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Nova ŠkodaOctavia Combi GreenLine. Ko pri Škodi načrtujemo in izdelujemo avtomobile, se 
zavedamo, da bolj kot bomo inovativni mi, bolj bodo lahko naši otroci. Nova Octavia Combi GreenLine to 
ponazarja na najboljši možni način: z znižanimi emisijami CO2, izboljšano aerodinamiko, optimiziranim 
kotalnim uporom, motorji s tehnologijo Start-Stop in sistemom za regeneracijo neizrabljene energije že 
danes vplivamo na prihodnost. Z bogato opremo: 4 zračnimi blazinami, ESP in ABS, daljinskim centralnim 
zaklepanjem, električnim pomikom prednjih stekel, električno nastavljivima in ogrevanima zunanjima 
ogledaloma, meglenkami, klimatsko napravo, naslonoma za roko spredaj in zadaj, avtoradiom s CD in 
MP3, potovalnim računalnikom in 15" aluminijastimi platišči vam jo ponujamo za že od 17.777 evrov. 
Dogovorite se za testno vožnjo pri najbližjem trgovcu z vozili Škoda in se prepričajte sami.

KER SE JUTRI ZAČNE ŽE DANES.

Kombinirana poraba za model Octavia Combi GreenLine: 4.2 l/100 km, izpusti emisij CO2: 109 g/km.www.skoda.si

SIMPLY CLEVER

OctaviaCombiGreenline 210x280.indd   1 3/9/11   9:28 AM
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petr podlipný
Direktor blagovne znamke Škoda
Porsche Slovenija

V pričakovanju pomladi se v nas naseli 
neka nova energija. Odvrgli bomo debele 
zimske plašče, zaprli radiatorje, zamenjali 
pnevmatike in odprli okna. Vonj, ki ga 
med nas prinaša toplo sonce, je vonj po 
življenju. Koliko živih bitij se rodi vsak 
dan, koliko predmetov se izdela, koliko 
raznovrstnih idej vznikne … tega najbrž 
ne bomo mogli nikoli doumeti.

skoraj vsakdo izmed nas je bil priča 
rojstvu novega življenja. Tudi na svojih 
poklicnih poteh najdemo novosti, ki 
zaživijo in služijo ljudem, naravi in 
okolju, v katerem bivamo. pri Škodi se 
obeta rojstvo dveh novih modelov, ki 
ju že vsi nestrpno pričakujemo, pa tudi 
vsem nam dobro znani znak zeleno 
srebrne puščice se bo kmalu predstavil 
v novi preobleki. Veseli nas, da lahko 
uresničujemo ideje, ki jih vi, naši bralci 
in prijatelji simply Clever, oživite! 
Naš zadnji dogodek 4x4 Doživetje je 
bil z vašo pomočjo resnično nekaj 
posebnega, nekaj novega. Na treh 
poligonih Centra varne vožnje AmZs na 
Vranskem, klasičnem asfaltnem, velikem 
off-road yeti poligonu in popolnoma 
novem terenskem off-road poligonu, je 
skoraj tisoč obiskovalcev opravilo okoli 
dva tisoč testnih voženj in tako pridobilo 
neprecenljive vozniške izkušnje v 
ekstremnih vremenskih razmerah. Če 
ste dogodek zamudili, spremljajte naš 
portal www.simplyclever.si, tam se 
vedno znova rojevajo nove ideje, novi 
dogodki, nove nagradne igre, nove 
avanture …

Opazujte svet okoli sebe in vsak dan 
boste odkrili kaj novega. Tudi vsak nov 
dan je novo rojstvo. in prijazna beseda 
ter nasmeh na obrazu. Naj bo letošnja 
pomlad takšna!

oPaZujTe SVeT okoli Sebe
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kaZalo
ČuDež ROjsTVA
ste kdaj pomislili, kolikšna je bila 
verjetnost, da ste se rodili?

6

supeR KNeZ mONTe CARlA
Škoda Fabia super 2000 je tudi na 
letošnjem reliju monte Carlo stala na 
zmagovalnih stopničkah.

12

pOsTAjA
pogovor s Čehom in Čehinjo razkriva, 
kaj je v sloveniji najbolj simply clever.

18

ZeleN iN NA eleKTRiČNi pOgON
letos bodo predvidoma pripravljeni že 
prvi testni Škodini električni avtomobili.

22

4 KOlesA, VsA 4 gNANA
izboljšane vozne lastnosti in dodatna 
varnost so v prid štirikolesnemu 
pogonu.

14

OKus DOTiKA
Razkrivamo skrivnosti nekaterih najbolj 
priljubljenih tajskih rastlin.

24

ZA DOBRim FilmOm  
sTOji ODliČNA ŠOlA 
Tudi slovenci obiskujejo najstarejšo 
filmsko šolo v evropi.

26

igRAjmO se! 
pri Kuntnerjevih se najbolj zabavajo 
ob igri Tik - Tak ... Bum! 

30

A smO že TAm? 
Tudi otroci se radi vozijo z avtom.32 20
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Juhuhu, pomlad je tu
Prišla je in že napolnjuje naše misli z nežnimi barvami, metulji, dišečimi 
cvetočimi travniki, dolgimi sončnimi dnevi, vožnjo s kolesom in drugimi 
drobnimi presenečenji. Zato je pravi čas za šest brihtnih, a preprostih 
nasvetov, kako si lahko življenje pomladno osvežite. 

TraVniŠki ŠoPek
»Zvončki in trobentice, mačice, vijolice spet iz zemlje vzklijejo, 
saj pomlad je tu.« pomlad je čas, ko narava cveti in prekipeva 
od energije, zato naj se prebudi tudi vaše stanovanje. miza, 
okrašena s svežim cvetjem z najbližjega travnika, bo v vaš dom 
prinesla veselje, sonce in očarljivo spomladansko razpolože-
nje. Namig: poljsko ali travniško cvetje je »in«! HulaHoP

igro hulahop so obvla-
dali že stari egipčani 
pred tremi tisočletji. 
Vrteli so obroče z 
vinskih sodov. Danda-
nes je hulahup odlična 
rekreacija za razmiganje 
pasu, bokov in trebu-
šnih mišic. Vsak svoj 
hulahop in na travnik! 
Kdo ga vrti dlje?

DVa noVa noSilCa Za koleSa
Če avto med drugim uporabljate za to, 
da vas približa športnim aktivnostim in 
počitniškim dogodivščinam, se boste 
prav gotovo razveselili raznolikih dodatnih 
možnosti za prevoz prtljage. V ponudbi 
dopolnilne opreme za vozila Škoda so 
tudi strešni kovčki, vlečna kljuka in nosilci 
za kolesa. 

