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VSAKO NOVO ODKRITJE ZAHTEVA ŠIRŠI POGLED

Novi ŠkodaRoomster: Narejen s širšim pogledom. Naše oči odkrivajo čudesa povsod okrog nas. Zato ima Škoda Roomster 
tako velika stranska okna, panoramsko strešno okno in dvignjene zadnje sedeže, ki manjšim potnikom omogočajo, da v razgledih uživajo tako kot voznik. 
Družine morajo biti fleksibilne, zato vgrajeni VarioFlex sedeži dovoljujejo, da si avto naredite še prostornejši, kot je že sicer. Modele Roomster zdaj dobite 
tudi z opcijo 7-stopenjskega DSG menjalnika ter močnimi in varčnimi motorji TSI in TDI nove generacije s Common Rail dizelsko tehnologijo. Pustite se 
presenetiti še drugačnim pogledom na testni vožnji pri vam najbližjem trgovcu z vozili Škoda.

www.skoda.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model 

Škoda Roomster: 4.7–6.2 l/100 km, 109-147 g/km

SIMPLY CLEVER

RoomsterFacelift SC211x280.indd   1 5/31/10   1:08:06 PM
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Petr Podlipny
Direktor blagovne znamke Škoda

P.S. Kmalu se vidimo tudi na spletnem 
portalu www.simplyclever.si.

Komaj čakate, kajne? Dneve brez 
delovnih obveznosti in stresa v prijetni 
družbi najbližjih, z veliko smeha in 
dobre volje, pa poležavanje brez 
budilke in dolge zajtrke v naravi … 
skratka, oddih v pravem pomenu 
besede! 

Sam imam rad, da so družinske 
počitnice pestre in zanimive. Kraje 
izbiramo glede na temperaturo, 
kulinariko, znamenitosti, se 
posvetujemo s prijatelji, iščemo 
različne kombinacije in na koncu 
… se seveda vedno odpeljemo tja, 
kamor želi žena. No, malo za šalo, 
malo zares! Vsi skupaj radi odkrivamo 
skrite kotičke tako na Češkem kot tudi 
v Sloveniji, se potepamo po velikih 
mestih in majhnih vaseh, ob morju in 
med gorami … 

V prtljažniku se poleg osnovnih in 
nujno potrebnih stvari, športnih iger 
in igrač znajdejo tudi knjige (letos 
preberite vsaj eno knjigo znanega 
češkega avtorja Michala Viewegha, še 
posebno priporočam Letoviščarje), 
nekaj zgoščenk z dobro glasbo, 
fotoaparat … 

Ja, poletja se neznansko veselim. Ni 
lepšega kot predihati dan v naravi: 
kdaj ste si nazadnje privoščili piknik 
na odeji? Vse prevečkrat pozabimo, 
da za lepši in doživetij poln dan ne 
potrebujemo veliko. 

Želim vam veliko nepozabnih poletnih 
trenutkov – preživite jih preprosto 
brihtno, tudi v družbi revije za brihten 
odnos do življenja!

Na shledanou!

BRIHTNO NA POČITNICE

KAZALO
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KOLOFON

VeLIKe MaČKe Se VRaČaJO 
MeD NaJBOLJŠe
zakaj sta Škoda in Mednarodna 
hokejska zveza v guinnessovi 
knjigi rekordov?

NOVI OBRaz MaLe gOSPODIČNe
Minimalistična, elegantna
in karizmatična Fabia.

ŠKODO ŽeLIM NaReDItI za eNO 
NaJBOLJŠIH SVetOVNIH zNaMK
Kako razmišlja Manfred Bort, vodja 
Škodinega sektorja za upravljanje 
kakovosti?

Na KRILIH HLaDNe BuRJe
IN tOPLega SONCa
Po prijaznih poteh Vipavske do-
line in goriških Brd.

PIKNIK - zaBaVa V NaRaVI
Mali namigi za popolno 
preživljanje prostega časa.

ČeHI Se VeDNO zNaJDeMO
Na obisku pri njegovi ekscelenci 
Petru Voznici.

LetOS gReM S taBO
Ste že poskrbeli za potni list vašega 
hišnega ljubljenčka?
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Prihodnost je danes!
Koncept 3R – zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj (Reduce, Reuse, Re-
cycle) je postal načelo, po katerem živi vedno večje število ljudi. In po-
novno se je izkazalo, da človeška domišljija nima meja – reciklirani ali 
ponovno uporabljeni materiali in izdelki navdušujejo z inovativno idejo, 
modnostjo in praktičnostjo. In ker dobre ideje sprožajo še več dobrih 
idej, bomo verjetno temeljiteje premislili, ko se bomo naslednjič odloča-
li, kaj spada med »staro šaro« …

Besedilo: Špela Marn, Manja Kovačič

www.ecoist.com

MOj sTIL: ČAsOPIsNI PAPIR
torbica, narejena iz odpadnih nalepk, ovojev in časopisa 
je unikaten modni dodatek za ljubiteljice inovativ-
nih modnih idej s pridihom družbene osveščenosti. 
Podjetje, ki torbice izdeluje, materiala za njih ne pobira 
na cesti, ampak uporablja postindustrijske odpadke 
– izdelke z napako. Dobijo jih direktno od podjetij, ki 
določene produkte izdelujejo. Okolju prijazna ženska 
torbica je izdelana iz časopisnega papirja in »obložena« 
z biološko razgradljivim celofanom. torbica je čvrsta in 
vodoodporna, ponovno uporabljen časopisni papir pa je 
ročno prepognjen.

Vir: Razstava 3Re

Ponovna uporaba je še bolj 
ekološka od reciklaže, saj ne 
zahteva porabe energije in 
prav tako prihranimo tran-
sportne stroške za dostavo 
izdelka v predelavo. Nekaj 
manjših nasvetov za prepro-
ste vsakdanje težave:

CD-ji in DVD-ji, ki ne 
delujejo več, vam lahko 
dobro služijo kot odsevniki 
za kolo, podstavki za sveče 
ali kozarce in kot reflektorji 
na svetilih – nastavite jih nad 
žarnico in povečajte moč 
svetlobe.

uporabljeno aluminijasto 
folijo prepognite v šest do 
osem plasti debelo povr-
šino, jo nekajkrat prerežite 
s topimi škarjami in zopet 
bodo ostre.

Ponovno uporabite 
plastične steklenice, ki jih za 
krajša potovanja napolnite 
s šamponom, namesto da 
bi s seboj jemali celotno 
embalažo. 

EKO ŠIK
Kreacija imenovana Črna 
z-račka, ki je nastala pod 
taktirko umetnice urške 
Pirc, je dokaz, da lahko 
skoraj vsak odpadni ma-
terial s pravilno uporabo 
postane umetniška stva-
ritev. Stare zračnice 
so osnovni gradnik 
dolge črne obleke, 
ki z zavitimi lini-
jami in nabranim 
spodnjim delom 
spominja na sveča-
no večerno obleko, 
zgoraj vidni detajli 
zračnic pa razkrijejo 
ozadje uporabljenega 
materiala.

Foto: Žiga Šmidovnik

BRItHNO  I  SIMPLY CLEVER



KOPEL NA KAVČu
Počitek in sproščanje v kopeli je lahko zelo prijetno 
tudi brez vode. Kavč, narejen iz kadi iz litega železa in 
oblazinjen s tkanino po izbiri, je oblikovan za počitek 
ali posedanje, v prostor pa prinese svežino in očarlji-
vost sodobnega dizajna. Reestore stavi na ponovno 
uporabo odpadnih predmetov in njihovo predelavo 
v estetske in hkrati funkcionalne kose pohištva in 
raznih dodatkov.

uDOBjE NA KOLEsu MALO DRugAČE
Nov prostor za vaše staro kolo je sredi 
dnevne sobe! Bikefurniture je studio, ki dele 
kolesa spreminja v dizajnerske kose pohištva, 
specializirani so za proizvodnjo in obliko-
vanje modernega pohištva iz recikliranega 
aluminija in železa ter platišč in krmil koles. 
Izdelujejo predvsem mize in različne vrste 
stolov – od barskih do naslonjačev. Obla-
zinjena stola in mizica na sliki so izdelani iz 
kromiranih jeklenih platišč.

www.bikefurniture.com

gLAsBA IN sLANE PREsTE
Pravo darilo ob obisku najbolj ekološko osvešče-
nih prijateljev. Sklede oblikovalca Jeffa Davisa so 
narejene iz starih gramofonskih plošč in čeprav niso 
primerne za tekočino ali vročo hrano, lahko v njih 
ponudite sadje, preste ali bombone. za sladko ali 
slano obujanje spominov na čase, ko so gramofoni 
tisoč in enkrat prevrteli isto ploščo in je bila vsakič 
slišati bolje!

www.eco-artware.com

ODPADNO ALI PONOVNO uPORABNO?
Primeren tudi za počitek med nakupovanjem, še bolj 
zanimiv pa kot posebnost na vrtu ali v stanovanju. 
Ogrodje nakupovalnega vozička z dodatkom udobne 
okrasne blazine se hitro spremeni v stol zanimive 
oblike. Če na nogah ohranimo kolesa, lahko služi 
tudi kot prevozno sredstvo … Vklopimo domišljijo 
in nehajmo razmišljati o odpadnih predmetih, raje o 
uporabnih izdelkih!

www.reestore.com

www.reestore.com
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Ujeti trenutek: Zdaj

Tiktakanje ure, cviljenje alarma na budilki, koledar na steni. Vsi vemo, 
da so to stvari, ki označujejo čas. A kot je nekoč opisal Einstein: »čas je 
le trmasto vztrajna iluzija.« Misel, da gre pravzaprav za spremenljivko, 
odvisno od našega individualnega doživljanja, še danes priliva na ogenj 
vprašanju, kakšen je pravzaprav pomen časa v življenju. 

Besedilo: andreja Cepuš

o povsem točnega časa 
v dobi telefonov, radia, 
televizije, interneta in 
satelitov gPS ni več 

težko priti. tako se s problemom 
merjenja časa v vsakdanjem 
življenju skorajda ne srečujemo 
več. V mednarodnem merskem 
sistemu je standardna enota za 
čas sekunda in gledano skozi oči 
fizike, je čas količina, ki kaže na to, 
da si dogodki sledijo. Pa vendarle 
je čas mnogo večjega pomena. V 
vsakodnevnem ritmu si je skoraj 
vsakdo kdaj zaželel, da bi ga imel 
več. a kot pravi Ken Blanchard, 
avtor mednarodne uspešnice 'One 
Minute Manager': »zahtevati več 
časa je enako, kot bi zahtevali, da 
se šahovski plošči doda eno polje. 
to ne gre, saj jih več kot toliko ni na 
razpolago«. Res je, vsi razpolagamo 
le s 24 urami na dan in to že od 
samega začetka življenja. Kaj nare-
dimo z njimi, kako jih doživljamo in 
kaj nam pomenijo, pa je zgodba, ki 
si jo pišemo sami. 

POgLED V PRETEKLOsT
Ljudje so skozi zgodovino čas doje-
mali različno. Sonce, Luna, planeti 

in zvezde so bili od nekdaj tesno 
povezani z merjenjem in dojema-
njem časa. Stare civilizacije so se 
namreč opirale na njihovo gibanje 
preko neba in na ta način določale 
letne čase, mesece in leta. Prvi 
koledarji izhajajo iz starega egipta, 
najprej so temeljili na luninih ciklih, 
kasneje pa so se orientirali po zvez-
di Sirius. Babilonci so uporabljali 
12 mesečni koledar, kjer se meseci 
menjajo vsakih 29 ali 30 dni. Veliko 
pozornost času so namenjali Maji, 
ljudstvo, živeče v Mehiki in Central-
ni ameriki. ti se niso orientirali le 
po Soncu in Luni, temveč so v svoje 
meritve vključevali tudi planet Ve-
nero, njihove neverjetno natančne 
meritve časa pa še danes navdi-
hujejo preučevanje marsikaterega 
strokovnjaka. enega najstarejših 
človeških izumov predstavlja ura. 
Kolikor je znano, so prve ure 5000—
6000 let nazaj začele uporabljati 
velike civilizacije Bližnjega vzhoda 
in severne afrike z namenom, da 
bi nadgradile svoj koledar. Prvo 
sončno uro naj bi leta 742 pr. n. 
št. izdelali grki, Rimljani pa so jo 
definirali kot dvanajstino časa med 
sončnim vzhodom in zahodom. 

D

Julij Cezar je 
uvedel sončni ko-
ledar s prestopnimi 
leti, ki pa ga je leta 1573 
zamenjal gregorijanski koledar, 
po katerem se ravnamo še danes. 
Mehanske ure, ki so pomenile 
revolucijo v merjenju časa, so v 
evropi prvič uvedli v trinajstem 
stoletju. gonila jih je utež, ki je bila 
z vrvjo pritrjena na boben. Ko se 
je vrv odvijala, se je boben vrtel 
in premikal urni mehanizem. Čas 
so navadno oznanjale majhne 
mehanske figure z udarci na zvon, 
ki so jih pozneje nadomestili z 
navadnim kazalcem, ki je krožil po 
številčnici. Danes so najnatančnej-
ši merilniki časa atomske ure. te 
izkoriščajo nihajni čas elektroma-
gnetnega valovanja, ki ga izsevajo 
atomi ali molekule. 

