Aleš Fevžer

www.simplyclever.si
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letošnje dirke. Ko sem pripeljal 
do mestnega središča, so nas 
ljudje pred lokali in trgovinami 
nagradili z aplavzom. odlična 
spodbuda za zadnji kilometer 
»na polno«. Kakšno mora biti 
šele navijanje med dirko, sem 
pomislil! Alpe d'Huez postane 
pravo človeško mravljišče, saj si 
najspektakularnejši dan na To-
uru vsako leto v živo ogleda več 
kot milijon gledalcev, ki najbolj-
ša mesta zasedejo že več kot 
teden dni prej, preden karavana 
iz doline zavije proti vrhu hriba. 
Za nekaj sekund sem se lahko 
prezrcalil v tisti trenutek. Med 
kolesarji na cesti – največ je bilo 
treniranih rekreativnih kolesar-

jev, ki so nabirali izkušnje za 
amatersko dirko, ki je vsak četr-
tek; takrat lahko nastopi vsakdo 
in na vrhu Alpe d'Hueza svoj čas 
primerja z dosežkom zmago-
valcev kraljevske etape na Tour 
de Franceu – sem začutil pravi 
tekmovalni duh in grizel do 
konca. Splačalo se je. občutka 
osebne zmage in dobre volje ni 
pregnala niti nevihta, ki me je na 
poti domov spremljala od Milana 
pa vse do Padove in poskrbela 
še za ultimativno preizkušnjo 
štirikolesnega pogona Škodi-
nega Scouta. odrezal se je brez 
spodrsljajev – očitno sva pri 
iskanju nepozabnih dogodivščin 
kar dobra kombinacija.
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Klanec vsakodnevno 
prevozi več kot 
tisoč ljubiteljskih 
kolesarjev. Največ 
jih je iz kolesarskih 
velesil, Francije, Italije 
in Nizozemske, slišati 
pa je še mnoge druge 
svetovne jezike, tudi 
slovenščino.

Pot: Iz Ljubljane 
mimo Gorice, Padove, 
milana, torina in 
vse do Oulxa po 
italijanskih avtocestah, 
v Oulxu zavoj proti 
Sestrieru, prek 
prelaza montgenevre 
v Francijo in mimo 
Briancona v Bourg 
d'Oisans.

Vozilo: škoda 
Octavia Scout, 2.0 
TDI s samodejnim 
menjalnikom DSG 
in 4x4 pogonom. 

Prevoženi kilometri: 
794 kilometrov v eno 
smer.

Cena cestnin: 
48 evrov  
v eno smer.
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Poljub sonca
Helios, grški bog sonca, lep mladenič svetlih oči in zlatih las, se 
vsako jutro usede v zlati voz, s svojimi iskrivimi konjiči prevozi 
nebesni svod od ene strani do druge in se ponoči spet pripelje 
nazaj v svojo palačo.

o počne že najmanj 
4,6 milijarde let, kolikor 
časa Sonce sveti na 

Zemljo, in nam v eni sami uri 
odda več energije, kot je celotno 
prebivalstvo porabi v enem 
letu. Moči sončne energije smo 
se začeli zavedati že zgodaj. 
eden prvih strokovnjakov, ki jo 
je znal izkoristiti, je bil Arhimed 
(287–212 p. n. št.), ki je leta 214 
p. n. št., ko so rimljani zavzeli 
Sirakuze, menda s pomočjo 
ogledala in sončnih žarkov zažgal 
sovražnikovo ladjevje.

FotoVoLtAIKA nA VsAKo 
streho
Danes moč sonca uporabljamo 
v bolj koristne namene, največ 
za podporo ogrevanja stavb 
in, sploh v zadnjih letih, za 
pridobivanje električne energije. 
najbolje gre nemcem, ki tako 

proizvedejo največ električne 
energije na svetu (22 tisoč 
megavatov na leto), čeprav ima 
nemčija približno 10 odstotkov 
manj potenciala sončne energije, 
kot ga imamo v naši deželi. 

S sončnimi elektrarnami pri nas 
proizvedemo 0,6 odstotka vse 
pri nas proizvedene električne 
energije, če pa bi želeli vse 
potrebe po električni energiji 
zagotoviti samo iz sončnih 
celic, bi po izračunih Mateja 
guština iz Združenja slovenske 
fotovoltaične industrije (ZSFi) 
potrebovali še približno 184 
tisoč povprečno enako velikih 
sončnih elektrarn, kot jih že 
imamo. Večina teh je postavljena 
na strehah individualnih hiš, 
investitorji pa ocenjujejo, da se 
naložba v omenjene elektrarne 
povrne v 8 do 11 letih. 

T

v sloveniji je
PovPrečna 

iZostavljenost 
soncu
1.050 

ur nA Leto

Aidan Dwyer, 13-letni dobitnik 
letošnje nagrade za mlade 
naravoslovce, ki jo podeljuje 
Ameriški muzej naravoslovne 
zgodovine (American Museum 
of Natural History), je nekega 
zimskega dne opazoval naravo 
in razmišljal, kako je od sonca, 
ki ga drevo potrebuje za 
fotosintezo, odvisno njegovo 
življenje. Začel je raziskovati 
postavitev listov, ki so za 
sprejem sončne energije pri 
drevesu ključni, in dobil idejo za 
poseben preizkus. Izdelal je dve 
mini sončni elektrarni. Enako 

število mini sončnih kolektorjev 
je na prvi postavil tako, kot jih 
običajno postavljamo na strehe 
stavb, drugo pa je izdelal v 
obliki drevesa in sončne panele 
postavil tako, kot rastejo listi pri 
hrastu. Mimogrede, ti, tako kot 
še veliko stvari v naravi, sledijo t. 
i. Fibonaccijevemu zaporedju.

Ko je primerjal rezultate med 
obema modeloma, je ugotovil, 
da model drevesa pridobi 
približno 20 odstotkov več 
električne energije in čez dan 
zbere za 2,5 ure več sončne 

svetlobe. Najbolj zanimivi so 
bili rezultati decembra, ko je 
sonce na najnižji točki na nebu, 
takrat je namreč model drevesa 
pridobil 50 odstotkov več 
električne energije in zbral do 50 
odstotkov več sončne svetlobe. 
Ideja je zagotovo vredna 
razmisleka, sploh ker model 
fotovoltaičnega drevesa zasede 
manj prostora, zbere več sončne 
svetlobe v zimskem času, se 
bolje obnese v snegu in slabem 
vremu, saj paneli niso ravni, je 
lepega videza in je uporaben 
tudi v urbanih območjih, kjer 
je sicer težko najti prostor in 
neposredno svetlobo. 

PrevoZ »na sonce«
Sončno energijo čedalje bolj 
izkoriščamo tudi pri mobilnosti. 
Lep primer domače inovativnosti 
na tem področju je pred dvema 
letoma predstavljeno Seawayevo 
hibridno plovilo greenline 33 
s solarno streho, ki s sončno 
energijo hrani akumulatorje 
in plovilu omogoča gibanje na 
električni pogon. Letos maja je 
svoj prvi mednarodni let opravilo 
tudi švicarsko eksperimentalno 
letalo Solar impulse, ki je 
izključno na pogon sončne 
energije uspešno preletelo 
630 kilometrov dolgo pot iz 
švicarskega mesta Payerne 
čez Francijo in Luksemburg 
do bruslja. Tudi avtomobilska 
industrija se razvija v smeri 
tehnologije nanosa posebnega 
premaza na konstrukcijo 
avtomobila, ki navzven deluje kot 

13-letnik iZumil najučinkovitejšo fotovoltaiko

toP 5 držav 
Po IZrABI 
sončne 
energije*

1. nemčija 
(22.000 MW)
2. italija 
(10.000 MW)
3. japonska 
(5.000 MW)
4. Španija 
(4.000 MW)
5. ZDA 
(3.800 MW)
Kitajska 
(3.800 MW)

* to so 
pričakovane 
količine 
poizvedene 
električne 
energije do 
konca leta 2011.

Besedilo: urša Henigman
Ilustracija: Maja Pleše

www.simplyclever.si
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najbolj osončena 
je obala, 

PovPrečno
2.334 

ur sonca na leto

osKrBI

kot če bi Zasadili Približno 

= 100 SONčNIH ELEKTRARN

legenda:

do konca leta bodo
ProiZvedle Približno

80 megavatov
električne energije* 

milijonov 
dreVes

tisoč 
gosPodinjstev

običajno lakirana barva, v resnici 
pa nonstop proizvaja električno 
energijo. 

energija Za življenje
Sončno energijo izkoriščamo tudi 
vsa živa bitja. rastline svetlobo 
potrebujejo za fotosintezo, nas 
pa sonce greje, v obliki manjših 
količin uV-žarkov koristno vpliva 
na  hormonsko ravnovesje, 
pomaga nam tvoriti vitamin D, 
razlaga Tanja Cegnar iz Agencije 
republike Slovenije za okolje 
(ArSo). Menjava svetlobe in teme 
pravzaprav kroji naš bioritem, 
saj vpliva na tvorbo melatonina, 
pomanjkanje sončne svetlobe pa 
lahko pripelje celo do depresije. 

na sončni strani Alp prehajamo v 
obdobje krajših dni, zato se splača 

ujeti vse sončne žarke, ki nam 
bodo v zimskem času poslani z 
neba, in jih shraniti v svoj notranji 
rezervoar, iz katerega vsak dan 
črpamo življenjsko energijo. Tako 
kot nam v svoji pesmi sporoča 
Tone Pavček: »na svetu si, da 
gledaš sonce. na svetu si, da greš 
za soncem. na svetu si, da sam 
si sonce in da s sveta odganjaš 
sence.«

* po podatkih Združenja 
slovenske fotoltaične 

industrije

Zmanjšamo iZPust 

ZA 58.800 ton
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arja Končarevič, lastnica 
simpatičnega medite-
ranskega kotička v naši 

prestolnici z dišečim imenom 
bazilika, je za nas skuhala pet 
jedi na žlico, ki jih v restavra-
ciji tudi sicer sama pripravlja. 
izbrala je primorsko joto, istrsko 
mineštro, kraško fižolovo juho, 
bogato kremno juho iz buče 

hokaido in svojo najljubšo – 
grahovo. 

ob vsaki jedi pa smo, čisto po 
naše, prosili še za simply clever 
nasvet, kako jo pripraviti in s čim 
obogatiti, da ne bomo zbranih ob 
mizi le nahranili, temveč jih tako 
navdušili, da naše mojstrovine še 
dolgo ne bodo pozabili.

ali mit o velikem kotlu drži?
Ali drži, da so enolončnice zares dobre samo, 
kadar se kuhajo v večjih količinah? Naša so-
govornica meni, da pri klasičnih jedeh na žlico 
velike količine res pripomorejo k boljšemu in 
polnejšemu okusu, a to tudi pomeni, da so 
naslednji dan še boljše, ko se okusi povežejo. 
In zato jih skuhajte velike polne lonce – nekaj 
za danes, nekaj za jutri … pa morda še nekaj 
za v zamrzovalnik. Z izjemo kremnih juh, teh 
ne kuhajte »na zalogo«, saj se s pogrevanjem 
spremeni njihova konsistenca.

z veliko ž ico! 
Proti pravi ostri zimi je učinkovito samo eno orožje, ki so nam 
ga modro svetovale že naše babice: pojesti je treba nekaj to-
plega na žlico. vzemimo torej največjo in z njo zajemimo eno 
od kulinaričnih dobrot slovenije – če boste upoštevali bistri 
namig, bodo brbončice še posebno zadovoljne.  