ZeliŠČni VrTiČek
Zagotovo se vam je že zgodilo, da ste med kuhanjem testenin 
sanjali o sveži baziliki. pa o svežih vejicah rožmarina, s katerimi 
bi obogatili hrustljavi pečeni krompirček. ste že razmišljali, da 
bi si zeliščni vrtiček pričarali kar doma? Nič lažjega! Vse, kar 
potrebujete, so zemlja, semena in veliko dobre volje. Bazilika, 
peteršilj, zelena, origano, rožmarin … so zelo nezahtevna 
zelišča in odlično uspevajo v posodah, koritih, škafih, sodih in 
visečih košarah, pa naj bo na okenski polici, balkonu ali terasi.

besedilo: petra mavsar

BRiHTNO  i  simply CleVer



unikaTni lonČek
Oh, te rožice! Radi jih imamo, ker v stanovanje prinašajo življenje. Še lepše 
pa so, če rastejo v izbranih cvetličnih lončkih. med ljubitelji modernega 
dizajna so oblikovno dovršeni lončki del obvezne opreme stanovanja. Za 
tiste, ki vas ponudba na trgu še vedno dolgočasi in imate radi drugačnost, 
en brihten nasvet. Zavihajte rokave in si poslikajte svojega! 

Potrebujete: 
čopič
glinen lonček poljubne velikosti s podstavkom 
barve za keramiko (alternativa: tempera barve) 
paleto za mešanje barv 
glazuro za keramiko 
dobro voljo

SuPerge na PrSTe
Verjetno boste rekli, da so nogavice na 
pet prstov še razmeroma »luštne«, am-
pak čevlji?! Vibram FiveFingers, superge 
na pet prstov, sodijo med izvirnejše iz-
ume zadnjih nekaj let. poleg tega, da 
so primerne za vadbo, igro in zabavo, 
sproščajo mišice na nogah, izboljšajo 
ravnotežje in povečajo agilnost. Na po-
licah trgovin jih najdete v vseh možnih 
barvah. 

S SeSTaVljanko  
Do noVe ŠkoDa Fabie CiTY

kaTarina kramar iZ Trebnjega je konec 
prejšnjega leta zmagala v veliki spletni nagradni 
igri s pRijATelji ugANi BARVO sKRiTe ŠKODA FA-
Bie in tako postala lastnica atraktivne Škoda Fabie 
City, črne z belo streho. Katarina je na slavnostno 
izročitev avtomobila prišla skupaj z družino. 

posebej za simply Clever je povedala: »s Škodo 
smo v dobrem mesecu naredili več kot 1500 
kilometrov. glede na to, da je to drugi avto, je to 
kar veliko. Vozimo jo vsi – mož, hčerka, tudi jaz, 
če le pridem do nje. Vožnja je prijetna in udobna, 
v njej se počutimo varno. Z njo smo zelo zado-
voljni. je pa za marsikoga tudi precej zanimiva 
zaradi bele strehe.« .

simply CleVer

Objavite svojo 
brihtno idejo na 
portalu www.
simplyclever.si 

briHTno 
tudi vi. morda vas 
preseneti lepa 
nagrada! 

Na lonček in podstavek 
s svinčnikom narišite 
poljubne geometrijske 
like različnih velikosti. 
Najmanj dela boste 
imeli, če se odločite za 
velike vzorce.

izberite barve in z njimi 
pobarvajte like.

Da se prehodi med liki 
lepše vidijo, pobarvane 
like obrobite s črno 
barvo.

korak 1 korak 2 korak 3 
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Vsako rojstvo, pa naj si gre za muho 
enodnevnico ali neskončno galaksijo, je 
edinstven čudež velike matere narave. 
Vse se je začelo z velikim pokom. iz 
bleščeče svetlobe, velike ognjene 
krogle, zmesi energije in materije se je 
pred malo manj kot 14 milijardami let 
v raztezanju in ohlajanju namreč rodilo 
vesolje, rodile so se galaksije in zvezde.

rojstva
Čudež

besedilo: urša Henigman

V sReDiŠČu  i  simply CleVer



ele pred približno 4,6 milijarde let je iz sončne 
meglice, posledice velikega poka, nastal tudi naš 
planet. Ni se rodil v trenutku, znanstveniki ugota-

vljajo, da se je Zemlja rojevala najmanj 100 milijonov let, 
veliko kasneje pa smo sledila še druga bitja. 

pravijo, da si vsaka duša za svoj prihod na svet sama 
izbere takšno kozmično konstelacijo, ki pomaga ustvariti 
okoliščine, v katerih naj bi človek ozavestil in presegel 
svoje omejitvene vzorce ter tako dušno zrasel. Obstajajo 
pa tudi ljudje na čisto nasprotnem polu, ki brez kakr-
šnekoli pretirane filozofije rojstvo razumejo kot rezultat 
oploditve jajčeca s semenčico. 

biTje SrCa
Ne glede na to, katera perspektiva nam je bližja, mo-
ramo priznati, da je rojstvo človeškega bitja, kakorkoli 
obrnemo, mali čudež. ste kdaj pomislili, kolikšna je bila 
verjetnost, da ste se sploh rodili? V bistvu ste rezultat 
enega od maminih 400 jajčec, kolikor jih je dozore-
lo v vsem njenem življenju, in ene od 100 očetovih 
semenčic, ki je v točno določenem potovanju do ma-
ternice ostala živa, medtem ko je preostalih 20 do 200 
milijonov soborcev iz iste brigade na tej misiji padlo. in 
če temu prištejemo še dejstvo, da se je to moralo zgoditi 
v enem od samo približno 900 dni materinega življenja, 
ko je jajčece sploh voljno za združitev, se vam vaše 
življenje še vedno zdi samoumevno? pustimo ob strani 
kromosome in zapleteno genetiko, ki vpliva na to, kaj je 
na koncu nastalo, že samo zato, ker ste se rodili, ker vam 
bije srce, ste nekaj posebnega.