V SReDIŠČu  I  SIMPLY CLEVER
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Pot od točke A do točke B traja 
z avtom 30 minut. Pa za vas, v 
avtu? 

zjutraj na poti v službo traja 
toliko, da lahko premislim o aktiv-
nostih, ki jih je potrebno narediti 
tisti dan, na poti iz službe traja 
toliko, da dobim eno ali dve ideji 
za kakšen nov projekt. Na poti na 
počitnice pa traja kakšnih  5000 
besed.

si upate en teden preživeti brez 
ure, brez urnika?   
tehnično gledano (ročne) ure 
tako nimam, drugače pa bi mi šlo 
preživljanje tedna brez ure zlahka 
od rok. No ja – vsaj mislim tako.

Kdaj postane čas za vas brez-
časen?
Nikoli – se ga ne da ustaviti, ne 
upočasniti. Žal. 

nenadomestljivi. Čas je neskončno 
dragocen.

Pot od točke A do točke B traja 
z avtom 30 minut. Pa za vas, v 
avtu?
V pravem avtu, v pravi družbi, ob 
varni vožnji 30 minut traja kratko 
večnost. Kratko večnost, ki je 
neskončno lepa.

si upate en teden preživeti brez 
ure, brez urnika?
Da. upam se prepustiti času, da 
me valovi trenutkov odnašajo v 
stanje mirne zavesti. Cel teden? 
Obožujem počitnice.

Kdaj postane čas za vas brez-
časen? 
Ko zaprem oči. Ko objamem 
svojega sina. Ko odkrivam vesolja 
svetov v očeh dragih, ljubljenih 
bitij. Čas postane brezčasen, ko 
sem preprosto srečna. 

Bi rekli, da je danes »čas še 
vedno denar«?
Rekla bi: čas je več kot denar. 
Prinaša materialno zadovoljstvo 
in odnaša življenje, vsi zapravljeni 
trenutki za računalnikom ali tele-
vizijskim ekranom so preprosto 

Kaj o času menijo znani glasbenik, fotografinja, uspešen 
poslovnež ter publicistka? 

SIMPLY CLEVER

Švicarska družba 
Horus je dala v 
prodajo luksuzno 
uro, ki stane kar 
455. 000 evrov. V 
Horusu more-
bitnim kupcem 
obljubljajo, da 
bodo lahko z uro 
pospešili, upo-
časnili ali celo zau-
stavili čas. Kako? 
S pritiskom na 
gumb se bo lahko 
lastnik ure ultra-
marinum Marine 
igral s sekundami, 
minutami in urami 
ter jih uravnaval 
po svoji želji, nato 
pa kadarkoli vrnil 
nazaj na trenutni 
čas.

NAjsTAREjŠI ŠE DELu-
jOČI AVTO NA sVETu

Letnik izdelave: 1884.
Proizvajalec: De Dion, Bou-
ton & trépardoux iz Francije.
Avto: znan pod imenom La 
Marquise.
gorivo: parni pogon, z upo-
rabo premoga, lesa in papirja: 
da proizvede dovolj pare za 
pogon, potrebuje najmanj 30 
do 40 minut, njegova hitrost 
pa doseže do 60 km/h.

VLADO KREsLIN, glasbenik 
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BARBARA jAKŠE jERŠIČ, 
direktorica zavoda artKontakt 

ALEKsANDER uRANC, 
direktor marketinga v gorenju

Bi rekli, da je danes »čas še 
vedno denar«?
Čas mi nikdar ni pomenil denarja. 
Izguba časa pa samo izgubo 
priložnosti, da se česa novega 
naučim, kaj novega odkrijem in 
spoznam.

Pot od točke A do točke B traja 
z avtom 30 minut. Pa za vas, v 
avtu? 
Ko se vozim sam, je to zame čas, 
ko »imam čas«. torej dobro glas-
bo, premišljevanje, kakšno idejo 
za pesem, itd. Ko se vozimo z 
družino, pa itak splošno veselico.

si upate en teden preživeti brez 
ure, brez urnika?
to se mi enkrat na leto zgodi na 
počitnicah. Imenitno!

Kdaj postane čas za vas brez-
časen?
Na odru, kadar odlično zaigramo.
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Bi rekli, da je danes »čas še 
vedno denar«?
Verjetno gre za večplastno do-
jemanje časa kot denarja – med 
delovnikom je gotovo čas tisti, ki 
prinaša ali odnaša denar, v pro-
stem času pa je kvalitetno preživet 
čas neizmerljiv v denarju. Je pa 
res, da je meja med delovnim in 
prostim časom vse bolj zabrisana.
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Dr. MANCA KOŠIR, publicistka 

KAKO NAjTI ČAs? 
uPORABITE sEDANjOsT!
Včeraj je odšel. Jutri je obetajoč. Izkoristite 
danes in se naučite združevati aktivno-
sti. V najpomembnejšem času (v času 
opravljanja prioritetnih stvari) ne dovolite, 
da vas kaj prekine. V času, ko opravljate 
srednje pomembne stvari, poskušajte 
narediti vsaj dve stvari naenkrat. V času 
vašega prostega časa pa se sprostite ali 
odidite kam na izlet.

VARNOsT
Varnostna razdalja je eden ključnih 
elementov varne vožnje. za določa-
nje varnostne razdalje uporabljamo 
sekundno metodo ali pravilo dveh 
sekund. 

Ob robu vozišča izberemo orienta-
cijsko točko (npr. postavljen prome-
tni znak, robni stebriček oz. cestni 
smernik). Ko pred nami vozeče vozilo 
z zadnjim delom prevozi to točko, 
pričnemo šteti v sekundnem taktu: 
enaindvajset, dvaindvajset. Če isto 
mesto s sprednjim delom vozila pre-
vozimo ob izteku štetja dveh sekund, 
imamo ustrezno varnostno razdaljo, če 
ga prevozimo prej, je naša varnostna 
razdalja premajhna.

Reakcijski čas je čas od zaznave ovire 
do reagiranja. giba se v okviru od 0,6 
do 1,2 sekunde: povprečen voznik rea-
gira v 1 sekundi, dobri vozniki reagirajo 
v 0,7 sekunde, športniki so sposobni 
reagirati v pol sekunde. 

Bi rekli, da je danes »čas še 
vedno denar«?
Čas je več kot denar – čas je 
prostor za polnino bivanja in to 
je najvišja vrednota, nemerljiva z 
denarjem.

Pot od točke A do točke B traja 
z avtom 30 minut. Pa za vas, v 
avtu? 
zame je v avtu čas za meditacijo. 
Nimam nikoli prižganega radia, 
pozornost usmerim na promet, 
zato se ne ukvarjam s problemi 
ega ali kakšnimi skrbmi, temveč 
izstopim iz časa in prostora prav 
s to močno koncentracijo v avto-
mobilu samote in tišine. Pogosto 
tudi molim in ta stik z dušo mi 
ogromno pomeni. zato pa tudi 
rada vozim. 

si upate en teden preživeti brez 
ure, brez urnika?
Ne samo da si upam, celo moram, 
to je zame, za moj strašen tempo 
in pogosta srečevanja z ljudmi 
nujno. tako se vsako leto redno 
odmikam v samoto, pred leti sem 
se za tri mesece v majhno angle-
ško vasico, večkrat grem za kak 
teden v samostan, novembra lani 
sem bila deset dni brez urnika in 
ure v tihotnem romarskem ašramu 
v Indiji …

Kdaj postane čas za vas brez-
časen?
Kadar se sprehajam v naravi, me-
ditiram, molim … in sleherni dan, 
ko berem. Kajti ko beremo, smo v 
drugem stanju zavesti, smo zunaj 
časa in prostora. 
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RED ALI NERED? 
Čeprav naj bi štetje časa v naše 
življenje vnašal nek red bivanja, 
pa je tu vedno prisotna zadrega, 
saj naši koledarji nikakor niso 
najbolj natančni. Leto, določeno 
z luninim gibanjem, je 11 dni 
krajše od sončnega leta. toda niti 
sončno leto ni čisto v skladu z 
našim štetjem časa; z našim ko-
ledarjem je navzkriž za približno 
četrtino dneva. to korigiramo s 
prestopnim letom, vsake toliko let 
pa tudi z dodatno sekundo, ki je 
večina ljudi niti ne opazi, precej 
težav pa povzroča računalničar-
jem, ki se ukvarjajo z velikimi in 
natančnimi sistemi.
zabavno pri koledarju in štetju 
časa je tudi to, da gibanje refe-
renčnih točk ni povsem enako-
merno. zemlja se zaradi Lune 
upočasnjuje; pred 900 milijoni let 
je bil dan dolg le 18 ur, leto pa je 
imelo 481 dni. Kozmologist Max 
tegmark iz tehnološkega Inštituta 
v Massachusettsu (zDa) pravi, da 
bo čez približno sto milijonov let 
dan imel 25 ur. Kje smo torej s 
časom?! Če upoštevamo fizikalno 
dejstvo, da gibanje vpliva na čas, 
psihološko dejstvo, da različni 
dogodki različno vplivajo na našo 
percepcijo časa in filozofsko 
misel, kjer se razhajajo mnenja 
o tem, ali čas sploh obstaja, 
potem stojimo pred zapletenim 
vprašanjem: red ali nered? Kaj čas 
sploh je?

Po raziskavah v povprečju več 
časa kot v privatnem življenju 
preživimo na delovnem mestu, kar 

tretjino prostega časa pa preživi-
mo na svetovnem spletu. 
Pri vsem tem ni čudno, da se nam 
le redkokdaj zazdi, da imamo časa 
dovolj. Venomer pogledujemo 
na uro, z mislimi se sprehajamo 
v preteklost in prihodnost (pa naj 
še kdo reče, da potovanje skozi 
čas ni mogoče), ko se sprašujemo, 
če smo na kaj morda pozabili, 
oz. kaj sledi na našem urniku, 
vedno večja ponudba proizvodov, 
storitev in informacij terja vedno 
več časa za odločanje, posledica 
takšne, linearne časovne obrav-
nave pa je, da pot našega življenja 
ni več avantura, temveč nujna 
potreba, da nekam pridemo, nekaj 
dosežemo, da uspemo. Vsebina 
izgine, pomemben je le cilj. Ne 
zavedamo se lepote in čudeža 
življenja, ki se odkriva povsod 
okrog nas, kadar se za trenutek 
ustavimo in smo povsem prisotni 
v sedanjem trenutku. Ko enkrat 
zares izkusimo mir in blaženost 
prisotnosti trenutka, želja, da bi 
to ponovno izkusili, ne zamre več. 
Budisti pravijo: »ne obstaja drug 
čas kot sedanji trenutek«. Ko 
se sprašujemo, kdaj je pravi 
čas za družino, potovanje, 
prijatelje, pozabljamo: 
morda je pravi čas ravno 
zdaj. 
»Paradoks časa je 
ravno v njegovi 
neulovljivosti, čeprav 
je čas ves čas z nami 
in v nas.«, pravi prof. 
dr. Marko uršič, 
redni profesor na 
Fakulteti za logiko 

in filozofijo narave. »Kadar ga ho-
čemo zgrabiti, nam zdrsne skozi 
prste kakor drobni pesek. Najbolj 
ga občutimo v sebi, v svojem 
minevanju, staranju.«

V AVTu, Z AVTOM, O AVTu: 
uRA TEČE POVsOD DRugAČE
Na naših cestah je z avtomobili 
vedno gneča, nam pa se po 
navadi mudi. takrat si želimo čas 
ustaviti, saj prehitro teče, naš cilj 
pa je še vedno precej oddaljen. 
glede na podatek, da poslovneži 
preživijo v avtu povprečno eno 
uro na dan, je pomembno, kako 
bomo to uro doživeli. V stresu, 
ker se nam mudi? ali jo bomo po-
rabili tako, da bo delala za nas in 
se bomo v tej uri dobro počutili? 
V takšnih trenutkih dobro dene 
občutek udobja in varnosti 
v pravem avtomo-
bilu: mobilna 
pisarna, 

ČAs IN LjuDjE
V povprečni življenjski dobi po 
ugotovitvah strokovnjakov od 
72 let preživimo: 

21 let v spanju, 
14 let na delovnem mestu, 
7 let v kopalnici, 
6 let se prehranjujemo, 
6 let na potovanjih, 
5 let med čakanjem v vrsti, 
4 leta ob učenju, 
3 leta na sestankih, 
2 leti ob vračanju klicev, 
1 leto v iskanju izgubljenih 
stvari, 
22 mesecev v slavljenju, 
8 mesecev v odpiranju  
nepotrebne pošte, 
6 mesecev ob čakanju pred 
semaforji. 