D

Besedilo: Saša grobelšek
Foto: Matic bajželj

graHova juHa Z jabolki
na maslu popražite na drobno narezano 
manjšo čebulo s ščepcem soli, dodajte dva 

stroka česna in polovico na kockice razrezane-
ga olupljenega jabolka. Pražite kakšno minuto, 
potem pa dodajte še 200 gramov graha in čez 
nekaj minut zalijte z vrelo vodo. Kuhajte do 
mehkega, potem pa spirirajte v kremno juho, ki 
ji po potrebi dolijete še vode. 

www.simplyclever.si

Bistri namig:
Postrezite s 
tankimi rezi-
nami jabolka. 
Hvaležna 
jabolka, ki so 
na voljo vse 
leto, dodajo 
sladkemu gra-
hu malo sveže 
kisline.

5 ZVeZDiC  i  simply clever



Zelenjavna mineštra
na oljčnem olju podušite por z 
žličko soli, dodajte nasekljan 

česen, zeleno in korenček. Medtem 
ko se zelenjava praži, zrežite in do-
dajte svež timijan, polovico cvetače, 
polovico brokolija, kolerabo, dve pesti 
bobičev (mlada zrna mlečne koruze) 
in nariban krompir. na koncu še malo 
popražite in zalijte z vrelo vodo. Ku-
hajte dobrih deset minut, poskusite, 
dosolite, popoprajte. 

fižolova juHa s suHimi češPljami in Panceto
na oljčnem olju na hitro popražite strta stroka 
česna z vejico rožmarina. Ko zadiši, dodajte eno 

na kockice nasekljano korenino korenja, po nekaj 
minutah pa še pest kuhanega fižola. Zalijte z vrelo 
vodo le toliko, da bo pokrila fižol, odstranite rožmarin 
in kuhajte nekaj minut. Potem s paličnim mešalnikom 
spirirajte v gladko svilnato juho. 

bučna juHa Z bučnim oljem 
in semeni
na oljčnem olju nežno pražite 

nasekljano čebulo s česnom in žlič-
ko soli. Medtem vzemite eno bučo 
hokaido in jo razkosajte na manjše 
koščke. bučo dodajte čebuli in še 
nekaj minut pražite. Zalijte z vrelo 
vodo in kuhajte do mehkega. S palič-
nim mešalnikom zmešajte v kremno 
juho, ki ji po potrebi dolijte vodo. 

jota Z Zeljem in rePo 
na kocke narežite dva krompirja 
in skuhajte v osoljenem kropu. 

Medtem na oljčnem olju popražite 
čebulo in tri stroke česna z žličko 
rdeče paprike. Dodajte 20 dekagra-
mov kisle repe, prav toliko kislega 
zelja, lovorov list in poper ter zalijte z 
vodo. Kuhajte približno pol ure, vme-
šajte še dve pesti kuhanega fižola in 
kuhan krompir ter poskusite. 

Bistri namig:
Suhe češplje ovijte z 
rezino pancete in pope-
cite na razgreti ponvi. 
Juho nato postrezite z 
vršičkom rožmarina in 

popečeno panceto 
s suhimi češpljami. 
Skrivnostni dodatek 
so v fižolovo juho 
dodajali že stari 
Kraševci.

Bistri namig:
Postrezite z doma-
čim bučnim oljem in 
praženimi bučnimi 
semeni. Jesenski za-
klad se odlično poda 
tudi v kombinaciji s 
kokosovim mlekom in 
koriandrom – takrat 
pozabite na bučno 
olje in semena.

Bistri namig:
Prekajene 
koščke mesa, 
ki so v joti 
sicer dobrodo-
šli, zamenjajte 
s prekajenim 
tofujem.

Bistri namig:
Okus obvezno zašilite 
z istrskim oljčnim 
oljem in postre-
zite s svežim 
hrustljavim 
kruhom.
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in še 333 
drugih bogatih nagrad!

doživetje
www.

.sI

odkrij 6 iger! 
Zaigraj, zabavaj se in zadeni. 

pridobi 
6 ključkov in se 

poteguj za 
glavno nagrado!

novi 
Škoda Yeti familY



Povabi Prijatelje
Zadeni adrenalinsko vožnjo 
s profesionalnim rally voznikom!

sestAVI
eKo strIP

dirkaj s 
ŠKodo

PreVoZI

Poligon

ig
r

a
j 

tetr
Isr

eŠ
I 

K
V

IZ

sPakiraj

in odPelji

V
se

 fo
to

gr
afi

je
 s

o 
si

m
bo

lič
ne

.

happy hour
facebook simply clever:
vsak petek, 9 tednov, 
80 atraktivnih nagrad!

Škoda zaklad
Najbolj nore cene
škoda modelov na
www.skodazaklad.si

www.doživetje.si
zaigraj, Odkleni in ZADENI!



ne smemo 
se jemati preveč     
    resno »a greva v beltince?« se na-

smehne izpod rjavega klobuka 
in mi pomigne z roko. »Pridi!« 
in sva šla. v tiste ljubljanske, 
namreč. 

PoSTAjA  i  simply clever
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Vsak misli
samo nase.
Kje je
zavedanje, 
da smo vsi 
skupaj 
v tem 
položaju 
in nam 
vsem 
zvoni?

jegovo leseno vrtno lopo za 
hišo v črnučah krasi rumena 
krajevna tabla z napisom 
beltinci. Skupaj z jesenskim 
vrtičkom in kozolcem na de-
sni res ustvarja občutek, da 
stojiš nekje sredi rojstne vasi 
Vlada Kreslina v Prekmurju, 
ne pa na obrobju Ljubljane. 

»Dobil sem jo za rojstni dan,« pravi, »in še zdaj 
ne vem, ali je ukradena. čeprav res ne vem, kje bi 
tako stvar lahko kupil ali naročil.« 

Stene v hiši krasi okoli 20 klobukov, ves preo-
stali prostor pa umetnost na tisoč in en način. 
notni listi, glasbila, portreti, zvočniki, revija 
rolling Stone , plišasta štorklja, pianino, črna 
kitara, čeprav ne tista iz pesmi. V življenju so pač 
pomembne strasti. Tiste, ki ostanejo za vedno, 
kot mu je ostala glasba, druge, ki minejo z leti ali 
meseci. Važno je, da jih imamo, še lepše je, če jih 
znamo zbuditi tudi v drugih in jih občutiti skupaj. 
Vlado Kreslin se odlikuje v obojem. 

tomaž koncilija v spremni besedi k vaši knjigi 
vriskanje in jok pravi, da lahko iz vaših pesmi 
razberemo, da ste razpeti med vasjo in me-
stom, kar zdaj vidim celo na vašem vrtu. kdaj 
mesto in kdaj vas?
biti moraš na obeh bregovih, tako lokalen kot 
globalen, slovenski in svetski. A starejši ko si, 
bolj te vleče domov. Tam srečaš ljudi iz osnov-
ne ali srednje šole, iz časa, v katerem si najbolj 
intenzivno živel, se največ družil in najmočneje 
povezal. četudi na svoji kasnejši poti srečaš na 
stotine novih obrazov, s katerimi imaš veliko več 
skupnega, so ti tisti, ki »še živijo tam«, vedno 
najbliže. 

v pesmi ste nam izdali, da ste tisto legendarno 
črno kitaro dobili od očeta, nekje v začetku 
šestdesetih let. kje pa jo je dobil oče?  
Avgusta 1946 jo je kupil za prvo plačo. ostalo mu 
ni skoraj nič denarja in zato se je skušal na vlaku 
nazaj »prešvercati«. Dobil ga je kondukter in oče 
mu je iskreno povedal, da je ves denar zapravil 
za kitaro. »Potem pa mi vsaj kaj zaigraj!« ga je 
pobaral. »Saj bi, pa sem jo komaj kupil, še nič 
ne znam.« (smeh) Ko je prišel domov, se je med 
vaškimi muzikanti in cigani razvedela vest o novi, 
»hudi kitari« in vsi so si jo prihajali sposojat. 

je torej mogoče kot glasbenik kaj »zbaran-
tati«, torej igranje v zameno za kaj drugega?
nekakšna naturalna menjava? Kondukter se 
je takrat verjetno šalil, je pa res, da nam, ko 
pridemo v gostilno z beltinško bando, vedno 
plačajo kakšno pijačo. Vselej pa kaj zaigramo – 
tudi če vse plačamo sami. Pred kratkim sem se 
srečal s člani The Dubliners (op. p. v septem-
bru so nastopali v Ljubljani). ob enajstih je bilo 
videti, da gremo domov, potem pa so se fantje 
spogledali in drug za drugim izginili … vsak po 
svoj inštrument. enak scenarij kot pri beltinški 
bandi. Sledil je žur do jutra. 

na vaših koncertih dobi človek vtis, da je 
medgeneracijski prepad le sociološka zmota. 
kako doživljate združitev starega in mlade-
ga med občinstvom?
Kaj takšnega nisem nikoli načrtoval. Ko začneš 
preveč razmišljati o tem, kaj delaš in za koga, 
si ga že polomil. Mi pa zares godi, ko vidim 
med občinstvom tudi starejše – vsi namreč 
hočejo mlado publiko, ker naj bi bila bolj »dol-
goročna naložba«. Seveda je mladina fajn, a 
ima še vse pred seboj, starejši pa nosijo v sebi 
zgodbe in seveda tudi znanje, izkušnje. Pogo-
sto mi jih po koncertih tudi zaupajo. Starejša 
generacija je v naši družbi zapostavljena, tisti 
nad 50 in 60 let so …

… pozabljeni.
Tako je. ustvarja se neki kult mladosti, ki je 
absurden in absolutno nepravilen. namenoma 
sem posnel dva spota s starejšimi, jožeka in 
pesem Abel in Kajn v duetu s Severo gjurin v 
domu starejših občanov Tabor. V naši družbi 
so preslišani vsi, ki niso čisto idealni, čisto 
normalni. Kako smo poskrbeli za invalide, kje 
skrivamo prizadete? »Kul« si, dokler si mlad 
in zdrav, takrat polniš naslovnice, a kdaj smo 
nazadnje videli na prvi strani osebo, starejšo 
od 50 let?  