Š
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eureka! 
posebno je rojevanje tudi 
drugih, manj živih stvari, čeprav 
manj živih le, če jih pogledamo 
z biološkega zornega kota. V mi-
slih imamo namreč ideje, ki so 
lahko še kako žive, ko zagledajo 
luč sveta, ali pa njihovo ude-
janjenje bolj živo naredi naše 
življenje. peter Florjančič, eden 
največjih slovenskih izumiteljev, 
ki je v svojem življenju paten-
tiral več kot 400 idej, pravi, 
da k rojstvu novih idej največ 
pripomore zavestno opazovanje 
vsega, kar leze in gre. in sam to 
še vedno počne, kljub častitlji-
vim 92 letom. podoben nasvet 
za večjo inovativnost najdemo v 
delih priljubljenega ameriškega 
avtorja stevena johnsona. 

johnson je ob raziskovanju, od 
kod ljudje dobivajo ideje, ugoto-
vil, da se večina velikih idej rodi 
iz drobcev manjših zamisli, ki že 
obstajajo in jih nekdo poveže na 
nov način. Tudi v zgodovini je ve-
liko pomembnih idej, ki so mno-
gokrat imele dolgo inkubacijsko 
dobo (včasih celo več desetletij), 
najprej po drobcih obstajalo v 
glavah različnih ljudi, dokler jih 
nekdo ni povezal skupaj in – »eu-
reka!« – rodilo se je nekaj povsem 
novega. Temu Violeta Bulc, direk-
torica Vibacoma, v poslovnem 
svetu pravi inovativni preboj. gre 
namreč za inovacije, ki podjetju 
ali nekemu inovativnemu okolju 
odpirajo povsem nove možnosti 
poslovanja (razvoj povsem nove 
družine produktov, ki ustvarja 

nove potrebe, razvoj nove pa-
noge ali kombinacije obstoječih, 
uporaba nove tehnologije …). 
mimogrede, tudi pri Škodi v letu 
2011 pripravljajo novost – popol-
noma nov avtomobil, najmanjši 
v Škodini družini, ki bo luč sveta 
ugledal konec leta.

SimPlY CleVer naSVeT
inovativnost in rojevanje idej pa ni 
omejeno samo na genije, izumite-
lje, znanstvenike in druge brihtne 
glave, kot včasih zmotno mislimo. 
Vsak je lahko inovativen v svojem 
vsakdanjem življenju, pri čisto 
običajnih stvareh. Za spodbujanje 
take inovativnosti ima johnson 
»simply clever« nasvet. priporoča, 
da se vsak dan za nekaj časa od-
premo raziskovanju sveta kar tako, 

Feri lainŠČek
pisatelj

nove generacije
»Ker je moj roman ločil bom peno od 
valov letos maturitetna knjiga, se veliko 
družim s srednješolci in z navdušenjem 
ugotavljam, da prihajajo generacije, ki jih 
starši niso zmogli pokvariti. Vračajo mi 
prepričanje, da bodo poteptane vredno-
te sodobnega sveta, kot so svoboda, lju-
bezen, pravičnost, tovarištvo in sočutje, 
preživele in bodo morda že kmalu znova 
stopile v ospredje.« 

VioleTa bulC
direktorica, Vibacom 

Spoznanja za nove rešitve
»Najbolj ni moja priljubljena ideja … 
je vedno odvisna od pogojev in potreb. 
Vsekakor pa so pomembna spoznanja 
kvantne fizike, biofilozofije, odprtih 
(inovacijskih) ekosistemov, razumeva-
nje pomena gostote zavesti in energije 
kot komponente napredka ter mehkih 
kriterijev kot kazalcev uspešnosti tisto, 
kar daje upanje za zanimive nove rešitve. 
V podjetjih, skupnostih, tehnologijah, pri 
posamezniku.« 

boŠTjan braČiČ
glasbenik in radijski moderator

moč kreiranja svoje sreče
»stokrat sem slišal pregovor Vsak je 
svoje sreče kovač, vendar nisem vedel, 
kako kovati svojo srečo. spoznanje, 
ki me je osupilo, je, da sem jaz tisti, ki 
odločam, ali bom rojen pod srečno ali 
nesrečno zvezdo, in da sreča ni naključje 
niti privilegij redkih posameznikov. 
uspeh in sreča sta dostopna tebi, meni, 
nam vsem, če se zanju odločimo v naših 
glavah in jima sledimo z vso gorečnostjo 
naših src. jaz kreiram svoj svet – dejstvo, 
ki straši in osvobaja hkrati, saj za lastno 
srečo in nesrečo ne morem kriviti niko-
gar več razen samega sebe.«

Anketa: novost, ki vas je v zadnjem času najbolj presenetila 

V Sloveniji 
največ ljudi 
rojstni dan 
praznuje 
januarja in 
julija, najmanj 
pa jih slavi 
novembra.

V sReDiŠČu  i  simply CleVer



miran STanoVnik
motorist, udeleženec relija Dakar

Tehnologija v avtomobilizmu
»glede na to, da sem tesno povezan s 
tehnologijo v avtomobilskem in moto 
svetu, sem bil najbolj prijetno prese-
nečen, da se v avtomobilski industriji 
proizvajalci odločajo za zmanjševanje 
delovne prostornine agregatov. s tem 
dosegajo zavidljive rezultate v prizade-
vanju za varovanje okolja, sočasno pa 
ponujajo nerazumljive tehnične zmo-
gljivosti istih agregatov. Z veseljem in 
ponosom vozim vozilo z zelo zmogljivim 
1600-kubičnim dizelskim agregatom.«

slON  
640 dni

KONj  
337 dni

ČlOVeK  
270 dni

ŠimpANZ  
237 dni

pRAŠiČ
113 dni

pes iN  
mAČKA  
62 dni

Koliko časa  
traja, da se 

rodi/skoti?

brez cilja. Da brskamo po spletu, 
beremo knjigo ali smo samo 
pozorni na okolico. Vse z enim 
samim namenom, da zavestno 
opazujemo stvari, ki sicer med 
sabo niso povezane. pa še nekaj se 
splača vedeti. johnson ugotavlja, 
da več idej razvijejo tisti, ki se 
družijo z drugačnimi ljudmi, kot so 
sami, z ljudmi z drugih strokovnih 
področij. Druženje različnosti 
je pravi generator novih idej, pa 
naj gre za osebno ali virtualno 
druženje. svojo mrežo različnosti 
si namreč lahko ustvarimo tudi 
prek Twitterja, pravi johnson, tako 
da sledimo različnim ljudem, ne 
zato, ker bi nas zanimalo, kaj jedo 
za zajtrk, ampak da vidimo, kaj 
recimo berejo ali pišejo v povezavi 
s svojim področjem.

največ 
Slovencev ima 
rojstni dan 
1. januarja, 
najmanj pa 31. 
decembra. 
V Sloveniji 
se je največ 
prebivalcev 
rodilo v četrtek 
in petek, 
najmanj pa v 
nedeljo.