V SReDIŠČu  I  SIMPLY CLEVER



dober dizajn, glasba iz kvalitetnih 
zvočnikov, morda celo prijetna 
družba. za to je pomembno, da 
ob nakupu avta dobro pregleda-
mo ponudbo na trgu in izberemo 
najprimernejšega. to pomeni, da 
si je za nakup dobro vzeti več časa. 
Koliko časa v avtomobilski indu-
striji porabijo za izdelavo enega 
avtomobila? za sestavo vseh delov 
avtomobila potrebujemo približno 
en dan, od nič do avta pa proces 
traja približno od 15 dni do enega 
meseca. Če primerjamo s časom 
faze nakupa, je torej čas izdelave av-
tomobila mnogo krajši. avto ni vino 
in s starostjo ne postaja žlahtnejši, 
sami pa si sčasoma želimo boljše, 
večje, varnejše, zmogljivejše, zato 
avto večkrat zamenjamo. ena manj-
ših slovenskih raziskav o tem, kako 
pogosto menjamo avto, je pokazala, 
da največ (60 %) ljudi zamenja avto 

po petih do desetih letih, sledijo 
tisti, ki zamenjajo avto vsake dve do 
tri leta (22 %), ostali lastniki vozil pa 
svoje avtomobile menjujejo 'non 
stop' (8,5 %).

POČAsI jE HITREjE
Kot moramo paziti, da vozimo 
varno in z zmerno hitrostjo, 
zbrano in ves čas prisotni, tako 
bi lahko pomislili tudi na čas v 
življenju. Da se kakšna situacija 
ne bi razpletla takrat, ko bi to 
najmanj želeli in ravno v nasprotju 
z našimi pričakovanji. gumba za 
previjanje časa nazaj ne bomo 
našli, tudi tistega za pavzo ne. 
Lahko pa ločimo pomembno od 
nepomembnega, si postavimo 
prioritete in znova obudimo 
občutek za bistvo življenja. »Še 
je čas, da izvem, kaj je prav in kaj 
ne smem …«, poje Vlado Kreslin. 

Spomnimo se na to, kako je bilo, 
ko smo bili mlajši: več igre, več 
zgodb, več veselja. S tem pa tudi 
več zdravja in zadovoljstva. 
David allen, svetovalec za pro-
duktivnost in avtor uspešnice 
»getting things Done: the art of 
Stress-Free Productivity« pravi: »S 
časom se ne da upravljati. ali je 
komu že uspelo iz petih minut na-
rediti šest ali štiri in pol? Čas samo 
je. Naše akcije so tiste, s katerimi 
upravljamo v času.« temu bi lahko 
dodal vsebino še nemški učenjak 
in pustolovec alexander von 
Humboldt s svojo mislijo: »Čas je 
prazen prostor, ki ga izpolnijo šele 
dogodki, misli in občutja«.
Vse to je še kako res. Ko ujamemo 
trenutek zdaj, enostavno uživamo 
pot življenja in zaupamo, da 
bomo vedno ob pravem času na 
pravem mestu. 

SIMPLY CLEVER

eno najtočnejših 
atomskih ur na 
svetu imajo na 
ameriškem Inšti-
tutu za standarde 
in tehnologijo 
NISt, saj se ta v 60 
milijonih let zmoti 
le za sekundo. Po 
atomskih urah se 
uravnavajo vse 
druge, tako so 
transport, komu-
nikacija, finančne 
transakcije, proi-
zvodnja, električna 
energija in druge 
tehnologije po-
stale odvisne od 
točnosti ur.

ČAs jE ZA VELIKO 
ŠKODINO NAGRADNO IGRO!

Posreduj svojo brihtno idejo na 
temo vožnje z avtomobilom na 
www.simplyclever.si  in z malo 
sreče bo ena izmed nagrad tvoja!

Posreduj brihtno 
idejo in se odpelji 
s kolesom!

glavna nagrada: 
3 x škodino treking kolo
+ 30 škodinih paketov presenečenja!

Pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na www.simplyclever.si. 

Na spletno stran 
www.simplyclever.si 
povabi tudi svoje pri-
jatelje, sodelavce in 
sorodnike, saj bo na 
spletni strani poleg 
nagradne igre kmalu 
še mnogo več … 
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Velike mačke se vračajo med najboljše

Divji lepotici ob Vrbskem jezeru

Brez igralcev, palic, ploščka in 
tudi Škode si ni mogoče zamisliti 
modernega svetovnega prven-
stva v hokeju. tako je bilo tudi na 
prvenstvu divizije I v Ljubljani, 
kjer so si hokejisti z risom na prsih 
znova priigrali nastop med elito.
Slovenci so v Hali tivoli najboljšo 
igro prikazali na odločilni tekmi 
proti Madžarom, ki so jo dobili 
s 4:1, še prej pa so jim premoč 
morali priznati Poljaki, Hrvati, 
Britanci in Južnokorejci. Slovenija 
je tokrat nastopila s precej pomla-
jeno reprezentanco, večina risov 
bo tako zaigrala tudi naslednje 
leto v skupini a. elitno svetovno 
prvenstvo − po izpadu leta 2008 v 
Kanadi se ga slovenski igralci niso 
več udeležili − bo gostila Slovaška. 
to bo za rise šesti nastop med 
najboljšimi.     

SIMPLY CLEVER

Na Kanarskih 
otokih je potekal 
četrti rally serije 
IRC, še drugič 
zapored pa sta v 
tem tekmovanju 
zmagali posadki v 
Škodi Fabia super 
2000. Prva sta 
Jan Kopecký in 
Petr Starý iz ekipe 
Škoda Motor-
sport (tovarniško 
moštvo), druga 
pa njuna moštve-
na kolega Juho 
Hänninen in Mikko 
Markkula. uspeh 
Škode sta s tretjim 
mestom dopolnila 
guy Wilks in Philip 
Pugh iz ekipe Ško-
da uK Motorsport.

Na tradicionalnem srečanju 
Wörthersee tuning event, ki je 
potekalo od 12. do 15. maja, 
sta se predstavili tudi predelani 
različici Fabia RS+ in Octavia RS+. 
Divji Škodi sta ob Vrbskem jezeru 
navdušili številne ljubitelje hitrih 
avtomobilov.
Fabia RS+ temelji na sami Fabiji 
RS. Predelana različica serijskega 

vozila stavi na impozanten videz. 
»Streha in velika platišča so obar-
vana zeleno, s čimer namigujemo 
na naše uspehe v rally tekmo-
vanjih in na tekmovalni model 
S2000, siva barva pa predstavlja 
športni vidik vozila ter povezanost 
med enostavnostjo in oblikovnimi 
detajli,« je povedal Jozef Kabaň, 
vodja oblikovanja pri podjetju 

Škoda auto. Fabio RS+ zazna-
mujejo še velik prednji odbijač 
z luknjo za zrak, nizki pragovi in 
zadnji difuzor. Odprtina za dihanje 
je dodana tudi na pokrovu, špor-
tno vzdušje pa se nadaljuje tudi na 
sedežih in še nekaterih dodatkih v 
notranjosti. 
tudi Octavia RS+ temelji na 
serijskem modelu. »Namen tega 
vozila je poudariti atraktivnost in 
edinstvenost modelov linije RS. 
Poudarjena sta eleganca avto-
mobila, spojler na vozilu pa še 
dodatno obogati športni videz. 
tudi notranjost je popolnoma dru-
gačna od primerljivega serijskega 
vozila,« je razložil Kabaň.  
Ob Vrbskem jezeru so si avtomo-
bilski zanesenjaki lahko ogledali 
tudi Fabio super 2000, ki je svojo 
tekmovalno pot začela leta 2009 
na rallyju Monte Carlo, trenutno 
pa dominira na tekmah rally serije 
IRC.

Škoda in 
Mednarodna 
hokejska zveza 
(IIHF) sta se že 
leta 2007 vpisali 
v guinnessovo 
knjigo rekordov. 
Nobena druga 
družba se na-
mreč ne glede 
na šport ne 
more pohvaliti 
s tako dolgim 
sodelovanjem 
na svetovnih 
prvenstvih. 
Škoda je pokro-
vitelj največjih 
tekmovanj pod 
okriljem IIHF že 
od leta 1992.

Besedilo: Igor Kovačič

ŠPORtNO  I  SIMPLY CLEVER



Uspešni tudi na dveh kolesih
Škoda auto je podaljšala partner-
stvo z organizatorji najprestižnejše 
kolesarske dirke na svetu. S tem 
se nadaljuje sodelovanje s tour 
de Franceom, ki se je začelo leta 
2004, družba pa po podaljšanju 
pogodbe ostaja glavni partner 
francoske pentlje vsaj do leta 
2013. 
Na 97. izvedbi dirke po Franciji (3. 
7.—25. 7. 2010) kolesarje čaka 20 
etap na skupaj 3.596 kilometrov 
dolgi poti, poleg francoskih pa 
bodo prepeljali tudi nizozemske 
in belgijske ceste. Nenazadnje je 
Škoda tudi sponzor bele majice za 
najboljšega kolesarja v kategoriji 
do 25 let.
V letu 2010 je Škoda pokrovitelj 
kar osmih profesionalnih kolesar-
skih ekip in tudi dveh tehničnih. 
te so (kolesarske) Cofidis, Cervélo 
test, Francaise des Jeux, euska-
teltel-euskadi, Milram, Rabobank, 
Saxo Bank in Silence-Lotto ter 
(tehnični) Shimano in Mavic.

»Sodelovanje s tourom ostaja eden od stebrov naše 
sponzorske strategije, najpomembnejši sorodni pro-
jekt pa je partnerstvo pri tekmovanju giro d'Italia, ki 
ga sponzorira italijanski uvoznik. Hkrati smo prisotni 
pri dogodkih za kolesarje vseh starosti, kot so dirka 
Bike for Life na Češkem, Škoda Velothon Berlin v 
Nemčiji in tour de Romandie v Švici,« je povedal 
Martin Lauer, vodja korporativnega komuniciranja 
pri družbi Škoda auto.
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Škodo želim narediti za eno 
najboljših svetovnih znamk
To je cilj odločnega človeka, ki stoji na trdnih temeljih bogatih izkušenj iz 
preteklosti. To je jasna vizija prihodnosti, v kateri ni prostora za težave, le za 
izzive. To so besede novega vodje Škodinega sektorja za upravljanje kakovo-
sti, Manfreda Borta, ki se je avgusta lani odločil, da je čas za uresničevanje 
ciljev zdaj. O premagovanju ovir govori s takšno odločnostjo in jasno začrta-
no strategijo, da se prav vse zdi mogoče. In kdo bi si mu drznil oporekati?

NAuKI žIVLjENjA
zlato pravilo uspeha so po bese-
dah novega Škodinega vodje za 
upravljanje kakovosti izboljšave. Ne 
enkratne, temveč stalne, te namreč 
vodijo k dolgoročnemu uspehu 
znamke. »edina pot do trajnega 
uspeha znamke je nenehno izbolj-
ševanje zanesljivosti, kakovosti in 
celotnega estetskega vtisa.« Na tej 
poti ni prostora za individualizem. 
»tako kot na mojem prejšnjem 
delovnem mestu je tudi tu najpo-
membneje, da na ravni menedž-
menta delujemo kot tim. V težkih 
razmerah, s katerimi se spoprijema 
avtomobilska industrija, to vidim kot 
neznansko pomemben dejavnik.« 
Preden se je Manfred Bort pridružil 
Volkswagnu, je delal v Švici in zDa, 
pozneje pa pri Volkswagnu sode-
loval pri mnogih nalogah v tujini. 
Izkušnje, pridobljene na različnih 
koncih sveta, so postale univerzalna 
pravila.

ČAs ZA PREsEžKE
avtomobilska industrija napreduje 
bliskovito, vozila izpred dvajsetih 
let se zdijo le še kot oddaljene slike, 
ki spadajo v zgodovinske knjige. 
V preteklih desetih letih je Škoda 
doživela pravi razcvet in napre-
dovala na vseh področjih. »Če 

upoštevamo ogromno povečanje 
kompleksnosti naših vozil, so izbolj-
šave videti še dramatičnejše. Vozila, 
izdelana pred desetimi leti, so imela 
majhno število kontrolnih enot; 
vozila, izdelana pred petnajstimi 
leti, takih enot sploh niso imela in 
tako se nobena izmed njih ni mogla 
pokvariti ali povzročiti okvare.« zdi 
se, kot da se svet vrti vedno hitreje 
in zahteva, da pospešimo korak in 
ujamemo njegov ritem. Današnji 
čas zaznamuje tehnološki napredek 
in z njim so zrasla pričakovanja. 
»tehnološki napredek gre z roko v 
roki z vse večjimi zahtevami naših 
strank. V preteklosti je bila Škodina 
prednost v zahodni evropi, da kupci 
od znamke in njenih izdelkov niso 
pričakovali veliko. a pričakovanja 
zahodnoevropskih kupcev so od ta-
krat opazno zrasla. V drugih regijah, 
na primer v Rusiji, na Kitajskem in še 
posebej v Indiji, imajo Škodini kupci 
največja mogoča pričakovanja in 
ta trend se bo nadaljeval.« Bortova 
naloga je zastavljena: preseči ta 
visoka pričakovanja. 