N

Besedilo: Špela Zakotnik
Foto: Mateja jordović Potočnik 

www.simplyclever.si
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kaj zbudi slovensko publiko?
naravnost. Da si, kar si. »echt«, pravijo temu 
nemci. Manjka nam pristnosti, večina že ko stopi 
na oder, zraste nad druge, za glavo ali dve. enako 
je pri politikih, ko postanejo »pop zvezde«, po-
stanejo veliki … in popadajo. in mahajo z rokami 
tako (nakaže mahanje in kriljenje),  kot so jim 
pokazali njihovi Pr-ovci. enostavno se jemljejo 
preveč resno – in to je velika napaka.  

otrok prinese, človek zgubi, pravite v pesmi s 
tabo je izi. kaj smo izgubili?
otroškost! Delam pesem za združenje očistimo 
Slovenijo in refren pravi: Srca na stežaj, srca na 
stežaj, naivnemu otroku v sebi srca na stežaj! 
obstajajo ljudje, ki se nikoli ne bodo postarali. 
boris Cavazza ali rade Šerbedžija zame nikoli 
ne bosta stara, sta mlada po srcu, pripravljena 
na vsako norost in najboljša družba. ušpičimo 
vendar kaj! S pravimi kameradi seveda – je že 
tako, da privlačimo takšne, kot smo mi sami.

Katera vaša pesem najbolje opisuje 
duha današnjega časa?
(recitira verz iz pesmi To pri nas ni možno) »To pri 
nas ni možno, tega se pri nas ne da, da bi drevo 
se razcvetelo, da bi zraslo do neba. V nebesa se 
pri nas ne hodi, mi raje ostajamo doma, na tujem 
se lahko razbije podoba lastna, čislana.« Včasih 
me celo moti, da realnosti ne morem ubežati, 
vedno znova se odraža v mojih pesmih. 

bi se ji sploh lahko izognili?
na primer pesem Tvoje jutro ne govori o niče-
mer, vendar je super — kaj ni to lepo? (smeh) je 
pa skoraj edina, ki ni obremenjena. Pri Krpanih 
(op. p. s skupino Martin Krpan je deloval v letih 
1983–1991) sem si šel prav na živce. junija 1988, 
ko so se dogajale demonstracije na roški in 
sem bil tam vsak dan, večer, smo vadili pesmi za 
novo ploščo Martina Krpana bogovi in ovce. či-
sto vsaka pesem je bila aktivistična in politično 
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obarvana. napačnega človeka imate, ki govori 
o janezu janši, pa nocoj bomo mi prižgali dan, 
bogovi in ovce, Mali bogovi, Z glavo v zid …

so bili tisti časi bolj kritični od današnjih?
Verjetno da. Zato sem zadnjič tudi šel prote-
stirat pred borzo, četudi iz tega »ne bo nič«, 
kot pravijo ciniki. gre za to, da smo aktivni, ne 
da stojimo ob šanku in se pritožujemo, da je 
na svetu čisto vse narobe, a ne moremo nič 
spremeniti, ker smo pač premajhni in premalo 
pomembni. Drži, kar je rekel Karel Destovnik – 
Kajuh: mi smo ničle, spredaj pa stoji enka – in 
nas je milijon! V osemdesetih in začetku devet-
desetih smo bili mali center sveta! Danes pa je 
odnos do tujine in tujcev popolnoma drugačen. 
Ko je bob Dylan pred tremi leti igral v Varaždinu 
(z Malimi bogovi smo igrali kot predskupina), 
se za to v Sloveniji praktično ni vedelo. Ker naš 
tisk tega ni objavil, saj je to že daljna tujina, in 
ker nas zanima samo naš kurnik.  

radi lovite ribe. koliko tehta največji ulov?
Lovim, a ne ujamem. največjo sem ujel pri Desi 
Muck, ko je še živela v žabji vasi. bila je tako 
velika, da smo morali podreti vratca peči, kot 
rada pove Desa. Pri ribolovu gre bolj za pot kot 
cilj, a v zadnjem času mi primanjkuje motivacije. 
»The thrill is gone,« pravi b. b. King. Po dolgih 
letih sem tudi usposobil svoj stari motor in bilo 
je čisto drugače kot takrat, ko sem nanj sedel 
pri 18 letih. Še zdaj čutim, kako mi je gomazelo 
po telesu, kako sem vse doživljal močneje – vo-
njave, barve. in bežal pred policisti, ker sem bil 
brez registracije. Danes pa se peljem (nakaže 
položaj sedenja na motorju in posnema zvok 
motorja), brrrrrrrrrrrrrrrrrrum. Potem ga vrnem v 
garažo in tam počiva naslednje leto. Strasti se 
menjajo.

katera je najnovejša?
Zadnji dve leti zelo rad obdelujem vrt. uživam, 
ko nekaj posadim, in sploh ne morem verjeti, 
kako hitro pokuka ven iz zemlje. 

in zbiranje klobukov – koliko jih imate?
nekje 30 ali 40. navadno si ga kupim na poto-
vanju ali ga s kom zamenjam, za spomin. nosim 
pa tako samo tri ali štiri. Tega (pokaže na belega 
s črnim trakom, ki visi v predsobi) sem kupil v 
Havani. Ko sem tam okoli hodil brez klobuka in 
kitare, so me mimoidoči gledali in si mislili, kaj 
je to za en Hansi. (smeh) in sem zavil v prvo 
trgovino, kupil kitaro in ta klobuk in takoj so 
začeli na cesti vzklikati »Señor! Señor!« ter z 
rokami nakazali, naj jim kaj zaigram. Stoodsto-
tna sprememba.

vas bomo v prihodnje bolj brali ali poslušali?
Zadnjič sem razmišljal o tem, kaj bi mi moralo 
pisati na nagrobniku. Pesmar! To v prekmuršči-
ni pomeni »tisti, ki poje pesmi.« S čimer cikam 
na to, da pesem tudi napišeš. Sem predvsem 
pevec, vendar te pesmi tudi sam napišem in se 
tudi pojejo. Pojezije torej.  

kaj je izziv za naslednjih deset let?
(se zamisli) Lani sem bil v Litvi in pri gradu 
opazoval starčka, ki je igral na harmoniko – takoj 
sva skupaj zapela. enako sem lani v Mostarju, 
na festivalu knjige, opazoval dva ulična ume-
tnika — eden je imel kitaro, drugi harmoniko in 
sta igrala. To je to! To bi si želel! če bi lahko tako 
preživel starost, bi bil nadsrečen. To je tako, kot 
je zadnjič opisala moja hči, ko se je na ves glas 
zasmejala (posnema nenavaden, glasen smeh). 
Pa sem jo vprašal, ali ima nov smeh, in je odvrni-
la: Smejim se kot Alan, moj prijatelj z vrtca. Kako 
pa se Alan smeji? Tako, da še druge razveseli!

Najbolj
žal mi je,
da v živo
ne bom
videl
igrati
Jimija
Hendrixa.
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film
naslov: Kolja (1996)
žanr: drama/komedija
Igralci: Zdenek Sverák, Andrei 
Chalimon in Libuse Safránková
država: češka/Velika britanija/
Francija
režija: jan Sverák
scenarij: Zdenek Sverák

Kratek opis: Zgodba se odvija na 
češkoslovaškem tik pred padcem 
komunizma. Louka, nekdanji čelist 
češke filharmonije, za preživetje 
igra na pogrebih, svoj prosti čas 
pa zelo rad preživlja v družbi lepih 
deklet. nekega dne dobi mamljivo 
ponudbo. če privoli v navidezno 
poroko z mlado rusinjo, dobi kar 
30 tisoč kron. A kaj, ko mu ta po-
begne ter »v zahvalo« v varstvo 
pusti svojega petletnega sinčka 
Koljo, ki Louki življenje obrne na 
glavo.

komPilacija
naslov: Antonín Dvořák:  
rusalka (2005)
Zasedba solistov: jiři joran, 
Premysl Koci, Marie Podvalová, 
Ludmila Cervinkova
orkester: Simfonični orkester 
Praga
dirigent: jaroslav Krombholc
skladatelj: Antonín Dvořák

Kratek opis: Lirična pravljica 
govori o nesmiselni ljubezni med 
človekom princem in vilo rusalko, 
ki se namesto s harmonično po-
tešitvijo konča s poveličano smr-
tjo. navdih za pisanje je Dvořák 
dobil v idiličnem okolju svoje letne 
rezidence, ki ga je navdihovala z 
bližino gozdnega jezera, obkro-
ženega s starodavnimi drevesi in 
zelenimi jasami. Magijo pravljice 
o vodni nimfi rusalki je pričaral z 
zelo izrazito glasbo bogatih barv.

knjiga
naslov: Ponosni Smoker  
(Hrdý budžes)
Avtor: irena Dousková
Leto izdaje: 1998
žanr: roman

Kratek opis: Helenka je devet-
letna debelušna punčka, ki nima 
prijateljev in z zelo odkritosrčnim 
pogledom raziskuje svet. njeno 
življenje se odvija v rudarskem 
mestecu srednje češke v letih 
največje politične stagnacije in 
malodušja po sovjetski invaziji 
leta 1968. Knjiga vsebuje kratke 
zgodbe, ki skozi tančico humorja 
in žalosti ironizirajo velike in male 
Helenkine tragedije ter navdušu-
jejo s svojo lahkotnostjo, pozor-
nostjo, mehkobo in pronicljivostjo. 
in kdo ali kaj je Ponosni Smoker? 
bralcu se odgovor razkrije šele na 
koncu knjige.

simply češko
Zimski večer, topla odeja in čaj gredo odlično skupaj z dobrim 
filmom, knjigo ali glasbeno kompilacijo. Za vas smo izbrali tri 
češke cukrčke, ki jih letošnjo zimo ne smete izpustiti.