9

m
a

r
eC

 2
01

1



boTer naVDiH 
Rojstvo ima svoje mesto tudi v 
umetnosti. Zagotovo največkrat 
upodobljen motiv je Kristusovo 
rojstvo, ki se ga je lotilo veliko 

slikarjev, med njimi najbolj znani, 
kot so peter paul Rubens, Rembran-
dt van Rijn, michelangelo merisi da 
Caravaggio ali leonardo da Vinci. 
ena najlepših slik, ki upodablja 

rojstvo, pa je zagotovo Rojstvo 
Venere, delo renesančnega 
slikarja sandra Botticellija iz 

leta 1486. 

V umetnosti se vse rodi iz navdi-
ha. inspiracija vodi slikarjev čopič 
po platnu, čutenje kiparja rojeva 
skulpture, božanska iskra navdahne 
pisatelja, ki ne more nehati tipkati 
po tipkovnici, dokler val ustvarjalno-
sti ne popusti in rodi misel, poglav-
je, roman. Feri lainšček, slovenski 
pisatelj, o ustvarjalnem navdihu 
pravi takole: »Brez občutkov lepega, 
brez prepričanja, da je še mogoče 
kaj izraziti na nov način in uzreti vsaj 
kako drobtinico, ki osmišlja lastno 
bivanje, ne morem ustvarjati. pisa-
teljevanje kar tako, brez navdiha, 
božje iskre in želje po presežnem, 
se mi zdi klavrno početje.« pa še 
nekaj, kar se rojeva v čutečih srcih, 
se pogosto odrazi v umetniških 
delih. srčne ljubezni. Tiste uslišane 
in tiste neuslišane. Takšne, ki se tako 
ali drugače dotaknejo duše. Kdo ne 
pozna velikih zgodovinskih ljubezni 
Romea in julije, Kleopatre in marka 
Antonija, parisa in lepe Helene? 
Kdo ni bral romana prevzetnost in 
pristranost in podoživel ljubezni 
Darcyja in elizabeth, kdo ni smrkal v 
robček ob filmu Titanik? 

noVa ZaVeST
Danes mnogi opozarjajo, da mo-
ramo postati bolj »zeleni« in tako 
bolj modri. Rojeva se nov trend. 
ekološka ozaveščenost že dolgo ni 
več samo modna muha, življenje 
bliže naravi in sočloveku postaja 

nuja za naš planet. Da si želimo 
bivati v bolj zdravem okolju, 

je dokazala tudi lanska 
akcija Očistimo slovenijo 

v enem dnevu, v 
kateri je več kot 270 

tisoč slovencev 
v samo enem 
dnevu zbralo 

več kot 10.500 ton odpadkov. Ven-
dar smeti niso edino področje, ki 
terjajo razmislek v smeri trajnostne-
ga razvoja. Bolj odgovorno se mora-
mo lotiti tudi področja alternativnih 
virov energije, energetsko varčne 
gradnje, varčevanja z energijo, 
naravne prehrane, kjer pa smo 
slovenci še precej šibki. Raziskava o 
energetski učinkovitosti v sloveniji 
(Reus) je namreč pokazala, da je 
okoljsko ozaveščenih le 14 odstot-
kov slovencev. 

Nov odnos do okolja, do narave, 
bolj zavestno delovanje v sme-
ri trajnostnega razvoja vse bolj 
postaja stanje duha, ki spreminja 
tudi posameznikov odnos do sebe, 
prinaša notranjo preobrazbo. Ko se 
začnemo spreminjati posamezniki, 
se lahko začne spreminjati tudi 
družba. 

kVanTni PreSkok
Da smo na razpotju, opozarjajo tudi 
napovedi skrivnostnega leta 2012, 
ko nekateri pričakujejo konec sveta, 
maji, ki z letom 2012 res zaključijo 
svoj tisočletni koledar, pa v tem 
koncu vidijo nov začetek, rojstvo 
tako imenovane zlate dobe. Takrat 
se namreč konča 26.000-letni cikel 
in se začenja nov, ki naj bi človeštvu 
prinesel kvantni preskok v zavesti, 
ta pa svetu mir, ljubezen, radost, 
spoštovanje in harmonijo. Kdo bi 
vedel, morda nas res že prihodnje 
leto čaka novi veliki pok, novo 
rojstvo našega planeta, rojstvo nove 
družbe in predvsem novo rojstvo 
nas samih.

1. Zračne blazine, s katerimi se 
je bistveno izboljšala varnost v 
avtomobilih.

2. esp (elektronski nadzor stabil-
nosti) in ABs (protiblokirni zavorni 
sistem).

3. Navigacijske naprave, ki so olajša-
le vožnjo na nepoznanem območju.

4. Avtomobili na alternativni 
pogon.

5. Avtomobili, sposobni avto-
nomne vožnje, za zdaj sicer še 
prototipi.

5 naj inoVaCij 
V aVTomobiliZmu

največ otrok 
v Sloveniji 
se je rodilo 
leta 2009, in 
sicer 21.856, 
najmanj pa 
leta 2003, ko 
jih je na svet 
privekalo 
17.321.

V sReDiŠČu  i  simply CleVer



za izumitelja »izumiteljski orgazem«. Ta občutek pomeni 
več kot denar. 

Trije vaši najbolj znani izumi?
Najboljši in najbolj kompliciran izum je bil zagotovo 
razpršilec za parfum. parfum je vražji produkt, ki se 
težko razprši v tako fineso, kot jo zahteva parfumska 
industrija, vsebuje namreč snovi, ki razjedajo razne 
materiale. Da sem razpršilec razvil do konca, so morali 
moji potrpežljivi financerji seči globoko v žep. A ker so 
bili milijarderji, jim je bilo to v zabavo. Drugi najboljši 
izum je bil diaokvirček za diapozitive. izdelek, težak tri 
grame, s stroški razvoja dva milijona nemških mark, ki 
je prinesel delo dva tisoč delavcem za 25 let. Kot svoj 
tretji najboljši izum pa bi omenil napravo za brizganje 
plastike. prinesla mi je dober zaslužek, ček za milijon 
nemških mark in pol.

katere izumitelje osebno najbolj spoštujete? 
meni najbolj zanimivi izumitelji so iz avtomobilizma: pi-
aggio (Vespa), s katerim sem se družil v monte Carlu. pa 
lucien Rosengart, ki je izumil sprednji pogon za avto. Z 
njim sem na njegovi jahti v Villefranchu mnogokrat iskal 
nove ideje, veliko pa sva se družila tudi v vili leopoldi, ki 
je v lasti giannija Agnellija, lastnika Fiata.

moji najbolj biZarni iZumi 

etui za cigarete CigAl, za katerega sem 
moral potem narediti še »prodajni izum«, 
da sem jih sploh prodal in tako nisem izgu-
bil vsega.