ODLIČNOsT sVETOVNIH 
RAZsEžNOsTI
Bortovo vsakodnevno delo je 
neposredno izraženo v izdelkih – 
tako v novih kot v deset let starih 

avtomobilih. Izzivi se kar vrstijo. 
Škoda izdeluje avtomobile v Rusiji, 
ukrajini, Indiji in na Kitajskem. »za-
gotoviti, da bodo ravni kvalitete na 
vseh teh lokacijah enako visoke kot 
v naših čeških proizvodnih obratih, 
je velik izziv, saj moramo upoštevati 
številne lokalno posebne zahte-
ve in se spopadati s specifičnimi 
težavami.« Kakovost ima namreč 
na vsakem koncu sveta popolnoma 
drugačen pomen. »Primeri so eks-
tremne obremenitve komponent za 
šasije v Rusiji in nepredvidljiv vpliv 
monsunov v Indiji na vsakodnevno 
delovanje naših vozil.« Osebni cilj 
je stremljenje k odličnosti. »Moj 
osebni cilj v naslednjih letih je, da 
Škodo pripeljem med prvih pet po 
zadovoljstvu strank in majhnem 
številu okvar na vseh velikih svetov-
nih tržiščih.« ugled vsake blagovne 
znamke pa ustvarjajo tudi zaposleni. 
»zadovoljen sem, kadar slišim, da 
naši prodajalci presenečajo svoje 
stranke, pa naj bo s prijaznostjo, in-
dividualnim pristopom ali kakšnim 
posebnim dogodkom, kot je bilo 
lansiranje Yetija.«

DOBER, BOLjŠI, NAjBOLjŠI
Bort poudarja, da kakovost avto-
mobilske znamke lahko merimo z 
več vidikov. »Če gledamo zgolj na 

Diplomiranega fizika, ki je v skupini Volkswagen zaposlen od leta 1991, je želja po izzivu odpeljala 
iz Nemčije na Češko, natančneje v samo srce znamke Škoda. Kjer gre za vprašanje zagotavljanja 
najvišje kvalitete – kar je skorajda na vseh področjih delovanja podjetja – v prvi vrsti stoji on. 
Z mislimi prehiteva čas in snuje nove možnosti napredka v prihodnosti.  

Besedilo: Špela Marn

SIMPLY CLEVER

Škoda vedno pre-
seneča – v pozitiv-
nem smislu, pravi 
Manfred Bort. 
»Škodi je vedno 
uspelo pozitivno 
presenetiti svoje 
stranke s prepro-
stimi in pametnimi 
lastnostmi svojih 
izdelkov, kot sta na 
primer Superbov 
sistem prtljažnih 
vrat twindoor ali 
prenosna LeD-
svetilka, ki se polni 
med vožnjo in 
jo lahko upora-
bljamo kot ročno 
svetilko.« 

SVet MODROStI  I  SIMPLY CLEVER



»Moj osebni 
cilj v naslednjih 
letih je, da 
Škodo pripeljem 
med prvih pet 
po zadovoljstvu 
strank in majh-
nem številu 
okvar na vseh 
velikih svetov-
nih tržiščih.«

možnost okvar, je Škoda v zgornji 
tretjini najkvalitetnejših. Po estetski 
kakovosti novih vozil naši zadnji 
modeli kažejo nadaljnje izboljšave. 
Velik potencial za rast in izboljšanje 
ugotavljamo na področjih zane-
sljivosti in dolgoročne kakovo-
sti.« Škodi je lahko za vzor tudi 
skupina Volkswagen. »V skupini 
Volkswagen sta vsaj dve znamki, 
katerih zavzetost za izboljševanje 
že doseženih ravni zadovoljstva 
strank ima bistveno bolj proaktivne 
postopke. Verjamem, da bodo ti in 
pa večji poudarek na uresničevanju 
zahtev na zelo različnih Škodinih 

trgih ključna področja mojega dela v 
prihajajočih letih.« Po drugi strani pa 
je Škoda po Bortovih besedah v pri-
merjavi z internimi tekmeci posebej 
učinkovita na področju okvar, ki jih 
pokriva garancija.

MIsIjA ŠKODA
Vodenje Škodinega sektorja za 
upravljanje kakovosti je Bortova 
prva večletna misija in vesel je, da 
bo potekala na Češkem. tuje okolje 
odpira nove ideje in možnosti, hkrati 
pa prinaša tudi kakšno oviro, ki jo 
je treba premagati. »Sodelovanje 
z mojimi kolegi je pravzaprav zelo 

dobro in preprosto. težave pa mi 
povzročata češka izgovarjava in 
slovnica.« Jezik bo lahko utrjeval 
tudi ob ogledu čeških znamenito-
sti, za kar še vedno ni našel časa. 
»Delno tudi zato, ker se mi moja 
žena in hčerka še nista pridružili. 
a načrtujemo, da bomo naslednje 
počitnice preživeli na Češkem.« Brez 
dvoma bo češko okolje lahko še 
natančno spoznal, saj dolgoročno 
zastavljeni cilji kažejo, da se Manfre-
du Bortu nikamor ne mudi. Razen 
seveda popeljati Škodo na sam vrh 
lestvice najboljših. In poskrbeti, da 
bo tam ostala.

»zadovoljen sem, kadar slišim, da naši prodajalci presenečajo 

svoje stranke, pa naj bo s prijaznostjo, individualnim pristopom ali 

posebnim dogodkom, kot je bilo lansiranje Yetija.«
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Junaški pohod
Kompaktni enoprostorec Roomster je po štirih letih dobil nov obraz, nove 
značajske poteze, nove motorje in nov zagon. Na nove zmage je popolnoma 
pripravljen, pa vi?

Besedilo: artur Švarc

osebnež, dolg 4,2 metra, s 
prepoznavnim stilom je več 
kot dovolj za skupino mla-
dih (in mladih po srcu), ki si 

želi izleta in športnih dogodivščin, 
brez da bi zato morali razmišljati, 
kaj bodo pustili doma. enako 
družine z otroki, ki jim velikost 
avtomobila navzven in uporab-
na vrednost prostora navznoter 
skupaj z vsemi tehničnimi in 
varnostnimi dobrotami pomenita 
ključno izbiro. Ko k temu dodamo 
še 480 litrov prtljažnika, ki ga lah-
ko s pomikanjem zadnjih sedežev 
s sistemom varioflex povečamo še 

za 80 litrov, ob odstranitvi sedežev 
pa potnika na sprednjih sedežih 
brez težav prepeljeta tudi dve 
gorski kolesi z vso pripadajočo 
opremo.
Če kaj ne gre v avto, pa gre na 
streho. Strešne sani v ekskluzivno 
srebrnem dizajnu so pripravljena 
za nosilce za kolesa in strešne 
kovčke, tako da prostor ni in ne 
sme biti omejitev.

KOT DNEVNA sOBA 
Z RAZgLEDOM
Notranjost je bila deležna novega 
oblazinjenja z novimi vzorci, 

P za dodatno udobje pa si lahko 
omislimo tudi tonirana stekla, 
samodejno klimatsko napravo 
in novo generacijo radijskih 
sprejemnikov, ki podpirajo vse 
novodobne formate zapisa zvoka. 
Roomsterjevo poslanstvo se 
odraža tudi v številnih predalčkih, 
kamor lahko odložimo zemljevide, 
prigrizke in pijačo in jih najdemo 
pod volanom, pred sovoznikom in 
v vratih. Ko pogledamo navzgor, 
pa najdemo tudi predalček za 
sončna očala. In ker Roomster ni 
samo doživetje prostora, pač pa 
tudi okolice, se je mogoče voziti 
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pod jasnim modrim nebom, ki 
proseva skozi veliko strešno pano-
ramsko okno.

ČuVAj
Ko gre za varnost, Roomster ne 
pozna kompromisov. euroNCaP 
mu je prisodil vseh pet zvezdic, 
sam avto pa premore zmogljiv in 
napreden sistem proti blokiranju 
koles, ki vključuje tudi ojačevalnik 
zavorne moči z dvojno karakteri-
stiko. za nadzor nad dogajanjem 
pod kolesi pa lahko skrbi eSP in 
sistem nadzora tlaka v pnevma-
tikah. Roomster poskrbi tudi za 
vidljivost, saj lahko nova halo-
genska žarometa sledita zasukom 

volana in osvetljujeta ovinek. Vse 
različice Roomsterja so že serijsko 
opremljene s sprednjima in 
stranskima varnostnima blazina-
ma, v dodatni opremi pa si lahko 
izberete tudi stranske 
varnostne zavese.

NA POsKOK 
Izvedba Scout prinaša robustne 
odbijače in zaščite na bokih, stili-
stični dodatki pa z napisom Scout 
ves čas opozarjajo, da imamo 
opravka z avtomobilom, ki ob 
vsej funkcionalnosti premore tudi 
več poguma za slabše ceste in 
pogoje.

ZELENO ZA OKOLjE
Roomster je na voljo 
tudi kot posebna različi-
ca greenline z najšibkej-
šim dizlom, 1,2-litrskim 
tDI-jem s 55 kW (75 
KM) in sistemom Start/
Stop, menjalnikom s po-
daljšanimi prestavinimi 
razmerji in regeneracijo 
energije pri zaviranju. S 
temi podatki bo Room-
ster med najbolj varčni-
mi in čistimi avtomobili. 
Porabi 4,2-litra na 100 
kilometrov se pridružuje 
tudi nizka stopnja emisij, 
109 gramov CO

2 na 
prevožen kilometer.

ZgODOVINA
Roomster je bil prvič predstavljen na Ženevskem avtosalonu 2006, prodaja 
pa se je začela poleti istega leta. tehnično gledano je prva Škoda, ki ne izhaja 
samo iz Volkswagnove platforme, pa čeprav gre v osnovi še vedno za plat-
formo a4 PQ34 z nekaj unikatnimi dodatki. Roomster si deli komponente s 
prejšnjo Octavio in aktualno Fabio.
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PREPRIČLjIV
V iskanju podrobnosti ne more-
mo mimo novega obraza, ki ima 
podobno kot sestrska Fabia nove 
luči, novo masko in nov odbijač. 
Slednji povezuje velike vstopne 
reže za zrak in široko razpote-
gnjene meglenke, kjer po novem 
gostujejo tudi dnevne luči. 

03

PET ZVEZDIC ZA VARNOsT
Pri varnosti ne pozna kompro-
misov: štiri varnostne blazine 
so vgrajene serijsko (sprednji in 
stranski), v dodatni opremi pa 
sta tudi stranski varnostni zavesi. 
Rezultat prizadevanj inženirjev 
je vrhunska zaščita potnikov 
– Roomster si je v evropskem 
programu za varnost euroNCaP 
prislužil vseh pet zvezdic.

02

SIMPLY CLEVER

Ime Roomster 
skriva kombinacijo 
prostora (room) 
in voznih lastnosti 
(roadster). to 
omogoča varno 
upravljanje vozila 
in daje občutek, 
da smo v razkošni 
dnevni sobi. 

MOČAN
Roomster je na voljo s šestimi 
motorji: 1,2-litrskim bencinskim 
z močjo od 51 do 77 kW (70 do 
105 KM), 1,2-litrskim trubodizlom 
s 55 kW (75KM) in 1,6-litrskim 
turbodizlom s 66 ali 77 kW (90 
ali 105 KM). Vsi motorji imajo 
petstopenjski ročni menjalnik, v 
nekaterih različicah opreme pa 
je na voljo tudi DSg menjalnik z 
dvojno sklopko.

01

Izjemno pro-
storna in zračna 
notranjost teme-
lji na prvotnem 
konceptu mode-
la, ki želi udobje 
zagotoviti vsem 
potnikom. Potni-
ki na dvignjenih 
zadnjih sedežih 
se počutijo kot 
v kinu, ko skozi 
velika stranska 
stekla opazujejo 
edinstvene pri-
zore narave, ki 
beži mimo njih.
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PROsTOR
V Roomsterju je dovolj prostora 
za vso družino in tudi za skupi-
no prijateljev, ki se odpravlja na 
morje ali na kulturno prireditev. ta 
avto je dovolj športen za aktivno 
preživljanje prostega časa, dovolj 
eleganten za vožnjo po mestih in 
za družabne dogodke ter dovolj 
zmogljiv, da v njem lahko prevaža-
te karkoli potrebujete. 

04

VELIKO PROsTORA
480 litrov prtljažnika in sistem za-
dnjih sedežev varioflex omogoča 
izjemno prilagodljivost prostora. 
Pomikanje sedežev naprej in 
nazaj omogoča ali več prostora za 
kolena ali dodatne litre v prtljažni-
ku, trije ločeni sedeži pa se lahko 
podirajo ali odstranijo posamično. 
Pri tem tvorijo velik raven prtljažni 
prostor, kamor spravimo celo 
gorsko kolo.

05

PROsTOR V NEBO
Strešno panoramsko okno je v 
najnovejši zgodovini avtomo-
bilizma precej priljubljeno, zato 
tudi Roomster omogoča vožnjo, 
ki kljub drugačni zasnovi prinaša 
nekaj hedonizma kabrioletov z ve-
likim modrim nebom nad glavami 
potnikov.

06

Ste vedeli, 
da ima vsako 
Škodino vozilo 
4 letno jamstvo 
brez omejitve 
kilometrov?
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Novi obraz 
male gospodične
Besedilo: artur Švarc

Po treh letih odkar spoznava ceste, je mala Fabia dobila 
prenovljeno podobo, njen organizem pa številne tehnične 
novosti s poudarkom na učinkovitosti, udobju in inovacijah.
Vsaka sprememba obraza pomeni iskanje nove popolnosti, 
prav pa je, da se ohranja značaj avtomobila, ki ga določa. 
Podoba na malčku, kot je Fabia, pride še posebej do izraza, 
ko se srečata minimalizem, elegantne linije in občutek za 
podrobnosti. 