Besedilo: Petra Mavsar
Foto: arhiv CD, založba Didakta, Wikipedija

www.simplyclever.si

Letos mineva 
170 let od 
rojstva Antonína 
Dvořáka, 
češkega 
skladatelja, ki 
se je s svojim 
glasbenim 
opusom zapisal 
v zgodovino 
klasične glasbe. 
V Slovenski 
filharmoniji so 
25. septembra 
letos njegovo 
obletnico 
svečano 
ovekovečili in 
za prvi koncert 
vokalnega 
abonmaja 
izbrali njegovo 
veličastno 
skladbo za 
soliste, zbor 
in orkester 
requiem v 
b-duru.

Pomoč pri izboru slovenske različice: 
Klemen žun, filmski analitik

Pomoč pri izboru slovenske različice: 
Saša Frelih - Mišo, organist

Pomoč pri izboru slovenske različice: 
založba Didakta

ocena: 
slovenska različica: ne joči, Peter 
(1964)
cukrček: Kolja je leta 1997 dobil 
oskarja za najboljši tujejezični 
film. V njem lahko slišite Sim-
fonijo št. 9 (simfonija Iz novega 
sveta) češkega skladatelja 
Antonína Dvořáka.

ocena: 
slovenska različica: Pink (janja 
Vidmar)
cukrček: Roman je neke vrste 
ženska različica slovitega roma-
na Čudoviti pasji časi (1992) av-
torja Michala Viewegha, zvezde 
sodobnega češkega leposlovja. 

ocena: 
slovenska različica: Anton 
Foerster: gorenjski slavček (1872)
cukrček: Rusalka je tako na Če-
škem kot pri nas največkrat izva-
jana češka opera. Prva izvedba v 
ljubljanski operi 4. februarja 1908 
pa je bila hkrati tudi prva izvedba 
te opere zunaj čeških meja. 
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te se tudi vi v svojih 
mladih letih izmikali 
muzejem, kadar se je le 

dalo? občasno pa je učiteljicam 
vendarle uspelo, da so svojim 
varovancem – hočeš, nočeš, 

moraš – v muzejih razkrile 
kakšno zgodovinsko skrivnost 
ali znanstveno dognanje. A kot 
vse drugo tudi te ustanove niso 
več, kar so bile. Danes ponujajo 
enkratna doživetja in – brez fig 

v žepu – zabavo! V naši bližnji in 
malo bolj daljni okolici, še vedno 
pa dosegljivo z avtomobilom, se 
skriva pravi zaklad muzejev za 
najmlajše, ki so odlična destinaci-
ja za družinski izlet.

Za velike in 
majhne otroke

načrtovanje izleta v hladnih dneh je lahko prava mora, še po-
sebno, če se še ni začela sezona zimskih vragolij in športov. 
a to še ne pomeni, da morate ostati doma ali pa pozvoniti pri 
prijateljih in sorodnikih, lahko, recimo, obiščete muzej. takega, 
ki bo navdušil vaše malčke in zbudil otroka v vas.

S

Besedilo: Saša grobelšek
Ilustracija: Maja Pleše

www.simplyclever.si

ljubljana
hiša eksperimentov v bližini Zmajskega mostu je hiša odgovorov, razkritij in 
tudi razsvetljenj. Za otroke, ki z velikimi očmi opazujejo, kako deluje naš čudo-
viti svet, in za odrasle, ki ne upamo na glas priznati, kaj vse smo že pozabili in 
katere naravne zakone spregledali. V Hiši eksperimentov sodelujemo v posku-

sih in spoznamo različne naravne zakone ali obnovimo znanje o tistih, 
ki smo jih nekoč že obvladali. Sicer pa še: dogodivščine, tekmovanja, 

tečaji in delavnice, s poskusi obogatena interaktivna predavanja, 
take in drugačne »logije«. Za individualne obiske je hiša odprta ob 
vikendih med 11. in 19. uro.
starost: od 5 let naprej

www.he.si

Zagreb
Prvi otroški muzej na Hrvaškem 

je nastal v Zagrebu in nosi ime po 
znamenitem vzkliku heureka! Za najmlajše 

radovedneže, raziskovalce, kreativce in skoraj 
že znanstvenike. V njihovih zbirkah najdemo največ 
zgodovinskih predmetov s področja medijev, tehnike, 
izobraževanja, pa tudi igrače in nadvse poučno mul-
tikulturno zbirko z zgodbami življenja nekje daleč …
starost: od 5 do 14 let
www.heureka.hr

rim 
Vse poti vodijo v rim, a medtem ko 
boste sami očarani nad kulturnozgo-
dovinskimi lepotami, ne pozabite na 
svoje mlade potnike. Privoščite jim 
svojevrstno avanturo v središču več-
nega mesta, v Il museo del bambini di 
roma. na njihovem urniku boste našli 
tako delavnice za vso družino kot tudi 

mesto, narejeno po meri otrok, 
in domiselne izobraževalne 

programe. 
starost: od 0 do 12 let
www.mdbr.it

DružinSKo  i  simply clever



Praga
češke Prage se drži sloves zlatega zgodovinskega mesta in to ime 
odlično upravičuje tudi z drugim največjim muzejem igrač na svetu, 
muzeumom Hraček. Za zidovjem praškega gradu domujejo zbirke igrač iz 

antične grčije pa vse do najmodernejših različic barbi punčke. Koliko 
zgodb v dveh nadstropjih in sedmih razstavnih sobanah! Pripra-
vite se tudi na osupljive primerke avtomobilčkov in avtomobilov, 
motornih koles in letal. 
starost: za otroke vseh starosti

noVI sAd
nekoliko manjša in skromnejša od praške, a nič manj zanimiva 
je zbirka novosadskega muzeja igrač Fantasy, ki se nahaja v 

soseski rotkvarija. Pred dobrimi tremi leti si ga je za-
mislila strastna zbirateljica igrač radmila Velbabović, 
ki je svoje primerke z vsega sveta želela pokazati obi-
skovalcem in someščanom. njen muzej se nenehno 
spreminja in dopolnjuje, da o toplini pregovornega 

vojvodinskega gostoljubja niti ne govorimo.
starost: za otroke vseh starost

www.muzejfantasy.com

dunaj
Zimski obisk Dunaja je paket uživanja: v 
razgledu po božični pravljici lučk in dekoracij 
ter v okusu vseh prazničnih dobrot, ki jih 
ponujajo severni sosedi. Še preden zasvetijo 
večerne zvezde, pa v ta paket dodajte tudi 
krepitev malih sivih celic in obiščite dunaj-
sko muzejsko območje. V sedmem okrožju 
velemesta boste našli otroški muzej Zoom 
Kindermuseum, pravi mali raj za radovedne-

že vseh vrst. Ponuja interaktivne razstave, 
umetniški studio, ustvarjalnico animi-

ranih filmov, avanture podvodnega 
sveta in neskončno brskanje po 
skrivnostnih labirintih znanosti.

starost: od 0 do 14 let
 www.kindermuseum.at

gradec
Hiša za male in nekoliko večje 
otroke je tudi graški otroški 
muzej Frida & Fred. V samem 
središču mesta nagajiva Frida 
in brihtni Fred vabita na svoje 
dneve doživetij in zabave krat-
kohlačnike, starejše od šest let, 
v svet znanosti pa znanstvene 
navdušence, starejše od devet 

let. Decembra obljubljajo 
veliko svetlobnih poizku-
sov in izdelovanje svetil.
starost: od 3 do 12 let
 www.fridaundfred.at

Z vami na Poti
Pred vsakim daljšim izletom z 
otroki je priporočljivo narediti 
krajši načrt poti in sestaviti 
spisek »ne pozabi«. Pa ga 
napišimo!

 Elektronska navigacija ali 
natisnjen zemljevid poti;

 prigrizki, voda, čaj in sadje;
 igračke in pravljice na 

zgoščenkah – otrokom med 
vožnjo hitro postane dolgčas;

 fotoaparat in videokamera 
za dokumentiranje »zgodo-
vinskih« trenutkov;

 preveriti obvezno avtomo-
bilsko opremo in omejitve 
hitrosti v gostujoči državi 
(www.amzs.si);

 rezervna oblačila, če se v 
imenu znanosti popackamo 
ali zmočimo.
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s kot super
Zaščita: čelada, varnostni pas in vsenaokoli železna kletka. 
val adrenalina nas zajame že v trenutku, ko sedemo v 
dirkalnik Fabia s2000. s pogledom na levo ošinemo voznika 
in pod čelado prepoznamo svetovnega prvaka rally prvenstva 
swrc, juha Hänninena. Podzavestno se oprimemo prve ročice 
ali droga, ki ga najdemo v bližini. Zdaj gre zares.

Besedilo: Špela Zakotnik
Foto: uroš Modlic

www.simplyclever.si

adar združimo ekipo 
Škoda Auto Motorsport 
in slovensko ekipo 

Target Motorsport, je rezultat 
hitra in divja vožnja, pospe-
šen utrip srca in občasen 
krik, ki izvira iz zadovoljstva 
in redkeje tudi strahu. na 
novembrskem srečanju v 
AMZS-jevem Centru varne 
vožnje na Vranskem so takšne 
odzive »zakrivili« trije veliki iz 
sveta dirkanja: juho Hänninen, 
prvak SWrC, Piero Longhi, 
aktualni prvak slovenskega 
državnega prvenstva v rallyju, 

in Aleks Humar, lanski držav-
ni prvak, ki mu je poškodba 
letos onemogočila ubranitev 
novega naslova. Vsi trije so 
sedli za volan Fabie S2000 in 
poligon varne vožnje spreme-
nili v dirkališče, obiskovalcem 
pa pokazali, da so osvojene 
lovorike brez dvoma zaslužili. 