Za Beate uhse sem poskusil narediti sek-
sualni pripomoček, ki potem ni bil zadosti 
romantičen, da bi uspel.

ponesrečen izum je bila ultrazvočna 
krtačka za zobe, za katero sem imel polo-
ženih 500 tisoč švicarskih frankov. Test pa 
je pokazal, da bi ob njeni uporabi človek 
na koncu znorel. jaz sem danes srečen, da 
nisem postal nor od izumljanja. (smeh)

92-letni izumitelj peter Florjančič je patentiral več kot 
400 izumov, navdiha in energije za razvijanje novih idej 
pa mu še ni zmanjkalo. V svojem razgibanem življenju je 
med drugim delal za guerlaina, elizabeth Arden in Coco 
Chanel, poznal marlene Dietrich, Vittoria de sica, salva-
dorja Dalija, Franka sinatro, kralja Faruka in Ago Kana ter 
živel na veliki nogi, kot sam pove v svoji avtobiografiji z 
naslovom skok v smetano.

Patentirali ste 400 izumov. Zdi se, da ideje v življe-
nje spravljate kar po tekočem traku. od kod vam 
navdih?  
Vizija, fantazija, ideja so prihodnost sveta. izumitelj 
mora imeti mirno glavo, vedno mora opazovati vse, kar 
leze in gre. ideje pa se porajajo različno. ena se lahko 
porodi v sekundi, razvoj pa je narejen v nekaj dneh, so 
pa tudi ideje, ki potrebujejo več let, da se sploh izobli-
kujejo. Ampak veste, če enkrat zaslužite toliko denarja, 
da lahko z njim preživite pet let, lahko nemoteno delate 
naprej.

kakšen je občutek, ko prvič v rokah držite izdelek, 
ki je plod vaše ideje? 
Ko enkrat svoj izdelek (izum) na lastne oči vidiš v trgovi-
ni, sploh če gre še za priznano blagovno znamko, je to 

peter Florjančič, izumitelj
Srečen, da nisem postal nor  
od izumljanja

»Najboljši 
in najbolj 
kompliciran 
izum je bil 
razpršilec 
za parfum.«

eKsKluZiVNi pOgOVOR
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super knez
Monte carla

Škoda je v preteklosti za nekaj časa zapustila 
reli sceno. kako ste se pripravljali na uspešno 
vrnitev? 
motorsport je del Škode že 110 let in tako bo še na-
prej. leta 2005 smo predvsem zaradi neučinkovitosti 
vlaganj pri projektu WRC končali eno etapo naše mo-
tošportne zgodovine in po kratkem premoru, ki smo 
ga izkoristili za podporo zasebnih ekip, smo začeli 
odpirati vrata drugi etapi. Da bi tekmovanje naredili 
privlačnejše, znižali stroške in omogočili razširitev 
projekta tudi na nacionalnem prvenstvu, smo začeli 
leta 2007 razvijati ideje za vozilo v kategoriji super 
2000. luč sveta je ugledalo leta 2008 in lani osvojilo 
prvenstvo iRC tako med znamkami vozil kot tudi med 
vozniki.  

V čem se Škodin dirkalnik Special razlikuje od 
drugih?
Vozilo je domišljeno v vseh podrobnostih in vse na 
njem je skrbno narejeno. Za nami je več sto ur razvoj-
nega dela in tisoče kilometrov testiranja. Za katego-
rijo vozil super 2000 obstajajo predpisi mednarodne 
avtomobilistične zveze (FiA), ki preprečujejo, da bi se 
vozila te kategorije med seboj bistveno razlikovala. 
pomemben pogoj je, da special izhaja iz serijskega 
vozila. Če imaš uspešno dirkalno vozilo, je to zago-
tovo odlična reklama za proizvod, konec koncev tudi 
za celotno znamko in torej odlično sporočilo za naše 
kupce.

kaj je tako simply clever na Fabii Super 2000? 
Njeni fantastični rezultati na mednarodni in nacionalni 
sceni. Občudovan je predvsem dizajn avtomobila.

Škoda je že dobrih 110 let del avtomobilskega dirkalnega športa. 
V zadnjih letih na relijih tudi dosega pomembne zmage. Škodo 
motorsport vodi michal Hrabánek, ki razlaga, zakaj je reli monte 
Carlo, kjer je Škoda tudi letos stala na zmagovalnih stopničkah, 
legenda med temi tekmovanji.

besedilo: Nenad senić

sVeT mODROsTi  i  simply CleVer



super knez

kdo lahko vozi dirkalnik? kakšne voznike iščete? 
kako ste recimo izbrali Freddyja loixa? 
Vsak, kdor si upa! Voznike za našo tovarno smo 
skrbno izbirali, želeli smo si razmeroma mladih 
dirkačev, ki bi se ustrezno dopolnjevali na asfaltnih 
in makadamskih podlagah. prepričan sem, da so 
rezultati pokazali, da je bil naš izbor jana Kopecke-
ga in juha Hänninena pravilen. pridobitev Freddyja 
loixa je rezultat prizadevanj belgijskega uvoznika, 
ki je pri projektu zelo dejaven tudi na svojem trgu. 
Drugi primer je aktivnost uvoznika v Angliji, ki je 
pridobil Andrea mikkelsena, ali v Franciji Nicolas 
Vouilloz.

Zdi se, da vam je reli monte Carlo še posebno všeč. 
kaj vas tam najbolj pritegne?
Reli monte Carlo je legenda med reliji in vsak voznik sa-
nja o tamkajšnjem uspehu. To pove vse. V zadnjih dveh 
letih smo se dvakrat uvrstili na zmagovalne stopničke, 
do najvišje pa nam manjka samo še korak.

ali se še spomnite svojega izpita za vozniško dovo-
ljenje? ali imate kakšno veselo zgodbo iz časov, ko 
ste se učili voziti? 
Avtomobili so bili vedno moj hobi. Vsak dan na cesti 
doživljam obilo veselih zgodb. Včasih se samo čudim, 
kaj vse si ljudje za volanom lahko izmislijo. 

katere avtomobile najraje vozite zasebno? 
Škodo superb Combi.

kakšen voznik pa ste? 
Natančen in potrpežljiv.

kaj sami pogrešate v avtu, kaj jim manjka, da bi bili 
popolni? 
Avtomobilom niti ne, bolj njihovim voznikom manjka 
več spoštovanja do drugih.

kakšni bodo avtomobili Škoda v prihodnosti?
Kompaktni, taki, ki ljudem še vedno prinašajo veselje, 
navdušenje nad vožnjo in zadovoljujejo njihove potre-
be, kar predvsem pomeni: biti povsod in vedno varni in 
mobilni. 

kaj bi po vašem mnenju lahko nadomestilo avto-
mobile v prihodnosti?
Verjamem, da bomo v prihodnosti še naprej veseli 
vožnje in avtomobilov.