PO PReDNOStNI  I  SIMPLY CLEVER



z nekaj potezami so Škodini 
oblikovalci Fabiji vdahnili še več 
dinamike, močne horizontalne 
linije na sprednjem delu so avto 
vizualno znižale in razširile. Pri 
vseh teh potezah so morali mojstri 
misliti tudi na nove motorje, ki 
dihajo s pomočjo turbo polnilnika 
in potrebujejo drugačne dihalne 
poti skozi sprednje odbijače, zato 
so izkoristili priložnost in nazaj 
razpotegnili tudi luči ter prevetrili 
motorni pokrov. glavni Škodin 
oblikovalec Jozef Kaban pravi, 
da je novi obraz bolj samozave-
sten in dinamičen, hkrati pa tudi 
bolj eleganten in zrel. zadek za 
prepoznavno poravnano strešno 
linijo zaključujejo zadnje luči s 
Škodino grafiko v obliki črke C. 
Kot se za rojstni dan spodobi, so 
bile novega oblikovalskega diha 

deležna tudi kolesa, čopič pa je na 
paleti zamešal nove barve, rally 
zeleno, vodeno modro in pacifiško 
modro. 
Kako voznik doživlja svoj delovni 
prostor, ni odvisno samo od po-
dobe, pač pa tudi od materialov, 
ki ga obdajajo. Dodatki kroma na 
prestavni ročici in gumb ročne 
zavore poudarjajo ton kakovosti 
vozila, na novo oblikovani merilni-
ki in grafika zaslonov pa opomi-
njajo, da gre avto z roko v roki s 
tehničnim napredkom 21. stoletja, 
kar velja tudi za novo navigacijsko 
napravo, katere orkestralni del tri 
desetletja staremu CD-ju odreka 
primat nad novimi mediji kot so 
pomnilniške kartice in uSB-ključki. 
Skoraj vsi računalničarji vozijo av-
tomobile in skoraj vsi, ki dandanes 
vozijo, so tudi računalničarji. 

KAj POMENI OBLIKA 
AVTOMOBILA?
So to luči, ki poosebljajo oči, je to 
maska z logotipom, ki je kot navi-
jaški šal z družinsko pripadnostjo? 
Morda odbijač, ki skupaj z režami 
za zajem zraka in meglenkami 
spominja na nasmeh? Silhuete 
oken, skozi katere potniki kukajo 
v svet, bočne linije in zadnji vtis, 
ki ga pusti zadek avtomobila, ko 
pelje mimo? Oblika avtomobila je 
nedvomno tisto, po čemer si ga 
zapomnimo, ko zapremo oči in ko 
ga znova srečamo na pestrem in 
polnem parkirišču. 

VDIH NA 
DALjAVO 
Fabiji lahko zdaj 
s ključem že na 
daleč upravlja-
te električno 
pomična okna 
in tako v avto 
spustite svež 
zrak, če stoji na 
vročem soncu.
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sedem različnih 
bencinskih 
in dizelskih 
src ustreza 
najnovejšim 
evropskim emi-
sijskim predpi-
som, Fabia pa 
voznika spomni 
na učinkovitejše 
prestavljanje in 
s tem manjšo 
porabo.

trije dizelski motorji z razponom 
moči med 55 in 77 kilovati (75–105 
KM) imajo vsi filter sajastih delcev, 
novi bencinski 1.2 tSI motor s 77 
kW pa v kombinaciji z DSg menjal-
nikom porabi le 5,3 litra goriva ob 
samo 124 gramih izpuščenega CO2 
na prevožen kilometer. 
Varnost potnikov in drugih udele-
žencev v prometu je na prvem me-
stu. Štiri serijske varnostne blazine 
in aBS skrbijo, da avto skrbi za vas in 
ne obratno. za mirnejše ponočeva-
nje skrbijo žarometi z novo optiko, 
ki osvetljujejo še širše polje, dnevne 
luči pa so z meglenkami združene v 
nov in bolj varčen sistem, ki tudi bolj 
učinkovito osvetljuje cestišče ob 
slabi vidljivosti in megli.

Ker fizika praktično ne pozna golju-
fanja, je treba upoštevati tudi zavi-
ranje. z novim zavornim sistemom 
zdaj Fabia ustavlja še bolj učinkovi-
to, v trenutkih, ki prikličejo kakšno 
potno kapljo na čelo in je treba 
ustaviti kar najhitreje, pa Fabia 
sama z utripalkami poskrbi, da so 
na voznikov manever pozorni tudi 
ostali (in manj pozorni) udeleženci 
v prometu. 

sEsTRI s ŠKORNjI
Vsakodnevna uporaba avtomobila 
velikokrat ni vezana le na brez-
hibne in utrjene asfaltne poti med 
hišami in nebotičniki, pač pa si z 
avtomobilom občasno zaželimo 
tudi med zelene travnike in v 

gozdove. V zadnjih letih je Scout 
postala prepoznavna oznaka za 
vse, ki iščejo bolj robusten videz 
in zaščito, s katero avto brez slabe 
vesti prepustijo makadamskemu 
prahu in prežečim lovkam vej 
grmičevja. 
tako petvratni Fabiji kot Fabiji 
Combi je Scout prinesel posebej 
oblikovane odbijače in off-road di-
zajn zunanjosti. Posebna plastična 
zaščita se vije čez boke med po-
sebej za Fabio Scout oblikovanimi 
16-palčnimi kolesi, ki jih po potrebi 
lahko še nekoliko povečamo. Videz 
zaokrožujejo sprednje meglenke in 
zatemnjena stekla. 
tudi v notranjosti sta obe Fa-
biji zaščiteni z bolj vzdržljivim 
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Škoda Fabia 
predstavlja 
prepoznavno 
osnovo za 
Škodino paleto 
petih modelov 
in ne skriva svo-
jih družinskih 
korenin.

oblazinjenjem, na izlet v neznano 
pa spominjajo napisi Scout na 
preprogah. Voznikove noge bodo 
tempo na brezpotjih usmerjale s 
stopalkami iz brušenega jekla, ki 
združujejo tako športni ton kot 
dodatno robustnost.

DIRKAŠKI gENI
Prenovljeni družini Fabije ne manj-
kata niti najbolj mišičasti pripa-
dnici, Fabia RS in Fabia Combi RS. 
Dolgoletne izkušnje iz avtomobil-
skega športa so prišle še kako prav, 
ko je bilo uporabnost ter dinamiko 
treba združiti s pravo športnostjo. 
Skupaj s prenovo Fabie se je rodila 
tudi druga generacija Fabie RS, ki je 
prvič na voljo tudi v kombi različici. 

Svežo podobo vsakdanje Fabie še 
dodatno začinijo športni odbi-
jači z integriranimi meglenkami, 
rdeče obarvane zavorne čeljusti s 
17-palčnimi aluminijastimi platišči, 
temna stekla in dvojna izpušna 
cev na zadku. Ob vsej elektroniki, 
ki skrbi za varnost Fabie, ima RS 
tudi delno zaporo diferenciala, ki 
prinaša še dodatno suverenost pri 
nadzoru nad ovinki. 
Novi 1,4-litrski tSI motor ima hkra-
ti neposredni vbrizg goriva kot tudi 
podporo turbinskega polnilnika 
in kompresorja, ki zagotavljata 
harmonično moč po celotnem 
polju vrtljajev. Rafinirana mehanika 
pogona se izrazi tudi v številkah: 
132 kilovatov moči (180 KM) in 

250 Nm navora sta dovolj, da mali 
športnici do stotice poskočita v 
samo 7,3 sekunde, končna hitrost 
pa znaša 224 km/h pri kombili-
muzinski in 226 km/h pri kombi 
različici. Seveda pa vsa ta živahnost 
ne bi bila dovolj izražena brez 
7-stopenjskega menjalnika DSg 
z dvojno sklopko in možnostjo 
prestavljanja na volanu.
zakaj je voziti samosvoj in dovršen 
avto svojevrsten užitek? Prav detaj-
li majhen avto naredijo veličasten. 
Ko vas varno pripelje domov, znate 
ceniti vsako njegovo potezo: od 
duše motorja do obraza, s katerim 
vas gleda.

Ne pozabite: 
vsako Škodino 
vozilo ima 
4 letno jamstvo 
brez omejitve 
kilometrov.

23

ju
LI

j 
  2

01
0



Šempeter

Kostanjevica
pri Gorici

Komen
Vipava

Vipavski križ

Ajdovščina

Črniče

ova GoricaN

Na krilih hladne burje 
in toplega sonca
Kdaj ste nazadnje zavili z avtoceste prej, kot je bilo potrebno, in po vijugastih 
klanicih odkrivali pozabljene poti? In kdaj ste z dežja skoraj pobegnili pod 
kap, pa vas je burja sprejela v objem, ko celo presenetljiv sončev dotik ni bil 
več daleč? Da, tokrat nas je pomlad vabila na Primorsko, natančneje v 
Vipavsko dolino in še malo višje proti goriškim 
brdom. Zato naročimo gorivo za Škodo Octavio 
scout: “Polno, prosim!” 

Besedilo: Saša grobelšek
Foto: Matic Bajželj 

o smo se na poti mimo 
Postojne začeli spogle-
dovati z Nanosom, je bilo 
le še vprašanje časa, kdaj 

nas bo premamila magistralna 
cesta. Ni bilo videti, da bi dež na-
meraval pojenjati, a to pri načrto-
vanem izletu ne sme predstavljati 
težave, lahko nas le spravi s poti. 
Stranpoti so zanimivo dožvetje 
še posebej, če smo za volanom 
dinamičnega jeklenega konjička, 
kot je Octavia Scout. Ob robu 
mogočnega Nanosa se prične 
odpirati zelena Vipavska dolina, 
preko katere seže pogled vse tja 
do Soče in goriških brd. Letni časi 
Vipavsko dolino barvajo vsak po 
svoje, a pomlad je tista, ko tam 
zagotovo najlepše diši, sploh 
ko burja s seboj ponese vonj 
cetočega sadnega drevja. Burja 
pa je bila tudi tista, ki je pred 

več kot tisoč šesto leti odločila o 
zmagovalcu največje zgodovinske 
bitke pri nas, ko sta se tukaj spo-
padli vojski krščanskega cesarja 
teodozija in poganskega cesarja 
evgenija.  

MALE BENETKE
Da, jutranja Vipava je pravi 
kraj za prvi postanek, za kavo 
in zajtrk. za sprehod po malih 
Benetkah, kot temu sončnemu 
mestecu velikokrat rečejo, saj ima 
petindvajset mostov in mostič-
kov preko reke Vipave, ki izvira v 
samem mestnem jedru. zadaj pa 
se strmo dviga kamnita stena, kot 
bi varovala kraj, in ljubitelji špor-
tnega plezanja v vipavskih stenah 
zagotovo ostanejo ves dopoldan. 
Ob cesti proti ajdovščini se na 
gričku, obdanem z vinogradi, 
postavlja renesančni dvorec ze-

mono, nekoč poletna rezidenca 
plemiške družine Lanthieri. 

VIPAVsKI KRIž
Izognemo se ajdovščini, najve-
čjemu naselju v zgornji Vipavski 
dolini, saj na spodnji strani vabi 
veliko bolj idilični Vipavski križ. 
Prenehalo je deževati, burja je še 
vedno ostra kot srp, medtem pa 
se strmo dvignemo v vas, ki se 
zagotovo ponaša z eno najlepših 
osnovnih šol pri nas, saj je ume-
ščena v del kapucinskega samo-
stana z obzidjem. za raziskovanje 
zanimivih krajev med vipavskimi 
griči lahko izbiramo med vasicami 
Žablje, Dobravlje, Selo, gojače … 
a zvabi nas kraj s turistično kme-
tijo, znano po domačih suhome-
snih dobrotah in vrhunskih vinih. 
V Črničah goste že dvaindvajset 
let navdušuje turistična kmetija 

K 01 tudi v nepri-
jetnem vremenu 
je zabavno zaviti 
s ceste in raziskati 
stranpoti Vipa-
vske doline.

02 Med 
petindvajsetimi 
mostički v Vipavi 
je najimenitnejši 
tale za Lanthier-
jevo graščino.

03 Na obrobju 
Vipavske doline 
je kar nekaj raz-
glednih točk, mi 
smo se povzpeli 
na Vitovski hrib.

01 02
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arkade v najstarejši hiši v vasi. 
a da bi si v senci brajd prislužili 
kosilo že pozabljenih vipavskih 
jedi, se še prej povzpnemo do 
Vitovske cerkve.  