Kako pa se je pravzaprav Ško-
dina pot v svetu motošporta 
sploh začela, kdo so mojstri 
za volanom in zakaj danes 
v imenu Fabia S2000 črka S 
pomeni super?

K

petr pOdlipny, 
direktor znamke 
škoda:

Ali veste, 
da je 
škoda v 
motošportu 
prisotna
že več kot 
100 let?

osvojene 
LoVorIKe
ŠKode FABIe 
s2000

• prvenstvo 
irC 2011 (med 
konstruktorji)

• prvenstvo 
SWrC 
2011 (juho 
Hänninen)

• slovensko 
rally državno 
prvenstvo

po prednostni  i  simply clever
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USPEHI LAURINA & KLEMENTA
Škodina predhodnica, tovarna Laurin & Klement, je leta 1901 
z motociklom L&K Type C, ki ga je vozil Narcis Podsedníček, 
sodelovala na zahtevni dirki Pariz-Berlin. Podsedníček je 
premagal edinega preostalega tekmeca na dirki, a je na cilj 
prišel sredi noči, ko so uradniki kontrolne točke že spali. 
Za potrditev časa je zaprosil bližnjega orožnika, s tem pa 
razjezil vodstvo dirke, ki ga je zaradi neupoštevanja pravil 
diskvalificiralo. Motociklistični navdušenci se z odločitvijo 
vodstva seveda niso strinjali in so Podsedníčka menda kot 
moralnega zmagovalca dirke nosili na rokah. Podsedníček je 
s tem postal neke vrste zgodnji junak motociklizma in je do 
leta 1902 beležil zmago za zmago. 
Tovarna Laurin & Klement, je leta 1903 nastopila na 34 dirkah 
in od tega na 32 tudi zmagala. Leta 1905 je z zmago Václava 
Vondřycha na dirki za pokal Gordon-Bennet osvojila tudi neu-
radno svetovno prvenstvo v motociklizmu.
Približno v istem času je začela sodelovati na avtomobilskih 
dirkah. Postala je redna udeleženka evropskih gorskih dirk po 
slabo urejenih cestah, na katerih so njeni vozniki dosegli števil-
ne državne in mednarodne zmage. V tem obdobju je z znamko 
sodelovalo več uglednih imen tedanjega avtomobilizma, kakr-
šen je bil, denimo, utemeljitelj avstrijske kinematografije, grof 
Alexander Sasha Kolowrat, nastalo pa je tudi nekaj izjemnih 
avtomobilov. 
Tak je bil FCR, ki ga je v dobrih treh mesecih leta 1909 razvil izje-
mno sposobni glavni inženir Otto Hieronimus. Njegov motor 
z delovno prostornino 5672 cm3 je dosegel največjo moč 73,6 

kW (100 KM), impresiven pa je bil predvsem podatek o hodih 
batov, ki so med spodnjo in zgornjo skrajno mejo prepotovali 
izjemnih 25 cm. Ker je bil zato motor visok, je narekoval tudi 
zelo visoko in ozko obliko avtomobila z izrazito dominantnim 
prednjim delom, zaradi katere so ga obiskovalci dirk preime-
novali kar v »krsto«. Neverjetno je, da je avtomobil lahko drvel 
z največjo hitrostjo 120 km/h, Hieronimus pa je na prvi dirki 
na Semmeringu zmagal s povprečno hitrostjo kar 72,1 km/h. 
Še bolj neverjetno je dejstvo, da sta oba izdelana avtomobila 
skupaj doživela le eno nezgodo, pa še ta je bila precej nepo-
membna. Mehanik si je namreč med ročnim zaganjanjem 
motorja zlomil roko.
Inženir Hieronimus je sicer že leta 1908 osvojil svetovni 
hitrostni rekord, ko je na dirkališču Brooklands prevozil 
letečo miljo s hitrostjo 118,72 km/h, športni sloves pa si je 
znamka utrjevala tudi z zmagami na vztrajnostnih dirkah 
St. Petersburg-Moskva, slovitih avstrijskih gorskih dirkah 
Alpenfahrt in vožnjah po Karpatih. Leta 1911 je uspehe kro-
nala tudi z osvojitvijo športne nagrade princa Ericha von 
Turn und Taxis za najboljše dosežke na športnih tekmova-
njih tri sezone zapored. Tovarna Laurin & Klement je torej v 
obdobju pred prvo svetovno vojno zares igrala prvo violino 
evropskega avto-moto športa.

Zgodovina Škodinega udejstvovanja 
v avtomobilskem športu
Škodino sodelovanje v avtomobilskem športu sega v najbolj zgodnje čase avtomobilizma, pred več kot stoletjem, ko 
sta njena ustanovitelja Laurin in Klement začela sodelovati na motociklističnih in avtomobilskih dirkah.

“To je bil najsrečnejši dan v mojem življenju,” je po dirki v Dourdanu leta 
1905 izjavil Václav Klement (najvišji, sredi fotografije), s čimer je gotovo izra-
zil tudi občutke Václava Vondricha (na motociklu).

FCR na startu dirke v Opatiji, leta 1911, z inženirjem Ottom Hieronimusom za 
volanom. Se sprašujete, od kod ime “krsta”?
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USPEŠNE SPECIALKE
Škodi se v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja ni 
ponudilo prav veliko priložnosti za merjenje moči s tujimi voz-
niki in tovarnami, ko pa je odšla na tuje, je bila praviloma tudi 
uspešna. Avgusta 1955 je bila Škoda 455 deseta med 145 ude-
leženci rallyja Liége-Rim-Liége, v Avstraliji pa je leta 1958 šest 
Škod sodelovalo na Mobilgasovem vztrajnostnem rallyju, na 
katerem so avtomobili prevozili kar 16.000 kilometrov. Škoda 
Spartak je osvojila tudi prvo mesto v kategoriji tujih avtomobi-
lov. Leta 1961 se je Škoda Octavia uvrstila tudi na šesto mesto 
na Rallyju Monte Carlo in bila uspešna tako na tem kot tudi na 
drugih rallyjih.
V tem času so izdelali tudi več namenskih dirkalnikov, ki so odi-
grali pomembno vlogo v zgodovini Škodinega udejstvovanja v 
avtomobilskem športu. 
Takšna je bila, denimo, Škoda 1101 Sport, dvosedežni roadster 
z aluminijsko pontonsko karoserijo. Prva dva primerka, ki ju je 
poganjal 1089-kubični štirivaljnik, ki je bil v enem atmosferski, 
v drugem pa okrepljen z Rootsovim puhalom, so izdelali v le 
štirih tednih, da sta lahko 25. septembra 1949 nastopila na 
dirki v Brnu, prvi povojni in do danes tudi edini dirki za veliko 
nagrado formule 1. Obe Škodi sta se na dirki, ki se je žalostno 
proslavila s številnimi nesrečami, zelo dobro izkazali, saj je 
šibkejša s povprečno hitrostjo 97 km/h dosegla prvo mesto v 
kategoriji do 1100 cm3, močnejša pa je bila druga v razredu do 
1500 cm3. Škodina ekipa se je s šibkejšo Škodo 1101 Sport leta 
1950 odpravila tudi v Le Mans, kjer je s povprečno hitrostjo 126 
km/h vodila v svojem razredu, koeficientni izračun pa je poka-
zal, da je bila hitrejša celo od zmagovitega Astona Martina. Žal 
ji je po trinajstih urah odpovedal motor.
V tovarni so bili nad uspehi tako navdušeni, da so poleg Škode 
1101 Sport s pontonsko karoserijo razvili še specialko Škodo 

Supersport z dvosedežno dirkalno karoserijo in majhnimi 
odstranljivimi blatniki nad kolesi, da je lahko nastopala tudi kot 
pravi dirkalnik. Športni oddelek je najprej lahko izdelal le dva 
primerka, ko pa so enega razbili, so lahko izdelali še enega. Ker 
so tudi razbitega popravili, so imeli nazadnje tri dirkalnike.
Dirkalniki so bili sicer zasnovani na skrajšani šasiji limuzine 
Škoda Tudor, bolj izčrpne pa so bile dodelave motorja. Dodali 
so mu glavo s poloblimi izgorevalnimi komorami in dvema 
vrstama ventilov nad njo. Za nekatere dirke so dirkalnike opre-
mili tudi s 1221-kubičnimi motorji ali pa so jim dodali Rootsova 
puhala, ki so jim začetno moč z 80 povečali kar na 160 »konjskih 
moči«. Leta 1953 so dirkalnik končno okrepili s 1490-kubičnim 
motorjem brez ali z dvema Rootsovima puhaloma. Nastala je 
Škoda 1500 Supersport, ki je dosegla uradno izmerjeno hitrost 
203,3 km/h.
Tovarna je sredi petdesetih let prejšnjega stoletja na rallyjih 
sicer uspešno nastopala tudi z limuzino Škoda Spartak. Na 
njeni osnovi je razvila tudi poseben dirkalnik, ki je precej 
nazorno kazal, kako zelo je znanje Škodinih inženirjev napre-
dovalo v le nekaj letih od razvoja Škode Sport. Škoda 1100 
OHC se je namreč pohvalila s cevastim prostorskim okvirjem, 
s 1089-kubičnim motorjem DOHC spredaj in petstopenjskim 
menjalnikom in zavorami na notranjem koncu pogonskih gredi 
v zadku. Leta 1957 so najprej izdelali dva »spiderja« z aerodina-
mično karoserijo iz steklenih vlaken, leta 1960 pa so jima sle-
dili še trije »kupeji« s prav tako aerodinamičnimi aluminijskimi 
karoserijami. 
Škoda 1100 OHC je bila žal razred zase, saj ni imela pravega 
tekmeca. Na edini mednarodni dirki v Leningradu je sicer osvo-
jila prvo in tretje mesto, žal pa so ji gospodarske in politične 
ovire preprečile nastope na zahodu, tudi v Le Mansu, kjer se je 
Škodino moštvo zaman želelo ponovno pomeriti. 