Škoda Fabia Super 2000 si je januarja letos pridirkala drugo mesto na reliju monte Carlo.

mikko markkula (sovoznik), juho Hänninen 
(voznik), Pavel Hortek (menedžer tima 
Škoda), michal Hrabánek (direktor Škode 
motorsport), jan kopecký (voznik) in Petr 
Starý (sovoznik) 

»Reli  
monte 
Carlo je 
legenda 
med reliji in 
vsak  
voznik  
sanja 
o tam-
kajšnjem 
uspehu.«
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                 kolesa,  
vsa         gnana
oznaka 4x4 pri avtomobilu pomeni, da ima pogon na vsa 
štiri kolesa. Pogruntavščina, ki je stara skoraj toliko kot avto 
sam, vendar s svojimi prednostmi v avtomobilskem svetu 
resno nastopa šele zadnjih 30 let. izboljšane vozne lastnosti 
in dodatna varnost govorijo v prid štirikolesnemu pogonu.

besedilo: Artur Švarc

do v zgodovini avtomobi-
lizma je zaslužen za prvi 
pogon na vsa štiri kolesa, je 

težko natančno določiti, a kar nekaj 
poskusov iz zgodnjega obdobja kaže 
na to, da so inženirji že zelo kmalu 
razumeli, da je prenos moči na vsako 
kolo smiseln. prvi avto z motorjem z 
notranjim izgorevanjem na štirikole-
sni pogon je bil nizozemski dirkalnik 
spyker 60 H. p. iz daljnega leta 1903. 
Razmah štirikolesnega pogona se je 
začel šele, ko se je pojavila potreba 
po vozilih, ki bi lahko vozila zunaj 
urejenih poti, mejnik pa je druga 
svetovna vojna in jeep. Tudi po vojni 
je vsak resen terenec obvezno imel 
tudi štirikolesni pogon, medtem ko 
se je v osebna vozila začel seliti šele v 
osemdesetih letih. 

boljŠa STabilnoST na CeSTi
Večina avtomobilov ima danes 
pogon na sprednji kolesni par, kar 

zaradi zasnove in položaja motorja 
omogoča optimalen izkoristek 
prostora in nižje stroške izdelave, 
s tem pa tudi nižjo ceno. Nekaj je 
sicer znamk, ki še vedno prisegajo 
na zadnji pogon, ta pa je imel do 
uveljavitve elektronskih pomagal v 
devetdesetih letih precej specifičen 
način vožnje, ki je od voznika zahte-
val kar nekaj pozornosti. posebnosti 
veljajo tudi za sprednji pogon, kjer 
kolesa vlečejo avto iz ovinka, pri 
zadnjem pa seveda avto potiskajo 
v ovinek, pri čemer se srečamo s 
podkrmarjenjem oziroma prekr-
marjenjem vozila. s pogonom na 
vsa štiri kolesa se ta neprijetni učinek 
precej zmanjša, a bolj kot to, da ob 
mizi rečemo, da gre avto s štiriko-
lesnim pogonom kot po tračnicah, 
vozniki cenimo boljšo stabilnost na 
cesti v vseh vremenskih razmerah 
in glede na slovenski tip podnebja 
dodatno moč na zasneženih cestah, 

vse to seveda v prvi vrsti pripomore 
k varnosti. 

ZaČeTki ŠkoDe na 4x4
Škoda je svoj prvi štirikolesno gnani 
model dobila s prvo generacijo 
Octavie, ki je ugledala luč sveta 
1996, Octavia 4x4 pa je prišla na trg 
nekoliko kasneje, skupaj s prvo ge-
neracijo Haldexovega štirikolesnega 
pogona. Ta je imel mehansko Hal-
dexovo sklopko, kjer je sistem nekaj 
moči prenesel na zadnji kolesni par, 
ko so sprednja začela spodrsavati. 
Štiri leta pozneje je Haldex razvil 
drugo generacijo s stalnim elek-
tronsko nadzorovanim štirikolesnim 
pogonom, kjer večino časa sprednja 
kolesa dobivajo 95 odstotkov moči, 
senzorji pa zaznajo težave in nazaj 
pošljejo dodatno moč. Trenutno je 
v uporabi četrta generacija Haldexa, 
pred dvema letoma pa je Haldex s 
Škodinim matičnim koncernom Vol-

K

4

kaj Pomeni 
4x4
Oznaka 4x4 
pomeni, da ima 
avto pogon na 
vsa štiri kolesa v 
nasprotju z veči-
no avtomobilov. 
Večina avtomo-
bilskih tovarn 
oznako štiriko-
lesnega pogona 
uporablja kot 
znamko, ki 
združuje različne 
vrste štirikolesnih 
sistemov, od 
Haldexa, kot ga 
uporablja Škoda, 
do Torsenovega 
diferenciala pri 
nekaterih drugih 
znamkah Volks-
wagna.

octavia Scout je namenjena vsem, ki jih zanese na ceste, ki niso ravno nežne do avtomobila.

TReTjA DimeNZijA  i  simply CleVer



kswagnom podpisal 400 milijonov 
evrov vredno pogodbo za razvoj 
pete generacije pogona, ki ga bo 
koncern uporabil na novi modularni 
platformi prihajajočih modelov, tudi 
Škodinih, začenši s tretjo generacijo 
Octavie. 