BOžjA POT IN MIREN NA MEjI
z Octavio do vasi Vitovlje, nato 
kljub temu, da ima štirikolesni 
pogon in lahko premaga še tako 
težaven klanec, pot pod noge. 
Križev pot, ki ga okoliški romar-
ji obiskujejo najpogosteje na 
binkoštno nedeljo, se dviguje 
v gozdu, ki prijetno diši, kot po 
vsakem pomladnem dežju. Prva 
nagrada za vzpon nas čaka na 
vrhu: skoraj pravljična cerkev, po-
svečena Mariji, se izpod oblakov 
razgleduje po dolini tam spodaj. 
Druga nagrada … pravo primor-
sko kosilo pri Cigojevih v Črničah. 
Že ob načrtovanju poti je naše za-
nimanje vzbudil Mirenski grad, ki 
leži na meji z Italijo, od koder se 
vidi proti Kostanjevici in na drugo 

stran Nove gorice. Ciprese in 
palme na griču varujejo samostan 
lazaristov in cerkev Žalostne ma-
tere božje in šele na kraju samem 
spoznamo, da je bila graščina 
požgana 1515. 

DIŠEČE BOuRBONKE IN DEžE-
LA VINsKE TRTE
za mogočno zgradbo Kostanje-
vice (kjer so v cerkvi samostana 
grobnice francoskih Bourbonov)  
že sto osemdeset let skrbijo 
očetje frančiškani, ki imajo eno 
največjih zbirk vrtnic iz skupine 
bourbonk. Ko bi se prepustili vo-
nju, bi nam ne uspelo ujeti sonč-
nega zahoda v goriških brdih. a 
potepanje po gričih, posejanih z 
neskončnimi vinogradi, velja za 
obvezno, kadar se odpravimo na 
izlet na skrajni zahod Slovenije. 
Le postankov v vinskih kleteh ne 
sme biti preveč …, če si isti večer 
želimo še nazaj domov.   

04 Omamni 
vrt cevtočih 
bourbonk v 
samostanu na 
Kostanjevici pri 
Novi gorici. 

05 Popotniki 
se na turistično 
kmetijo arkade 
v Črničah k 
Jordanu Cigoju 
radi vračajo, 
saj vedo, da jih 
čakajo domače 
vipavsko-kraške 
jedi in vino, kot 
ga lahko dobijo le 
tukaj.

03 04

05
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OLyMPIA
Skrivnost restavracije Olympia je 
v inteligentni kombinaciji tradici-
onalne češke kuhinje in sodobne 
gastronomije. tukaj najboljše 
češke jedi strežejo skupaj z 
najbolj priljubljenim pivom med 
Čehi, Pilsner urquellom. Vzdušje 
v restavraciji je zelo sproščeno in 
nekoliko spominja na začetke 20. 
stoletja. Če bi torej želeli posku-
siti nekaj zares izvirno češkega, 
začnite prav s to restavracijo. 
Spoznajte svet cmokov, svinjine 
in zelja! ali pa se ustavite le za 
vrček piva in prigrizek, kot so na 
primer klobase v kisu in herme-
lin, češka inačica camemberta. 
www.kolkovna.cz 

CéLEsTE
Že sama lokacija te luksuzne 
francoske restavracije je dovolj 
velik razlog za njen obisk. Našli 
jo boste v eni izmed mojstrovin 
sodobne evropske arhitekture, 
v Plešoči hiši na desnem bregu 
Vltave. Restavracija zaseda dve 
najvišji nadstropji, iz katerih ima-
te odličen pogled na praški grad 
in Majhno četrt. Poleti pa lahko 
obedujete na terasi, s katere 
lahko občudujete lepote mesta 

Kulinarično popotovanje
po Pragi
Praga je svetovno znano mesto, ki ga odlikujejo starodavne lepote, spekta-
kularni razgledi in sproščena atmosfera. V kakšnem spominu nam bo ostal 
obisk tega bisera, je odvisno tudi od dobre hrane. »Ljubezen gre skozi želo-
dec,« je eden izmed najbolj priljubljenih rekov tudi na Češkem. V njeni pre-
stolnici je več sto restavracij, ki skušajo dokazati, da zgoraj omenjeni rek res 
velja. gotovo se sprašujete, katero restavracijo izbrati. Če boste sledili našim 
predlogom, se vam obeta nepozaben gurmanski teden v Pragi.  

Besedilo: Natálie Veselá,
dopisnica iz Prage

Tipična češka kuhinja je danes mešanica različnih vplivov in se še vedno razvija. Resnica je, da Čehi niso ljubitelji zdrave 
in lahke hrane. Toda Praga ponuja več kot le hitro, kalorično hrano in v mestu je nešteto priložnosti za okušanje čeških 
jedi s sodobnimi in zdravimi sestavinami. Temu bi lahko celo rekli nova evropska prehrana. Z njo se pohvalijo tiste pra-
ške restavracije, kjer je kuhanje strast, zadovoljevanje strank pa samo po sebi umevno.

ob Vltavi v kotu 360 stopinj. 
umetnost kuhanja se tu začne s 
premišljenim izborom le najbolj 
kakovostnih sestavin in konča z 
umetniško prezentacijo jedi in 
visokimi standardi postrežbe. 
Luksuz in dostojno vzdušje sta v 
restavraciji stalnica, občudovanja 
vredna vinska karta pa bo zado-
voljila tudi najbolj zahtevnega 
ljubitelja vin. 
www.celesterestaurant.cz 

AMBIENTE BRAsILEIRO
Obvezen postanek za vse ljubi-
telje mesa. avtentična brazilska 
kuhinja, kjer vam jedi postrežejo 
naravnost z nabodal v izvirno 
oblikovani kleti. Pravi brazilski 
raženj! Poleg jedilnika z mesnimi 
jedmi iz južnoameriških bikov 
lahko izbirate tudi dobrote iz 
solatnega bara: solate, sire, suši, 
praženo zelenjavo, sadje in 
morske sadeže. toda rezervirajte 
nekaj prostora še za poobedek. 
Njihov domač vaniljev sladoled, 
posut s pistacijo in postrežen s 
stopljeno mlečno čokolado, je 
legendaren. Limetina in čoko-
ladna skutna torta sta vredni 
greha. 
www.ambi.cz

Lehka Hlava

Olympia
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u FLEKů
te znamenite restavracije ne 
smete zamuditi. Pivnica in 
restavracija u Fleků je ena izmed 
najbolj obiskanih kulturnih in 
zgodovinskih zakladov, ki skupaj s 
praškim gradom in Karlovim mo-
stom dajejo šarm Pragi. Prvi zapisi 
o tej restavraciji segajo v leto 
1499 in vzdušje v njej zagotavlja 
zares posebno doživetje. Njihovo 
lastno pivo, ki ga ni mogoče 
dobiti nikjer drugje, varijo že več 
kot 500 let. Verjetno najstarejša 
stavba v okolici je sestavljena iz 
osmih prostorov, kjer se lahko 
naenkrat prehranjuje več kot 
1200 lačnih gostov. Obrok lahko 
začinita tudi živa češka glasba ali 
kabaret, kot so ga poznali v 20. 
letih prejšnjega stoletja. Kuhinja 
je tradicionalna češka. Stare češke 
specialitete in tradicionalne jedi, 
od predjedi, kot je dimljen svinjski 

vrat s hrenom, do glavnih jedi – 
pečene race s kruhovimi cmoki 
ali svetovno znanega golaža – do 
poobedka, na primer jabolčnega 
zavitka ali palačink, polnjenih s 
sadjem.  
www.ufleku.cz 

LEHKá HLAVA
Še en stik s srednjeveškimi časi 
v Starem mestu. Vegetarijanski 
paradiž se nahaja v lepi hiši, zgra-
jeni leta 1422, v bližini Karlovega 
mosta. Lehká Hlava (po slovensko 
lahka glava) je pravo nasprotje 
tradicionalni češki kuhinji. Lastniki 
restavracije so pred skoraj 10 
leti obiskali znano vegetarijan-
sko restavracijo zen Paradise v 
New Yorku in se odločili odpreti 
podobno v Pragi. V sodelovanju z 
dizajnerji in arhitekti so postavili 
sanjski prostor, kjer lahko obe-
dujete pod stropom, kjer uživate 

ob zdravih vegetarijanskih jedeh. 
Posebej dobrodošli so tudi otroci, 
saj je na jedilniku moč najti jedi in 
pijače, pripravljene posebej zanje, 
pa tudi kovček, poln igrač!
www.lehkahlava.cz

HERgETOVA CIHELNA
Živahna in stilsko urejena resta-
vracija na levem bregu Vltave 
zagotavlja spektakularen pogled 
na Karlov most z okolico. Domači-
ni in turisti prihajajo sem okušati 
kreativne različice priljubljenih če-
ških (njihova raca je nepozabna), 
mednarodnih ter mnogih morskih 
jedi. Poleg čudovitega razgleda, 
odlične hrane in prijetnega vzduš-
ja je v Hergetovi Cihelni 500 se-
dežev v petih različnih prostorih, 
vključno z letnim vrtom in barom, 
ki so domišljeno dizajnirani in 
opremljeni s stilskim pohištvom. 
www.kampagroup.cz

SIMPLY CLEVER

RECEPT ZA 
ČEsNOVO juHO

Narežite krompir 
na majhne kocke 
in ga zavrite skupaj 
s ščepcem soli in 
belim poprom. 

Dodajte nekaj 
korenovk (gomolj-
na zelena, korenje, 
pastinak) in na 
drobno nasekljan 
česen (ena glavica 
bo dovolj, po želji 
pa lahko tudi več)!

Pustite vreti pet 
minut, nato lonec 
pokrijte in nekaj 
minut počakajte.

Dodajte še 
surovo jajce ali dve 
in pokrijte jed še 
za nadaljnjih pet 
minut. 

Juho zlijte v ju-
šne skodelice, ki jih 
pred tem obložite z 
opečenim kruhom 
in naribanim trdim 
sirom.

ambiente Brasileiro Olympia u Fleku

Hergertova CihelnaCeleste
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Piknik - zabava v naravi
Če ste vsaj malo gurmana ali če je v vas vsaj iskrica romantične duše, se zago-
tovo strinjate, da ni pravega poletja brez piknika. Če ste oboje v enem, se naj-
brž strinjate še toliko bolj.  

iknik zbudi skomine. 
Ljubiteljem jedi z žara se 
pocedijo sline že ob tistem 

posebnem cvrčanju, ko se po 
čevapčičih polije pivo (za boljši 
okus, seveda), da o razdraženih 
brbončicah ob tipičnem vonju 
grila sploh ne izgubljam besed. V 
tistih, ki so bolj romantične sorte, 
pa misel na piknik prebudi tudi 
druge vrste skušnjav.

ROMANTIKA V NARAVI
Kar vidim zelen kotiček ob ne 
preveč obljudeni reki ali jezeru. 
Na travnati podlagi mehka in ne 
prevelika odejica, na njej košara 
dobrot in kakšno lepo presene-
čenje, rdeča vrtnica … 

Priznati je treba, da na pikniku v 
dvoje med največje gurmanske 
užitke šteje bližina prave osebe, 
začinjene s humorjem in posute s 
ščepcem nagajivosti. Še nekoliko 
več romantike pa lahko pričaramo 
s posebnim kulinaričnim izborom. 
z malce kreativnosti in ne čisto po 
naključju naj se v košari znajdejo 
prigrizki, ki dišijo po afrodiziaku. 
Saj ni treba posebej razlagati 
zakaj, kajne? Namesto običajnih 
sendvičev ali obloženih kruhkov v 
košaro skrijte avokadov namaz z 
gorgonzolo in zraven ponudite že 
prej opečen toast, ali pa navadne 
grisine za počasno grizljanje. za 

posladek klasičnim ja-
godam dodajte cimet, 

čokoladi pa naribane 
mandljeve lističe. Ne 
bo vam žal! Samo 
ne recite, da niste 

bili opozorjeni. 
Ljubitelji šam-

panjca se naj-
brž ne boste 

mogli upreti 
prijetno 

ohlajenim 

Besedilo: urša Henigman

mehurčkom iz kozarcev na visokih 
pecljih, naj pa vam prišepnem, da 
se prava moč baje skriva v vrhun-
skem rdečem vinu. Pazite le, da 
zvrnjenih kozarčkov ne bo preveč. 
Roko na srce, piknik v dvoje ne 
pričakuje kulinaričnih presežkov in 
namesto klasičnega žara bo čisto 
dovolj tisti v očeh. 

žAR IMA sVOj ČAR
Seveda ima na pikniku svoj 
čar tudi žar. Sploh na piknikih, 
namenjenih druženju prijateljev, 
sodelavcev, družine. Na takšnih 
srečanjih velja nenapisano pravilo, 
da klasični čevapčiči in ražnjiči 
ne smejo manjkati, zadnja leta 
pa na žaru radi pečemo tudi vse 
vrste zelenjave in zraven ponudi-
mo doma pripravljeno osvežilno 
solato. Če bi se radi pokazali kot 
inovativen gostitelj, potem na žaru 
pripravite še beli sir in ga ponudite 
na rukoli, s češnjevim paradižni-
kom, ali na vroči plošči dvakrat hi-
tro obrnite radič, ki ste ga prej ovili 
v slanino. Jed je prav posebnega 
okusa, boste videli! Če hočete res 
zablesteti, pa za sladico na žaru 
popecite svež ananas, ga posujte s 
cimetom in še na vročega naložite 

P Beseda piknik 
izhaja iz franco-
ščine, prvič pa so 
besedo »pique-
nique« zasledili 
leta 1692 ter z 
njo opisovali 
skupino ljudi, ki 
je v restavracijo 
prinesla svoje 
vino. Praksa 
uživanja hrane 
na prostem se 
je sicer pojavila 
že v srednjem 
veku v Veliki 
Britaniji skupaj s 
tradicijo lova na 
dvorih. V Veliki 
Britaniji je takšna 
oblika druženja 
postala izredno 
priljubljena v 
času vladavine 
kraljice Viktorije, 
v letih od 1837 
do 1901. Imeti 
piknik je postalo 
moderno!