1948, Montevideo, Škoda 1101, 
zmagovalec dirke Artur Porro.

priloga | ZGODOVINA

SKODA PRILOGA 2.indd   89 8.12.11   11:08



ŠKODA 130 RS
Leta 1975 je nastal eden najbolj uspešnih dirkalnih avtomo-
bilov v zgodovini češke tovarne, legendarna Škoda 130 RS. 
Dirkalnik so zasnovali na zelo priljubljenem kupeju s sedež-
no razvrstitvijo 2+2 Škoda 110 R, ki je nastal iz limuzine 110 
L, z motorjem v zadku. Vmesni stopnji sta bili sami po sebi 
prav tako zanimivi dirkalni specialki Škoda 180 RS in Škoda 
200 RS.
Škoda 130 RS si je konstrukcijsko osnovo delila s Škodo 110 R, 
iz zbirke serijskih motorjev pa je izhajal tudi njen 1289-kubični 
štirivaljnik z osmimi ventili nad motorno glavo. V začetku je 
dosegel moč 82,5, končno pa 105 kilovatov. Razširjena kolote-
ka s športnim vzmetenjem sta dirkalniku zagotavljala odlično 
lego na cesti, k njej pa je pripomogla tudi močno okrepljena 
karoserija. Notranjost je bila urejena zelo špartansko in zgolj 
s sedežem za voznika, pred katerega so razvrstili merilnike 
hitrosti, vrtljajev, temperature notranjosti, temperature olj-
nega tlaka, temperature hladilne tekočine in količine goriva. 
Sovoznikovega sedeža seveda ni bilo. 
Prvi koreniti preskus je bila že pridobitev dirkalne homologaci-
je, saj so morali pri  prepričevanju komisarja FIA, Paula Frereja, 
uporabiti veliko diplomatskih spretnosti, ki pa so se jim obre-
stovale. 
Škoda 130 RS je namreč svoje zmožnosti pokazala že z zmago 
na prvi dirki v Haviřovu, maja 1975, potrdila pa jih je dober teden 
kasneje na dirki za WTCC v Brnu, kjer se je v skupini do 2000 cm3 
s četrtim in petim mestom uveljavila proti takšnim nasprotnikom, 
kot so bili Ford Escort RS, BMW Alpina 2002 in Audi 80. V prihod-
njih letih je osvajala tako domače dirke na zaprtih dirkališčih in 
gorske dirke kot tudi dirke v tujini. Leta 1977 je v Brnu v kategoriji 
do 1300 cm3 osvojila svojo prvo zmago na prvenstvu WTCC, istega 

leta pa je bila uspešna tudi na Rallyju Monte Carlo, kjer je posadka 
Blahna-Hlávka osvojila prvi mesti v kategorijah do 1300 cm3 in A2, 
ter se uvrstila na skupno enajsto mesto. Leto pozneje je posad-
ka Západlo-Motal osvojila deveto mesto na Rallyju Acropolis in 
zmagala v svoji kategoriji. Največji uspeh je prišel leta 1981, ko je 
Škoda 130 RS v svoji kategoriji osvojila svetovno prvenstvo turnih 
avtomobilov WTCC.
S tem pa se je njena uradna tovarniška kariera končala, saj ji je 
leta 1982 potekla dirkalna homologacija, zaradi spremembe 
pravil pa tudi ni bila več kos tekmecem. So pa zato z njo še 
naprej uspešno nastopali zasebniki. 

Škoda 130 RS je pripeljala posadko Blahna - Hlávka na enajsto mesto v skup-
nem seštevku in prvo mesto v svojem razredu v letu 1977.

Škoda 130 RS Type je bil najuspešnješi Škodin dirkalni avto vseh časov.

SKODA PRILOGA 2.indd   90 8.12.11   11:08



ŠKODA OCTAVIA WRC
Po padcu železne zavese v devetdesetih letih prejšnjega  stolet-
ja so se razmere za Škodo radikalno spremenile, saj se je naen-
krat lahko začela povsem prosto udeleževati mednarodnih 
dirk. Odrazile so se tudi v prvem večjem uspehu Favorita 136L, 
ki je leta 1994 zmagal v pokalu avtomobilov do dveh litrov 
delovne prostornine, naslednji uspeh pa je leta 1996 prinesla 
udeležba na RAC Rallyju, kjer si je Stig Blomqvist s Škodo Felicio 
1600 Kit Car priboril tretje mesto. Leta 1997 je Škoda »napre-
dovala« na Octavio 2000 Kit Car, ki pa se zaradi svoje velikosti 
ni mogla najbolje kosati z razrednimi tekmeci. Leta 1999 se je 
Škoda končno dvignila v najvišji razred in predstavila Škodo 
Octavio WRC, avtomobil, na katerega si še pred desetletjem ni 
upal nihče niti pomisliti. 
Octavia WRC v vsej svoji karieri do leta 2003 morebiti res ni 
osvojila nobenega prvenstva WRC, je pa dosegala zmage in 
se nasploh dovolj uveljavila v prvenstvu, da je tlakovala pot 

bolj prikladni naslednici Fabii WRC. Tekmeci so jo spoštovali 
predvsem zaradi enega največjih motorjev v prvenstvu, ki je bil 
hkrati tudi edini štirivaljnik z 20-ventilsko tehniko, ponašal pa 
se je tudi z najdaljšimi hodi batov, kar je pripomoglo k velikemu 
navoru. Žal mu menjalnik ni bil dorasel in je bil pogosto vzrok 
odstopov na sicer zelo uspešnih dirkah.
Uspehov je bilo veliko, med največje pa bi vsekakor lahko 
prišteli nastop Armina Schwarza na Rallyju Monte Carlo, 
leta 2001, ki se je do konca boril za tretje mesto in ga je 
moral končno le za nekaj delčkov sekunde prepustiti »spe-
cialistu za Monte«, Francoisu Delecurju, v Subaruju. Kenneth 
Eriksson se je leta 2002 na Švedskem vse do konca dirke boril 
za četrto mesto, a ga je le nekaj sto metrov pred ciljem izdala 
tehnika, zato pa je, po drugi strani, trpežnost avtomobila 
leta 2001 dokazal Armin Schwarz, ki je Škodinemu moštvu 
priboril zmago na eni najbolj zahtevnih dirk na svetu, afriš-
kem Rallyju Safari.

Rally Ciper.Armin Schwarz v Octavii WRC, na Rallyju Monte Carlo 2001.

Zmagovalno na Rallyju Safari.

priloga | ZGODOVINA
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Napovedi so se kaj kmalu uresničile, saj je Škoda Motorsport v 
sezoni 2010 vknjižila kar sedem zmag ter devet drugih in tre-
tjih mest, kar je zadostovalo za kontruktorski naslov, obenem 
pa si je Juho Hänninen z zmagami na Sardiniji, v Argentini ter 
na Škotskem privozil naslov medcelinskega rally prvaka, Jan 
Kopecky pa je z drugim mestom le še dopolnil ekipni uspeh.
Letošnja sezona se je za medcelinsko rally prvenstvo začela z 
znamenitim rallyjem v Monte Carlu. Škoda Motorsport je na njem 
sodelovala s kar petimi dirkalniki. Poleg Kopeckyja in Hänninena 
sta volana Škode vrtela tudi Freddy Loix in Nicolas Vouilloz, z 
ekipo Škode UK pa se jim je pridružil še Andreas Mikkelsen. A vse 
ni šlo po načrtih. Mladi norveški up Mikkelsen je že na prvi hitro-
stni preizkušnji razbil dirkalnik ter moral odstopiti, Hänninen pa 
je v nadaljevanju zaradi napačne izbire gum izgubil vodstvo ter 
zmago. Škodino čast je rešil Loix z drugim mestom, Hänninen pa 

se je moral zadovoljiti s posebno nagrado, ki jo podeljujejo v spo-
min na Colina McRaeja. A Škoda Motorsport si je hitro opomogla 
in že na naslednji dirki na Kanarskih otokih slavila dvojno zmago, 
uspeh Hänninena in Kopeckyja pa je s četrtim mestom dopolnil 
še Loix. Še pred koncem letošnje sezone je bilo jasno, da je Škoda 
Motorsport osvojila drugi zaporedni konstruktorski naslov med-
celinskega rally prvenstva. Uspeh moštva je dopolnil tudi naslov 
prvaka, o katerem pa je odločala zadnja dirka, na Cipru. Po raz-
burljivem razpletu ga je osvojil Andreas Mikkelsen, pred Janom 
Kopeckyjem in Juho Hänninenom, uspeh pa je s četrtim mestom 
zaokrožil Freddy Loix. 
Poleg uspeha v prvenstvu IRC je Škoda Motorsport v letošnji 
sezoni dosegla še en pomemben mejnik, saj so v prvenstvu SWRC 
(svetovno prvenstvo v rallyju v razredu Super 2000) z dirkačem 
Juho Hänninenom kot prvi na svetu osvojili naslov prvaka.

Zgodba o uspehu
Pot Škode v medcelinskem rally prvenstvu je zgodba o uspehu. Po predstavitvi dirkalnika serije 2000, ki temelji na 
modelu Fabia, je Škoda Motorsport presenetila in navdušila že v prvi sezoni. Za volanom sta se odlično znašla Jan 
Kopecky in Juho Hänninen. Finec je prvo zmago dosegel v Rusiji, Kopecky pa se je z zmagama na Češkem in v Španiji 
prebil celo do drugega mesta v skupni razvrstitvi med dirkači. Odlične vožnje so zadostovale, da je Škoda Motorsport 
v svoji krstni sezoni zasedla drugo mesto med kontruktorji in nakazala, da ji bodo tekmeci le težko sledili. 

SKODA PRILOGA 2.indd   92 8.12.11   11:08



priloga | MEDCELINSKO RALLY PRVENSTVO

JAN KOPECKY (2. mesto IRC, 152 točk)
Češki rally voznik, Jan Kopecky, se je prvič srečal s Škodo Fabio S2000 leta 2008, ko jo je kot predvoznik predstavil na Rallyju 
Barum, na Češkem, ki šteje za medcelinsko prvenstvo IRC. Kopecky se je s Škodo odlično ujel in kot prvi češki voznik v dirkalniku 
češkega porekla zmagal na Rallyju Barum naslednje leto. Dve zmagi v prvenstvu nista zadostovali za naslov in moral se je zado-
voljiti z drugim mestom med dirkači. A to ga je le še vzpodbudilo in v sezoni 2010 je nastopil še bolj borbeno. Zmagal je na rallyju 
na Kanarskih otokih ter bil drugi na rallyjih v Belgiji in na Madeiri. A ga je spremljalo tudi nekaj smole, saj je na rallyjih na Azorih in 
na Češkem, kjer je bil do takrat vodilni, odstopil tik pred koncem dirke. Tako je naslov romal v roke ekipnega kolega Hänninena, 
Kopecky pa se je veselil drugega mesta. Letos se je za volan vrnil bolj zbran, a mu je smola na zadnji dirki preprečila osvojitev 
naslova, do katerega mu je v skupni razvrstitvi zmanjkala ena sama točka.