3x4x4
Škoda ponuja štirikolesni pogon 
Haldex četrte generacije pri treh 
svojih modelih v petih različicah. 
Octavia ima 4x4 pogon pri najmoč-
nejših kombi različicah (1.8 Tsi in 
2.0 TDi) in pri šibkejšem dizlu s 77 
kilovati z novim, 1,6-litrskim dizel-
skim motorjem. Ta bo še posebej 
navdušila tiste, ki jim je štirikolesni 
pogon zelo pomembna prioriteta, ne 
potrebujejo pa mišic pod motornim 
pokrovom.

posebnež svoje vrste je Octavia 
scout. Namenjena je vsem tistim, ki 
jih običajno zanese na ceste, ki niso 

ravno nežne do avtomobila, kot je 
recimo pot do vikenda. Obuta je v 
velika 17-palčna kolesa in prepo-
znavna po matiranih odbijačih 
z difuzorjem zadaj in robustnim 
spojlerjem spredaj. Za dodatno 
zaščito poskrbijo še plastične obro-
be blatnikov in pragov. moč na vsa 
štiri kolesa pošiljata dva motorja, 
dvolitrski TDi s 103 kilovati in 320 
njutonmetri navora ter 1,8-litrski 
bencinski Tsi s 118 kilovati in 250 
njutonmetri navora. 

superb ima v nasprotju z Octavio 
možnost štirikolesnega pogona 
ob superbu Combi tudi v običajni 
limuzinski različici, in sicer z obema 
dvolitrskima dizloma s 103 oziroma 
125 kilovati ter z bencinskim motor-
jem 1.8 Tsi s 118 kilovati, medtem 
ko je najmočnejši superb 3.6 Fsi 
s 191 kilovati serijsko opremljen s 
štirikolesnim pogonom s Haldexovo 
sklopko.

Tudi najmlajši član Škodine 
družine in prvi Škodin športni te-
renec, doma s Himalaje, yeti, ima 
Haldexov štirikolesni pogon četr-
te generacije. V nasprotju z Octa-
vio in superbom je bil zasnovan 
z mislijo na pustolovce, ki po-
trebujejo prostoren, uporaben, 
robusten ter zahtevnim cestam 
in podlagam primeren avto. yeti 
prinaša štirikolesni pogon v štirih 
motornih izvedbah. Bencinski 
1.8 Tsi stoji ob boku s tremi 
različicami dvolitrskega TDi z 81, 
103 ali 125 kilovati. srednji dizel 
ima tudi opcijo šeststopenjskega 
samodejnega menjalnika Dsg 
z dvojno sklopko, ki pomeni 
hitrejše prestavljanje in še več 
dinamike med vožnjo.

in če zunaj slučajno naletava sneg 
ali pa so ceste ravno prav razmo-
čene, je oznaka 4x4 razlog za manj 
skrbi, ko se odpravimo na pot.

Superb ima možnost štirih kolesnega pogona tudi v običajni limuzinski različici.

Škoda Yeti je bil zasnovan z mislijo na pustolovce.
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 Februarski sneg je ravno pravi čas pobelil bregove Vranskega, kjer kljub zasneženi podlagi in Yetijevemu skoku izza 
drevesa Škodina 4x4 vozila niso skrenila iz zastavljene smeri.

besedilo: Špela Zakotnik
Foto: žare in uroš modlic

Februarski sneg je prišel kot naročen. V petih zasneženih in mrzlih 
dneh je tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije na dogodku Škoda 4x4 
doživetje v Centru varne vožnje amZS na Vranskem preizkusilo 
vozila Škoda. Trije poligoni, 11 različnih Škodinih vozil (od takih s 
4x4 pogonom do rS izvedenk) in več kot dva tisoč voženj. inštruk-
torji varne vožnje so komaj lovili sapo!

Za avanturo
potrebuješ pravi pogon

TReTjA DimeNZijA  i  simply CleVer



Pred blatnim off-road poligonom ter klasičnim vranskim poligo-
nom in Yetijevim mostom se je v petih dneh zvrstilo kar tisoč obisko-
valcev. Vsak je zapeljal svojo Škodo in skupaj sta premagala mokro 
in poledenelo vozišče, ekstremne vzpone in težke vozne razmere na 
blatni podlagi. 

blatni od gum do strehe.

na povsem novem off-road poligonu so se 
izkazali štirikolesniki. iz ure v uro je bila vozna 
podlaga bolj razrahljana in spolzka, jame v blatu 
pa globlje, a štirikolesni pogon in četrta genera-
cija sklopke Haldex sta razmere obvladala brez 
kapljice potu.

najhitrejša udeleženka 4x4 doživetja, Fabia rS, 
je privabila največ moških pogledov, a le redki so 
si jo drznili pripraviti do cviljenja.

Yetijev most je pospeševal utrip. Prek klancev in spustov so 
obiskovalce popeljali inštruktorji varne vožnje in predstavili glavne 
atribute vozila, ki lahko premaga takšne terenske izzive.  
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Petr Podlipný, direktor znamke Škoda pri podjetju Porsche Slovenija, je našo 
deželo pod alpami najprej vzljubil na številnih poslovnih obiskih. ko pa mu je 
pred tremi leti srce osvojila Slovenka, se je odločil, da Slovenija postane njego-
va nova domovina.

kaj vas je v Sloveniji tako prepričalo, da ste zapustili 
eno od vodilnih mest v družbi Škoda avto, se prese-
lili v tujo državo in svoje življenje obrnili na glavo?
moje življenje se je s selitvijo bolj obrnilo z glave na 
noge (smeh). seveda sem se moral marsičemu odreči, 
vendar sem tudi veliko pridobil. Človek, ki je pripravljen 
za kariero narediti veliko več kot jaz, bi se takrat verjetno 
odločil drugače. sam menim, da sem ponovno dobil 
priložnost, da sem bliže trgu in bliže strankam. imam 
možnost, da skupaj s kolegi iz podjetja porsche slove-
nija in našimi trgovci razvijam novo zgodbo uspešne 
avtomobilske znamke in najuspešnejšega uvoznika. 
Največ zaslug za to, da sem se preselil v slovenijo, pa 
ima seveda moja žena simona. lahko rečem, da zdaj 
živim bolj uravnoteženo in polno življenje. 

Torej z življenjskim preobratom tudi nova življenj-
ska filozofija?
Ko malo upočasniš tempo, imaš več priložnosti, da 
vidiš stvari okoli sebe in kaj se zares dogaja. To je kot 
vožnja z avtomobilom. Ko se pelješ 130 kilometrov 
na uro, je vidno polje omejeno, vidiš samo cesto. 
Ko malo upočasniš, se ti zorni kot razširi, opaziš 
čudovito naravo in začutiš sonce skozi steklo. 
lahko začneš uživati v vožnji!