Foto: Matic Bajželj
trgovina Butlers Supernova, 
Ljubljana
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SIMPLY CLEVER

IgRA PETELINjI 
BOj
Skačite po eni 
nogi, roke imejte 
prekrižane. 
zaletavajte se v 
»nasprotnike« in 
jih skušajte
vreči iz ravnotežja. 
Kdor prvi stopi na 
obe nogi ali pade, 
izgubi.

kepico vanilijevega sladoleda. 
Se vam že cedijo sline? Pazite le, 
da ananas ne bo končal na žaru 
potem, ko ste z njega pravkar 
pobrali pečeno meso. 

ŠPORTNI DuH IN IMPRO LIgA
Piknik ni samo hrana in pijača, 
ampak predvsem druženje in 
zabava. greh bi bil, da ne bi izko-
ristili svežega zraka v naravi in se 
malce zmigali v športnem duhu. 
Saj veste, važno je sodelovati, 
ne zmagati … in se imeti fajn 
(kar dodajam sama). 
Nikoli ne boste zgrešili, 
če boste s sabo prinesli 
žogo in jo uporabili za 

odbojko, boj med dvema ognjema 
ali pa za letos še posebej aktualen 
nogomet. Prav tako zabavno je 
balinanje z natančnim merjenjem 
milimetrov pri bližanju balinčkov 
ter badminton, posebno, če vmes 
nepričakovano zapiha. Ne samo, 
da boste v sebi prebudili nekaj 
zdravega tekmovalnega duha, tudi 
telo vam bo zvečer hvaležno. Če 
na piknik prostoru nimate nobe-
nih rekvizitov, ne skrbite, zabavate 
se lahko tudi z malce improviza-
cije. Lahko se greste energičen 
petelinji boj, mečete kipe ali pa s 
pantomimo skušate uganjevalcem 
prikazati naslove znanih filmov, 
knjig. Navsezadnje se lahko tudi 

samo preprosto uležete na tla, 
gledate v nenehno spreminjajoče 
se oblike oblakov in domišljiji 
pustite prosto pot. Presenečeni 
boste, kakšne zgodbe boste lahko 
prebrali na nebu. Sploh, če boste v 
dogajanje vključili otroke.  

Pa še predlog za zadnjo družabno 
igro ob zaključku prijetnega dne! 
Reče se ji »pospravimo za sabo 
in pustimo, da tudi narava diha«. 
Saj veste, kaj mislim. Ni hujšega, 
kot sredi zelenja gledati ostanke 
plastičnih krožnikov, kozarcev, 
pribora in podobne šare. Naj 
narava ostane čista, da nas bo 
tudi naslednjič sprejela s svežim 
zrakom, zeleno kuliso in dobrim 
občutkom, da smo dobrodošli.

Leta 2000 so Francozi ob 
praznovanju dneva državnosti 
organizirali skoraj 1000 km 
dolg piknik.
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Čehi se vedno znajdemo
Z njegovo ekscelenco, Petrom Voznico, veleposlanikom Češke republike v 
sloveniji, se ni težko zaplesti v pogovor o Češki. Človek, ki sicer zadnjih deset 
let zaradi svojega delovanja na diplomatskem parketu več ali manj živi v tu-
jini, v srcu ostaja zaveden Čeh in svojo državo ter vse, kar je z njo povezano, 
z zanosom in ponosom promovira na vsakem koraku. Tudi tako, da ovratnik 
njegove obleke vedno krasi značka češke zastave. Da bi Češka postala bližja 
tudi nam, smo prijaznemu veleposlaniku zastavili nekaj vprašanj.

Besedilo: urša Henigman
Foto: Matic Bajželj

ČEŠKI IZDELKI, KI sO DEL 
VAŠEgA VsAKDANA?
Vsak dan začnem s češkim pribo-
rom za ročno britje, ga nadaljujem 
s skodelico dobrega čaja in zajtr-
kom s tipičnim češkim kruhom. 
Naš kruh je namreč nekaj poseb-
nega, unikatnega. Je bolj trpkega 
okusa, ker vsebuje tudi kumino. 
V Sloveniji ga ni možno kupiti, 
najbrž niti ne bi bil tržno uspe-
šen, ker njegov specifični okus v 
glavnem ugaja samo Čehom. Prav 
tako zjutraj rad prelistam dnevne 
češke časopise in revije. Sicer pa 
najbrž pričakujete, da bom med 
češkimi izdelki navedel tudi češko 
pivo in moravska vina, a ne? ta so 
res odlična, vseeno pa niso del 
mojega vsakdana. (smeh)

NAjLjuBŠA ČEŠKA KNjIgA?
Moram povedati, da najrajši be-
rem vojaško-zgodovinsko in stro-
kovno književnost, ki je v glavnem 
v domeni tujih piscev. Od čeških 
avtorjev pa, če moram izbrati 
samo eno, priporočam tetralogijo 
Vladimirja Neffa: Racionalne poro-
ke, Cesarske vijolice, Vesela vdova, 
Kraljevski prevoznik. (Knjige žal še 
niso prevedene v slovenščino.)

ČEŠKI FILM, VREDEN OgLEDA?
Prvi češki muzikal »Starci na 
chmelu« (v prevodu »Starci na 
hmelju«).

KAj PA RIsANKA?
Produkcija čeških animiranih 
filmov je precej bogata. Meni 

najljubše je risano nadaljevanje 
»Krtek«, otrokom pa bo zagotovo 
všeč produkcija studia »Bratři v 
triku« (Bratje v majicah).

IMATE ČEHI KAKŠEN OBIČAj, 
ZNAČILEN sAMO ZA VAs?
Imamo veliko različnih običajev, 
nekateri so vezani na določeno 
pokrajino, drugi značilni za celo 
državo. edinstveno češki običaj 
pa je božično rezanje jabolka. Če 
ob rezanju jabolka na polovico na 
sredini ob pečkah zagledaš obliko 
»zvezdice«, pomeni, da bo zate 
naslednje leto srečno. Poznamo 

tudi ulivanje svinca v vodo, v 
katerem se na podlagi slike, ki jo 
svinec pokaže v vodi, določi pri-
hodnost, ter obred metanja čevlja 
čez glavo. ta je še posebej zanimiv 
za samska dekleta, če čevelj 
pristane obrnjen navzven, namreč 
pomeni, da se bo dekle kmalu 
poročilo in odšlo od doma.

TIPIČNA LAsTNOsT ČEHOV?
Čehi, Moravani in Šlezijani smo 
zelo iznajdljivi, kreativni in smo 
zagotovo »prvaki improvizacije«. 
to je verjetno tipična lastnost, ki 
jo ohranjamo skozi čas. znajde-

POStaJa  I  SIMPLY CLEVER



Ne pasji, ampak zlati časi
Besedilo: Manja Kovačič

mo se preprosto v vseh okoli-
ščinah!

NAjVEČjA ČEŠKA ZVEZDA?
Jaz bi dal svoj glas Karlu VI., 
kralju, ki ga označujejo za »očeta 
domovine«. V zgodovino se je 
zapisal ne samo s svojimi politič-
nimi dejanji, pač pa tudi zaradi 
svojega prispevka k izobraževanju 
in verski svobodi, razvoju obrti in 
kmetijstva, gradbeništva itn.

VAŠ NAjLjuBŠI ŠPORT, 
ŠPORTNIK?
Od športov imam rad gorski 
turizem, v preteklosti pa sem 
užival tudi v igranju odbojke in 
skvoša. Kar se športnikov tiče, pa 
že od malega navijam za atletski 
klub Vítkovice in nogometni klub 
FC Baník Ostrava. Oba sta namreč 
tako kot jaz iz severne Moravske.

KAKŠEN ZANIMIV ČEŠKI IZuM, 
INOVACIjA? 
Veliko jih je in vidite jih lahko tudi 
v Sloveniji. Na cestah mimo vas 
vozijo osebni avtomobili Škoda, 
kmetje uporabljajo traktorje ze-
tor, v trgovinah boste našli češko 
steklo in porcelan, otroške kašice 
ali paštete, Bata čevlje, kamine 
čeških proizvajalcev … Ste vedeli, 
da je Češka pravzaprav osmi naj-
večji poslovni partner Slovenije?

ZA KONEC: VAŠ NAjLjuBŠI 
PREgOVOR?
V češčini bi rekel, »Kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá«, to-
rej, »kdor drugemu jamo koplje, 
sam vanjo pade«. Se sklada z 
mojim nazorom, da se ne splača 
nalašč povzročati težav drugim, 
saj se nepoštenost in slaba deja-
nja vedno vračajo.

sTE VEDELI, DA:

Sta bila pesnika Karel 
Hynek Mácha in France 
Prešeren velika prijatelja?

Je slavni češki skladatelj 
in dirigent gustav Mahler 
delal v Ljubljani, in da 
sta prav tako v Ljubljani 
živela češka skladatelja 
Johann gerstner in adam 
Foerster?

Je bil ljubljanski Sokol 
ustanovljen po vzoru 
češkega Sokola?

So se na soški fronti 
borili tudi češki vojaki in 
jih je kar 20.000 tam našlo 
zadnji dom?

Michal Viewegh, avtor lahkotnejših 
romanov in kratkih zgodb je najuspe-
šnejši češki pisatelj zadnjih let. Njegova 
dela izhajajo v ogromnih nakladah, 
doživljajo ponatise in so prevedena v 
enaindvajset jezikov. Samo na Češkem 
je bilo skupaj prodanih preko 850.000 
izvodov. Po literarni predlogi njegovih 
knjižnih uspešnic so bili posneti naj-
bolj gledan češki filmi (Čudoviti pasji 
časi, 1997 Roman za ženske, 2005 
in Letoviščarji, 2006). V slovenščino 
je prevedenih devet knjig. Viewegh, 
ki vsako pomlad izda novo knjigo, 
pravi, da se nima za discipliniranega 

pisatelja, čeprav vedno piše po nekem 
ustaljenem redu: v približno štirih 
mesecih lahko napiše novo delo.

Kako bi opisali svoje pisanje?
Roman je prostor svobode. edina 
cenzura je avtocenzura. V mojih delih 
ne manjka avtorefleksije, saj se mi 
je vedno zdelo naravno, da tudi sam 
vstopim v zgodbo. zelo rad pišem o 
ženskah, saj so neizbežen del mojega 
življenja.

Kakšen je prodajni potencial češke 
postkomunistične literature?
Literatura je nad vsemi režimi. S pad-
cem komunizma smo zgubili za zahod 
zelo zanimivo temo. ampak tukaj so 
še teme, ki so večne: ljubezen, smrt, 
odnosi s starši …

Kako dobro se da živeti od pisanja?
Od pisanja se da živeti zelo dobro. Mi-
slim, da je sistem, da vsak avtor zasluži 
toliko, koliko knjig proda, pravičen, in 
jaz jih prodam veliko.

Kaj najraje berete? Na primer na 
počitnicah? 
trudim se slediti svetovni literaturi, ker 

brez tega literat ne more preživeti. Na 
Češkem sem v komisijah različnih 
literarnih tekmovanj in brati 
moram tudi češko literaturo. Na 
dopustu pa z veseljem prebe-
rem kaj lahkotnega, navdihu 
namenjenega, npr. trilogijo 
Stiega Larssona.

Kaj bi priporočili za 
poletno branje?
Ljudem ne bi rad zapo-
vedoval, kaj naj berejo. 
Priporočam, naj berejo, 
kar jih zanima in zabava. 
govori se, da ljudje beremo 
zato, ker prej ali slej v knjigi 
najdemo svoj lastni obraz.

Ali trenutno pripravljate 
kakšno novo delo?
trenutno dokončujem nov 
roman, ki bi ga lahko označili 
kot humorističnega, govori 
o modernih ženskah in 
aktivnostih, ki se jih te 
ženske poslužujejo – to 
so materinski centri, bio-klubi, 
domači pouk, masaže dojenčkov, z 
naslovom Biosoproga.
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Letos grem s tabo!

yETI – avto je namenjen avanturistom, raziskovalcem in ra-
dovednežem, ki ne marajo monotonosti. ustrezajo jim pasme 
psov, ki jim kljub starosti v sebi uspe ohraniti otroško igrivost in 
navihanost. Bokser je pes, ki nenehno zganja vragolije, v pas-
jem svetu so mu nadeli ime »štirinožni klovn«, saj zna vsakogar 
vedno spraviti v smeh. Dogodivščin željan je tudi lagotto roma-
gnolo, včasih odličen iskalec tartufov, danes pa zvest človekov 
spremljevalec. Je živahen in zvedav ter tako kot Yeti nikogar ne 
pusti ravnodušnega. 