JUHO HÄNNINEN (zmagovalec SWRC in 3. uvrščeni v IRC, 125 točk)
Finski dirkač je nase opozoril z nekaj odličnimi vožnjami v prvenstu PWRC leta 2008 ter z zmago na rallyju v Rusiji, za volanom 
Peugeota 207 S2000. Opazili so ga pri Škodi in mu ponudili svoj dirkalnik, s katerim je zmagal naslednje leto, kar mu je zagotovilo 
sodelovanje s Škodo Motorsport tudi v letu 2010. Njihovo zaupanje je izpolnil z osvojitvijo naslova medcelinskega prvaka v rallyju, 
saj mu je uspelo kar trikrat zmagati, uspeh pa je dopolnil še s štirimi drugimi mesti ter tremi tretjimi mesti. V letošnji sezoni, poleg 
branjenja naslova v prvenstvu IRC, za volanom Škode Fabie S2000 pri ekipi Red Bull Škoda Team uspešno tekmuje tudi v prven-
stvu SWRC. Prav na zadnji dirki v Španiji je Hänninen pokazal, da je iz pravega testa za prvaka, saj je premagal vso konkurenco, z 
Estoncem Ottom Tanakom na čelu, in Škodi privozil prvi naslov prvaka v prvenstvu SWRC in se s tem zapisal v zgodovino.
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FREDDY LOIX (4. mesto IRC, 123 točk)
Freddy je belgijski dirkač, ki dirka že od leta 1993, v medcelinskem prvenstvu IRC pa dirka že od leta 2007, v katerem je na najvišji 
stopnički stal že sedemkrat. Škoda Motorsport ga je k sodelovanju povabila že lansko sezono, ko je Škodi privozil tri zmage ter 
eno tretje mesto in na koncu zasedel skupno četrto mesto. V letošnji sezoni je za volanom Škode Fabie S2000 zmagal že na dirki 
v Belgiji ter stal na stopničkah v Monte Carlu, na Češkem, v Franciji ter na Madžarskem.

ANDREAS MIKKELSEN (zmagovalec IRC, 153 točk)
Norveški dirkač je preteklo sezono v prvenstu IRC vozil Ford Fiesto S2000 in na rallyju na Škotskem osvojil drugo mesto ter skupno 
sedmo mesto. Letos ga je pod svoje okrilje vzela ekipa Škoda UK, Mikkelsen pa je poleg zmage na Škotskem osvojil tudi drugo 
mesto na Rallyju San Marino ter na Azorskih otokih. Pred zadnjo dirko na Cipru je še imel majhne možnosti za naslov, a mu nihče 
ni posvečal prevelike pozornosti. Po napaki Hänninena in slabih vožnjah Kopeckyja je Mikkelsen dokazal, da je resnično eden 
največjih mladih talentov v rallyju. Z brezkompromisnimi vožnjami je odpeljal zadnje hitrostne preizkušnje ter zmagal, kar je 
zadostovalo, da se je okronal s svojim prvim naslovom prvaka v medcelinskem rally prvenstvu.
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priloga | SLOVENSKO RALLY PRVENSTVO

Piero Longhi
Po poškodbi Aleksa Humarja je sedel za volan Škode 
Fabie S2000, ekipe Target Motorsport, simpatični 
italijanski dirkač Piero Longhi. In kaj hitro pokazal, 
da je pravi mojster volana, saj je nato slavil na 
vsaki dirki za državno prvenstvo. Z njim smo se 
pogovarjali tik pred začetkom zadnje letošnje dirke 
v Idriji.
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Ko se je poškodoval Aleks Humar, vas je 
ekipa Target Motorsport povabila, da name-
sto njega dirkate v slovenskem državnem 
prvenstvu za volanom Škode Fabie S2000. 
Kakšno se vam zdi slovensko državno prven-
stvo v primerjavi z italijanskim?
Vodja ekipe, Alen, me je spomladi pokli-
cal in mi ponudil dirkanje v Sloveniji. Ker 
Slovenije do takrat še nisem poznal in mi je 
bilo dirkanje tukaj izziv, sem se z veseljem 
odzval ponudbi. V primerjavi z dirkami v 
Italiji imate pri vas bolj drsečo podlago, 
dirkači pa tudi precej bolj »sekajo« ovinke, 
tako da velikokrat v drugem krogu naletiš 
na pesek na ovinku, ki te hitro ujame nepri-
pravljenega. V Italiji je podlaga bolj groba 
in imamo drugačen slog vožnje. Všeč sta 
mi bila predvsem rallyja v Ajdovščini in ta, 
v Idriji, kjer so mi ceste najbrž bolj domače, 
saj sta bliže Italiji kot, na primer, Maribor ali 
Saturnus.
Kakšna se vam zdi Škoda Fabia S2000 v 
primerjavi z dirkalnikom, ki ga vozite v 
italijanskem prvenstvu?
Avtomobila sta različna. Tukaj vozim 
drugo generacijo Škode Fabie S2000, ki 
je novejša od mojega dirkalnika v italijan-
skem prvenstvu. Je hitrejša in laže vodlji-

va, všeč mi je menjalnik, ki je mehkejši. 
Ima tudi večji navor, kar je pri dirkanju 
zelo pomembno. Všeč mi je tudi podvoz-
je, ki je nameščeno na njej, saj se odlično 
obnese na neravni podlagi.
Kaj vam pomeni naslov državnega prvaka 
v Sloveniji?
Zame je osvojitev tega naslova zelo 
pomembna, saj mislim, da sem prvi itali-
janski voznik, ki je osvojil naslov prvaka v 
slovenskem državnem prvenstvu. V Italiji 
sem že dvakrat osvojil naslov prvaka 
in sedaj bom k svojim lovorikam lahko 
dodal tudi naslov prvaka v Sloveniji. Te 
priložnosti na začetku leta nisem pričako-
val in zelo sem vesel, da so mi jo pri ekipi 
Target Motorsport ponudili. Nikoli prej 
nisem bil v Sloveniji, ki mi je zelo všeč, 
spoznal pa sem tudi veliko prijetnih ljudi. 
Kakšna pa je vaša konkurenca v Sloveniji?
Raven dirkanja je v Italiji vsekakor višja, 
saj je na startu vsake dirke vsaj deset 
dirkalnikov razreda S2000, tukaj pa sva z 
Rokom Turkom edina. Ostali dirkalniki so 
razred N, ki pa se z najinima dirkalnikoma 
ne morejo enakovredno kosati za zmago. 
Turk je dober voznik, a mu manjka izku-
šenj za volanom dirkalnika S2000. A pre-

pričan sem, da bo, če bo tudi naslednjo 
sezono sedel v svoj Peugeot 207 S2000, 
veliko hitrejši.
Imeli ste tudi priložnost nastopiti na dirki 
za evropsko prvenstvo v Zagrebu. Kakšni 
so bili vtisi?
V Zagrebu je bil zelo hiter in zahteven 
rally, z močno konkurenco. Ker sem na 
njem vozil prvič, nisem vozil na vso moč, 
saj smo imeli pred dirko le dva ogleda 
proge. Konkurenta, kot sta, na primer, 
Luca Rossetti in Luca Betti, sta to dirko 
odpeljala že večkrat in bolje poznata 
hitrostne preizkušnje, zato je moje vožnje 
težko primerjati z njunimi. 
Kaj mislite o Romanu Kresti?
U, Kresta je zelo dober voznik in zelo 
nevaren tekmec. Vendar sem brez Turka 
na dirki v Idriji, lahko vozil bolj sproščeno 
in na vso moč ter poskusil biti hitrejši od 
Kreste, ki je vsekakor eden favoritov na 
dirki.
Vsako leto nastopate tudi na Monza rally 
showu. Boste tudi letos? 
Seveda. Vsekakor nameravam tudi letos 
nastopiti na tej dirki. Ne vem še, s kate-
rim dirkalnikom, a vsekakor bom tam. 
Pogovarjal sem se tudi z vodstvom 
Target Motorsporta, da bi na dirki v 
Monzi nastopil tudi Aleks Humar za vola-
nom Škode Fabie S2000 in si tako nabral 
nekaj dodatnih kilometrov pred nasle-
dnjo sezono.
In vaši načrti za naslednje leto?
Za prihodnjo sezono ne vem še nič. Če 
me bodo pri ekipi Target Motorsport 
ponovno povabili k sodelovanju, se bom 
vabilu zelo rad odzval. Tudi za italijansko 
prvenstvo je še vse odprto, v igri imamo 
nekaj različnih dirkalnikov, morda pa se 
bom zopet udeležil katerega od rallyjev 
za evropsko prvenstvo.
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Target Motorsport
Ekipa Target Motorsport je v sloven-
skem avtošportu prisotna od leta 1999. 
V tem obdobju so pripravili 17 vrhun-
skih dirkalnikov, od tega enega razreda 
Super 1600, enega skupine N4 ter 
po sedem skupin A6 in N3. V letošnji 
sezoni je ekipa nastopala z dirkalnikom 
razreda Super 2000. V lanski sezoni je 
ekipa s posadko Aleks Humar–Darko 
Lah osvojila naslov državnega prvaka 
Republike Slovenije v skupni razvrstit-
vi rallyja, letos pa je uspeh ponovila 
z dirkalnikom razreda Super 2000, s 
Škodo Fabio in z voznikom Pierom 
Longhijem, ki je nadomestil poškodo-
vanega Humarja. Pri Longhiju sta se 
na sovozniškem sedežu izmenjala Luigi 
Pirollo in Luccio Baggio. V zadnjih dveh 
sezonah je ekipa Target Motorsport 
neporažena.
Pred letom 2010 pa praktično ni bilo 
sezone, ko se vsaj ena posadka s pod-
poro Target Motorsporta ne bi uvrstila 
med prve tri v nižjih razredih. Osvojili 
so šest naslovov prvaka, štiri druga 
mesta ter pet tretjih. Vsekakor je Target 
Motorsport ekipa, ki je močno zazna-
movala slovensko dirkaško sceno v 
zadnjem desetletju.

Aleks, lani zmaga na vseh dirkah in naslov 
prvaka, letos prva dirka, nova zmaga, 
nato pa poškodba in načrti so splavali po 
vodi …
Ja, med pripravami na rally Saturnus smo 
šli s prijatelji kolesarit v okolico Gardskega 
jezera v Italiji. Že drugi dan sem pri spu-
stu nesrečno padel in si poškodoval kri-
žne vezi na hrbtu. In sezona je šla po 
gobe. Po operaciji križnih vezi sem potre-
boval nekoliko daljše okrevanje in na 
rallyju v Velenju še nisem mogel sesti za 
volan. Tako smo se skupaj z ekipo odlo-
čili, da bo Piero Longhi, ki me je odlično 

nadomestil na rallyju Saturnus, odpeljal 
tudi preostale dirke državnega prvenstva 
in tako ekipo popeljal do naslova prvaka. 
A vendarle celo sezono niste izgubili?
Ekipa se je pred rallyjem Ajdovščina odlo-
čila za nakup novega dirkalnika, Škode 
Fabie R2. Z njim sem tako odpeljal dirko 
v Ajdovščini in Idriji, dirkalnik pa bo po tej 
sezoni ostal v Sloveniji. 
Kakšna je Škoda Fabia R2 v primerjavi s 
Škodo Fabio S2000?
Oba dirkalnika je težko primerjati med 
seboj, saj imata enaki le zunanjost in dol-
žino. Pa vendarle je Škoda Fabia R2 odli-
čen dirkalnik v svojem razredu. Preden 
sem sedel za volan dirkalnika S2000 sem 
namreč tekmoval z dirkalnikom tega 
razreda in moram reči, da je Škoda s 
Fabio naredila dober dirkalnik.
Kaj pa nastopi v tujini?
Vsi načrti so odvisni od vodstva ekipe. 
Jaz grem rade volje dirkat kamorkoli. Če 
se ne bi letos poškodoval, bi verjetno 
odpeljal katerega od rallyjev, ki štejejo za 
evropsko prvenstvo, tako pa se je letos 
dirke na Hrvaškem z našo ekipo udeležil 
Piero.
Kakšni pa so načrti za naslednjo sezono?
Zaenkrat natančni načrti še niso znani. 
Jaz si vsekakor želim vrnitev za volan 
Škode Fabie S2000 in v prihodnji sezo-
ni ponovno osvojiti naslov državnega 
prvaka.

priloga | INTERVJU

Aleks Humar
Aleks Humar je v lanski sezoni pod okriljem ekipe Target Motorsport zmagal na vseh šestih dirkah za državno 
prvenstvo in upravičeno slavil naslov državnega prvaka. Tudi letošnjo sezono je začel hitro in z novim dirkalnikom 
Fabia S2000 zabeležil zmago na prvi dirki v avstrijskem Lavanttalu. Nato pa se je zgodil preobrat, ki ga ni nihče 
pričakoval. 
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Malce glasneje, 
prosim!
amZs-jev center varne vožnje na vranskem je ob srečanju 
ekip škoda motorsport in target motorsport skoraj oglušel. 
Fabia s2000 je s svojimi vrtoglavimi pospeški preglasila še 
tako vneto klepetuljo. v trenutkih, ko je počivala v boksu, so 
se spomini, trenutni vtisi in načrti za prihodnost vodilnih v 
svetu rallyja in znamke Škoda utrinjali kot za stavo.

Besedilo: Špela Zakotnik
Foto: uroš Modlic

www.simplyclever.si

juHo Hänninen   
Zmagovalec prvenstva swrc (škoda fabia s2000)

Da je Fabia S2000 odličen dirkalnik, dokazuje že to, 
da sem z njo prevozil okoli 35 rallyjev in nikoli nisem 

imel kakršnihkoli tehničnih težav. osvojeni naslov mi 
veliko pomeni in veselim se že uresničevanja novih 

načrtov, čeprav se ne slepim, da bo lahko, saj je v 
svetu dirkanja konkurenca huda in je prostih mest 
zelo malo. Popoln prihodnji scenarij zame je, da bi 

ostal del Skupine Volkswagen. 

Petr PodLIPny   
direktor znamke Škoda

uspeh srečanja potrjuje, da je 
Škodina udeležba v rallyju prava 

smer in da bomo v prihodnje 
kakšen podoben dirkaški 

dogodek organizirali tudi za naše 
stranke. udejstvovanje v rallyju  
gradi ugled znamke in sporoča 

morebitnim kupcem, da je 
znamka tehnično kompetentna in 

ima veliko športnega duha. 

micHal Hrabánek  
vodja ekipe škoda motorsport

ne morem vam še potrditi ura-
dnega programa za leto 2012, 

lahko pa vam povem, da ne 
načrtujemo velikih sprememb 

in se bomo prvenstva irC, ki je 
za nas ključni projekt, udeležili 

tudi v prihodnje.   PAVeL 
horteK 
menedžer 
ekipe Škoda 
motorsport
V prvenstvu 
2011 smo 
dosegli vse, 
kar smo 
želeli. Zmagali 
smo v obeh 
kategorijah 
irC, prvič pa 
je naš voznik 
Hänninen 
osvojil naslov 
SWrC. V 
letu 2012 
bomo morda 
nastopili tudi 
na evropskem 
prvenstvu, 
te možnosti 
zdaj še 
premlevamo.

dirkaški kilometer 
s Škodo Fabio 
S2000 stane 
približno 150 evrov. 

150 €

po prednostni  i  simply clever



LJUBLJANA

DOMŽALE

KRANJ

KRŠKO

JESENICE

TOLMIN

NOVA 
GORICA

NOVO 
MESTO

MURSKA 
SOBOTA

MARIBOR

TRBOVLJE
CELJE

BREZOVICA

IDRIJA

PTUJ

KOPER

RIBNICA

VELENJE

TREBNJE

Stavanja    05/ 38 00 552
Stavanja    05/ 38 00 560

Porsche Koper     05/ 61 16 503
Integral avto     04/ 58 33 369

Avtohiša Vrtač    04/ 27 00 235

MPI d.o.o.    05/ 37 43 201

SPC Škerjanec     01/ 72 44 085

Avtomerkur     01/ 30 66 010
Porsche  Verovškova    01/ 53 03 551

Avtocenter Špan    01/ 36 58 070

Ferdinad Posedi    02/ 53 81 100

Kaass-avto     02/ 74 92 250

Porsche  Maribor    02/ 65 40 300

PSC Prapotnik    03/ 89 83 220

RO+SO     03/ 42 54 080 

Malgaj Trbovlje    03/ 56 33 155

Avtoline Krško     07/ 49 02 120

Pan Jan    07/ 34 60 700

Joras center    01/ 83 61 127

Avto – Slak, PE Novo mesto    07/ 39 32 999

POSTANITE NAROČNIK!
Se želite naročiti na brezplačno revijo Simply 
Clever? nič lažjega, le vpišite podatke, izrežite 
kuponček in ga vrzite v poštni nabiralnik. 
naslednja številka revije, ki izhaja trikrat- do 
štirikrat na leto, bo prispela v vaš nabiralnik.

Ime in priimek:
naslov:
Poštna številka 
in kraj:
telefon:
e-naslov:

NI NAM VSEENO, ZANIMA NAS VAŠE MNENJE 
če ste na našo revijo že naročeni, vas lepo prosimo, da nam odgovorite na 
štiri preprosta vprašanja.

1. kaj v reviji simply clever vam 
je najbolj všeč? (možna sta dva 
odgovora)
a) članki, povezani z avtomobili
b) intervjuji in predstavitve oseb
c) Zbliževanje češke in 
     slovenske kulture
d) brihtne ideje in nasveti, 
     kulinarične predstavitve
e) Zabavne vsebine za otroke
f) Drugo: ______________________

2. katere teme v reviji  pogrešate?
___________________________________
___________________________________

3. kolikokrat na leto bi želeli 
prejemati revijo? (obkrožite)
3x      4x      6x      12x 

4. kako bi revijo ocenili od 1 do 5? 
(1 – zelo slaba; 5 – odlična)
__________

MOGOČE KDAJ DRUGIČ
Ali v vašem gospodinjstvu prejmete več izvodov revije 
Simply Clever, pa bi bil dovolj le eden? Sporočite nam, 
da revije ne želite več prejemati, in prenehali vam jo 
bomo pošiljati. 

Ime in priimek:
naslov:
Poštna številka 
in kraj:

Ime in priimek:
naslov:
Poštna številka 
in kraj:

PrAVI PODATKI  
So se v času prejemanja revije vaši podatki spremenili? Prosimo, napišite 
pravilne!

Anketo lahko izpolnite tudi na: www.simplyclever.si/anketa

Škodine poslovalnice
po sloveniji
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PM, poslovni mediji d.o.o.
Dunajska cesta 9

1000 Ljubljana

vsi, ki nam boste poslali
izpolnjeno anketo,
prejmete simply clever 
presenečenje.

obenem se uvrstite v žreb za
velik družinski škoda paket!

poštnina
plačana.
pog. št.
739/1/S

ZMAGOVITA
KANDIDATKA
ZMAGOVITA
KANDIDATKA

Specifi čna poraba goriva in emisija CO2: 7,2 l/100 km in 168 g/km.

V času velikih presenečenj, ko ni nič gotovo in nobena napoved več ne drži, je dobro imeti okrog sebe zanesljive ljudi in stvari. Zato se odločite 
za pravo kandidatko, ki bo s pritrdišči za namestitev 3 otroških sedežev ISOFIX, torbo za shranjevanje v prtljažniku, avtoradiom s CD in 
MP3, centralnim zaklepanjem z daljinskim upravljanjem, ABS, ESP, električno nastavljivima in ogrevanima zunanjima ogledaloma, električnim 
pomikom prednjih in zadnjih stekel, 16'' aluminijastimi platišči, meglenkama spredaj, potovalnim računalnikom, štirimi zračnimi blazinami, 
vzdolžnima strešnima nosilcema, dodatno zatemnjenimi stekli zadaj, parkirnimi senzorji zadaj in usnjenim volanom za le 14.999 evrov 
zanesljivo izpolnila vse vaše zahteve in poskrbela, da bo vaš proračun v plusu. Verjemite: razlogov za veselje boste z njo imeli na pretek.

Octavia Combi Family  za 14.999 €Octavia Combi Family  za www.škoda.si P
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