PRAKTIK – Prostorno, udobno, urno, prilagodljivo in uporabno 
vozilo. Vanj bo svoj delček v mozaik popolnosti dodal močan 
in velik delovni pes, na pogled robusten in mišičastega telesa. 
Vzdržljiv čuvaj precej dominantnega značaja je rottweiler, 
ki je že v preteklosti veljal za neutrudnega delovnega 
psa, vedno pripravljenega na akcijo! tudi neustrašna 
bordojska doga, ki se ponaša z atletsko postavo, mir-
nostjo, z visokim pragom tolerance in samozavestjo, 
je kot nalašč za Praktika, ki v sebi nosi vse lastnosti 
gospodarskega in osebnega avtomobila. 

ROOMsTER – Sinonimi zanj so 
sproščenost, udobje in prostornost. 
V njem je mesto za samozavestnega psa z 
odločnim karakterjem, ki bo cenil trud, s katerim mu 
boste skušali ugoditi. Boste morda izbrali šarpeja ali 
tibetanskega terierja? Prvi je eksotičen štirinožec s po-
sebnim vijoličastim jezikom in nagubano kožo, odločen in 
včasih aristokratsko zadržan, medtem ko so tibetanci željni po-
potovanj in raziskovanj, prilagojeni so ekstremnim vremenskim 
razmeram in kos zahtevnim terenom. Roomster je zagotovo 
pravi sinonim za vse lastnosti omenjenih pasem. 

Kakršen lastnik, takšen pes, pravijo. Pravijo tudi, da s časom postanemo 
podobni svojim štirinožnim prijateljem. Da si glede na svoje značajske lastnosti 
izbiramo njihovo pasmo. Ampak, ali ste že slišali, da obstajajo tudi podobnosti 
med avtomobili in njihovimi kosmatimi potniki? Šalo na stran: pomembno je, da 
ob nakupu jeklenega konjička razmislimo kaj izbrati, da se bodo v njem udobno 
počutil tudi oni. sicer pa, poskusimo potegniti nekaj vzporednic med modeli 
avtomobilov in pasmami psov. No, katerega boste izbrali?

Besedilo: Petra Mauer

ŽIVLJeNJe V BaRVaH  I  SIMPLY CLEVER



FABIA – Vsestransko vozilo, ki nas vodi po poteh posebnih 
doživetij. V njem se bodo kot riba v vodi počutile tudi dame, 
ki dajejo velik poudarek lepoti, funkcionalnosti, udobju in ek-
stravaganci. Izbira pasem je precejšnja, mnogi bi dali prednost 
malim družnim psom, kot je na primer droben, bel in puhast 
bolonjec, nekdaj stalni spremljevalec prestižnih aristokratov 
v plemiških dvorih. Če želite izstopati in vas ne moti nenehni 
pogledovanje v vašo smer, potem je nikoli neopažen kitajski 
goli pes za vas. Ravno tako kot elegantna Fabia.

suPERB – Limuzina, univerzalni avtomobil, primeren za vsakogar, 
ki ljubi varno, udobno in suvereno vožnjo po cestah vsega sveta. 
Skupne imenovalce imata z njim obmejni škotski ovčar, ki je živa-
hen kot živo srebro, vedno željan novih izzivov in velja za enega 
najbolj inteligentnih psov na svetu, ali pa simpatičen, potrpežljiv, 
odporen, prijazen, prikupen družinski kuža zlati prinašalec, ki se v 
trenutku usede globoko v srce vsakogar, ki se z njim spozna. enak 
učinek bo zagotovo v vas dosegla limuzina Superb, ki kot magnet 
privlači vse ljubitelje avtomobilskih presežkov.

OCTAVIA Rs – Hiter, športen in dinamičen avto, v 
katerem se skriva mnogo kontrastov. Le kdo bi ob tem 

ne pomislil na malega angleškega hrta — whippeta, tihega 
kot sapica, a hitrega kot veter? V sebi nosi izjemno 

energijo, s katero očara vsakogar. Na prostem 
šviga kot blisk, medtem ko je doma na kavču 
sposoben skoraj mirno spati tudi po več ur. V 

ožji izbor pasem bi sodil še belgijski ovčar, saj 
je spreten in okreten, poln energije, poslušen in inteli-
genten. Ravno takšna je namreč na cesti Octavia RS.

10 NAsVETOV ZA VARNO IN uDOBNO VOžNjO VAŠEgA LjuBLjENČKA

Med vožnjo mu priskrbite dovolj svežega zraka.Preden se odpravite na pot, si priskrbite zdravniško spriče-
valo, potrdilo o cepljenju in potni list za psa.

Psa brez nadzora ne puščajte dalj časa v zaprtem 
avtomobilu.

Psu ne ponujajte večjih obrokov vsaj dve uri pred odhodom.

Med daljšo vožnjo večkrat ustavite ter ga sprehodite.Pred vožnjo ga dodobra sprehodite, da bo lahko opravil 
malo in veliko potrebo.

Pes naj ne moli glave skozi okno, saj je to zanj lahko 
nevarno.

tudi na krajši potep s sabo ne pozabite vzeti vode, če pa se 
odpravljate na daljši izlet, vzemite s sabo tudi hrano.

V primeru, ko pes sope, hlasta za zrakom, opletajoče hodi, 
ima težave ob vstajanju ali pa je nezavesten, nemudoma 
pokličite veterinarja, saj je velika verjetnost da je pes doži-
vel vročinski udar.

Pes vas med vožnjo ne sme motiti. Lahko mu kupite varno-
stni pas, s katerim njegovo kletko pripnete na zadnji sedež. 
Če pa počiva v prtljažnem prostoru, uporabite varovalno 
mrežo.
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Zeleno je modro
Ni več izgovorov. Češ, da ni alternative. Da je (pre)drago. Da je polnjenje 
(pre)komplicirano. saj ste uganili? govorimo o avtomobilih, ki bistveno manj 
obremenijo okolje in vašo denarnico. govorimo o tem, da je ne samo modno, 
pač pa predvsem modro, biti »zelen«.

Besedilo: Manja Kovačič

Varstvo okolja pri izbiri vozila 
postaja čedalje pomembnejše, 
saj se zaradi stalnega in hitrega 
naraščanja prometa tako poraba 
energije kot pritiski na okolje po-
večujejo. Vsi predhodni zaščitni 
ukrepi in zmanjševanje škodlji-
vih vplivov na okolje so mnogo 
cenejši kot kasnejši stroški 
uničenega okolja zaradi prome-
tnih obremenitev. Izpušni plini, 
ki nastajajo kot stranski produkt 
motorja z notranjim izgoreva-
njem, v veliki meri obremenju-
jejo okolje. Količina izpušnih 
plinov je odvisna od kakovosti 
motorja, načinov izgorevanja in 
samega goriva, zato je zelo po-
membno, s kakšnimi avtomobili 
se vozimo.

sODELOVANjE
Moči za boljši jutri sta združili 
tudi energetska in avtomobilska 
industrija. Slovenski Petrol se je 
pred kratkim odločil za prenovo 
svojega voznega parka in za oko-
lju prijazno premagovanje po-
slovnih poti izbral vozila Škoda 
iz linije greenLine. Da so vozila 
greenline »zelena«, povedo že s 
svojim imenom, njihov glavni 
doprinos k čistejšemu ozra-
čju, pa je zagotovo nizka 
raven izpustnih plinov 
CO

2. V svoji zavezi za 
bolj zdravo prihodnost 
pa sta oba partnerja 
našla še eno skupno 
točko. avtoplin, trenu-
tno najpomembnejše 
alternativno gorivo. 

PAMETNO gORIVO
avtoplin je eno izmed okolju 
prijaznejših goriv. Je utekočinjen 
naftni plin (uNP), mešanica 
butana in propana, prilagojena 
za uporabo v vozilih. Na trgu ga 
običajno srečamo tudi pod
oznako »LPg«, kar je krajšava za 
angleški izraz Liquified Petrole-
um gas. z avtoplinom znižamo 
stroške goriva, z enako polnitvijo 
dosegamo večje razdalje in 
motorju podaljšamo življenj-
sko dobo. V okolje spuščamo 
manj škodljivih emisij, hkrati pa 
vozimo varno, saj se v prime-
ru nesreče avtoplin ne razlije, 
temveč zagori v usmerjenem 
plamenu. Investicija vgradnje 
plinskega pogona v vozila na 
bencinski in dizelski pogon se 
hitro povrne, delovanje motorja 
je tišje. tako na Petrolu kot Škodi 
si prizadevajo za prepoznavnost  
in večjo rabo tega energenta. 
Mreža 34 Petrolovih servisov, ki 
že ponujajo plinsko polnjenje, se 

bo tako v naslednjih letih še širila, 
Škoda pa bo plinskemu pogonu 
prilagodila svojo novo Octavio že 
kar v fazi proizvodnje.

OCTAVIA LPg
Priljubljeni model srednjega 
razreda je tovarniško prilagojen 
za pogon na avtoplin, zato je 
vožnja z Octavio cenejša in tudi 
okolju prijaznejša – emisije CO

2 
so manjše za približno 12 odstot-
kov (149 g/km). Pri pogonu na 
bencin moč motorja dosega 75 
kW oziroma 102 KM, pri pogonu 
na avtoplin pa 72 kW oziroma 98 
KM. Med vožnjo lahko s prepro-
stim pritiskom na gumb izbiramo 
vrsto goriva. zasnova motorja 
omogoča učinkovito izgoreva-
nje pri obeh vrstah goriva in s 
tem tudi enake vozne lastnosti. 
Kadar avtoplina zmanjka, motor 
avtomatsko preklopi na bencinski 
pogon.
Octavia LPg bo na voljo konec 
leta 2010.

SIMPLY CLEVER

PREDNOsTI 
PLINsKEgA 
POgONA:

Nižja in stabilna 
cena goriva.

Visoko oktansko 
število (110 okta-
nov).

Bistveno manjša 
obremenitev 
okolja.

Daljša življenj-
ska doba motorja.

Manjša hru-
pnost motorja.

enostaven pre-
klop med plinom 
in bencinom (tudi 
med vožnjo).

Več prevoženih 
kilometrov z enim 
polnjenjem ob 
uporabi plina in 
bencina.

gReeNLINe  I  SIMPLY CLEVER
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Male ideje za še več udobja
Naj bo vožnja z avtomobilom eno samo udobje. Da bo res tako, vam 
predstavljamo nekaj praktičnih idej, kako zagotoviti več udobja 
vozniku in sopotnikom, povečati možnosti za prevoz prtljage, 
skratka kako potovanju dodati še eno dimenzijo razkošja. 

aDijo, praske
Zagotovo se vam je že zgodilo, da 
ste med zlaganjem težke prtljage 
v ali iz prtljažnika avtomobila 
opraskali malo barve. Z zaščitno 
folijo bo to opravilo varnejše.

priporočena maloprodajna 
cena z DDV: 8,36 €. 

Na streho
Imate še vedno preveč prtlja-
ge? Eleganten strešni kovček s 
prostornino 370 litrov, je prava 
rešitev za vas. Poleti surf, pozimi 
pa kar pet parov smuči ...

priporočena maloprodajna 
cena z DDV: 346,00 €.

Nikamor brez kolesa
Če dopust radi preživite športno 
in aktivno, popeljite svoja kolesa 
s seboj na strehi na jeklenih ali 
aliminijastih nosilcih, lahko pa so 
pritrjena tudi na vlečno kljuko.

priporočena  maloprodajna 
cena z DDV:  
od 48,90 € do 333,60 €.

ste žejNi?
Priznajte, da na živež po poti 
pogosto pozabite. Hladilni zaboj, 
ki se varno namesti na sedež, je 
idealna rešitev. Ohlajena pijača in 
jedača sta tako vedno pri roki.

priporočena maloprodajna 
cena z DDV: 137,00 €

likalNik pustite Doma
Ne glede ali ste na poti na 
poslovni sestanek ali na dopust, 
z obešalnikom, ki se pritrdi na 
ustrezni vodili vzglavnika, se vaša 
obleka na poti ne bo zmečkala. 

priporočena maloprodajna 
cena z DDV: 17,35 €.

otroški seDež
Naj tudi vašemu malčku pot 
udobno, hitro in prijetno mine. 
Posadite ga v otroški sedež Wavo, 
ki zagotavlja varno in brezskrbno 
vožnjo. Primeren je za otroke od 
15 do 36 kg.

priporočena maloprodajna 
cena z DDV: 128,40 €
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besedilo: Manja Kovačič
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Nova ŠkodaFabia RS s 7-stopenjskim DSG menjalnikom

VEČ MOČI.
MANJ NAPORA.

Vsaka Fabia pripoveduje svojo zgodbo. Škoda Fabia RS, na primer: s 7-stopenjskim DSG menjalnikom 
pravi, da se vam ni treba odpovedati moči in nadzoru v zameno za udobje v vožnji. Tudi druge Fabie čakajo, da vam povedo 
svojo zgodbo. Odkrijte tisto, ki pripoveduje vašo – pri najbližjem trgovcu z vozili Škoda.

www.skoda.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model Fabia: 
3.8–5.9 l/100 km, 99–139 g/km. Fotografi ja je simbolična.

SIMPLY CLEVER
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