Česa se je bilo v naši deželi najteže navaditi? 
posebnih težav nisem imel. seveda pa je trajalo 
kar nekaj časa, da sem se naučil slovenskega 
jezika. Na začetku si nisem znal predstavljati, 
da bi lahko poklical kakšnega mojstra in mu 
razložil, kaj je treba narediti. Zdaj pa sem se že 
sam dogovoril glede prodaje stanovanja, pregledal 
in popravljal pogodbo … Tudi na uradih zdaj vse 
urejam sam.
 
kaj vam je pri nas najbolj 
pisano na kožo? 
majhnost in pestrost 
dežele. pogledaš na 
levo in vidiš hribe, se 
počasi obrneš in že si 
na morju. Všeč mi je, 

besedilo: urša Henigman
Foto: matic Bajželj

simply clever

kako se po nekaj minutah vožnje pokrajina popolnoma 
spremeni. Všeč mi je pestra kulinarika, pa tudi kultura 
»kofetkanja«, druženja ob kavi. Na Češkem te navade ni, 
ljudje se bolj zapirajo v svoje domove …

kaj pa je pri nas najbolj simply clever?
Zagotovo pestrost dežele. potem avtocestni križ, ki 
omogoča lažje in hitrejše potovanje po deželi. pa dej-
stvo, da prometna gneča v sloveniji skoraj ne obstaja. 
V pragi se denimo z letališča v mesto, kar je samo 10 
kilometrov razdalje, lahko voziš celo uro, tega tukaj 
praktično ni. simply clever se mi zdi očetovski dopust, ki 
sem ga lahko izkoristil, ko se je rodila moja hči. simply 
clever je, da greš v soboto na ljubljansko tržnico, kupiš 
svežo zelenjavo in ribe ter skuhaš dobro kosilo. 

Ste zdaj bolj češki Slovenec ali bolj slovenski Čeh?
Rad se pošalim in rečem, da sem češki gorenjec 
(smeh). Hitro sem se namreč udomačil v Kranju, prav 
tako so mi zelo všeč hribi. V resnici pa se po 20 letih 

dela v mednarodnem koncernu, kjer srečujem 
ljudi najrazličnejših narodnosti, najbolj čutim kot 

srednjeevropski državljan. 

Če bi se morali odločiti za enega od avtomo-
bilov znamke Škoda, kateri model bi izbrali?

Octavio Combi, ker je odličen in cenovno dosto-
pen avto. Vanj lahko veliko naložiš, dosega dovolj 
velike hitrosti in je vzdržljiv ter prilagodljiv. morda 

pa bi se odločil celo za športno različico živo rdeče 
barve. To bi bilo skladno z mojim značajem.

Si kdaj rečete: »Škoda, da nisem …«? 
Vse, kar se mi je v življenju zgodilo, me je pripeljalo 

do tega, da sem danes to, kar sem. V luči 
te filozofije ne obžalujem ničesar, 

tudi napak ne. Če bi lahko 
še enkrat začel življenje od 

začetka in imel vse izkušnje, 
ki jih imam danes, potem 

nekaterih napak zagoto-
vo ne bi naredil. Bi pa 

verjetno naredil druge.

Sobota na ljubljanski tržnici je

»Rad se 
pošalim in 
rečem, da 
sem češki 
gorenjec.«

pOsTAjA  i  simply CleVer



ne, ne gre za še eno iz vrste zgodb, v katerih se tujka zaljubi v janeza in z njim 
srečno zaživi na sončni strani alp. jana Šnytová iz brna na češkem moravskem 
je vzljubila ljubljanske kavarne, slovensko ležernost in naše morje.

besedilo: Nika logar
Foto: matic Bajželj

Doma ste iz dežele, od koder so k nam prihajale 
številne pravljice. Predvsem junaki iz risank, 
mravljinček Ferdinand, krtek, palček Smuk in drugi 
liki so pri nas postali naravnost legendarni. katere 
pravljice so zaznamovale vaše otroštvo?
pravljice priznanega pisatelja eduarda petiške, ki jih 
v sloveniji poznate v prevodu Kristine Brenkove. pa 
tradicionalne Češke pravljice Božene Němcove; tudi te 
so prevedene v slovenščino.

Sami ste s prevodom med češke otroke pospremili 
brezčasno slovensko pravljico o zvezdici Zaspanki.
enostavno gre za čudovito zgodbo za otroke. Številk 
o prodaji na Češkem sicer nimam, dobila pa sem 
odzive številnih staršev in otrok, ki so bili nad zgodbo 
navdušeni. in veseli me, da je ta lepa pravljica blizu tudi 
češkim otrokom.

Pa se vrniva na začetek: kako se je Čehinja znašla v 
naši deželici? 
Na Češkem sem bila lektorica češčine za tujce in želela 
sem si delati v Franciji, ponudili pa so mi mesto v 
sloveniji. O življenju tu nisem vedela ničesar, le to, da 
gre za državo nekdanje jugoslavije in da od tod prihaja 
Drago jančar. No, sem si mislila, pa naj bo, za leto ali 
dve. Zdaj teče že moje šesto leto tu.

kaj vas vedno znova pritegne, da ostajate tu? je 
posredi morda kaka romanca?
(smeh) Ne … Tu ostajam predvsem zaradi dela, ki je 
zelo zanimivo. slovenski študenti, sem hitro ugotovila, 
so zelo drugačni od tujcev, ki sem jih učila na Češkem. 
so bolj zadržani, zato komunikacija steče teže kot z 
drugimi. Všeč mi je ljubljana, tu se počutim kot doma. 
Rada imam to mesto, ker je majhno in prijazno, prav 
tako kot ljudje, ki mi vedno znova dajejo občutek, da 
sem med njimi dobrodošla.

gotovo pa se najde tudi kaj, kar tu pogrešate?
Res je, pogrešam denimo kulturo pitja piva. pri nas 
je ta kultura zelo močna, ob večerih se vsi srečujejo v 
gostilnah, pijejo točeno pivo, se pogovarjajo … po drugi 
strani pa obožujem ljubljanske kavarne, ki so odprte od 

ljubljanske
obožujem  
             kavarnesimply clever

jutra do večera. Tega na Češkem ni, saj je prej omenjeno 
srečevanje ob pivu vezano na večerne ure. Všeč mi 
je, da je mogoče v stari ljubljani že ob osmih sesti za 
mizico na ulici in popiti kavo.

je kakšna stvar, morda slovenska navada, ki ste jo z 
veseljem »posvojili«?
Da, slovensko ležernost. 

ležernost?
Tako je. Opažam jo povsod, tudi med študenti; ko 
recimo rečem »odprimo učbenike«, to traja kake tri 
minute (posnema gibanje študentov, ki se počasi 
sklanjajo, brskajo po torbah, odpirajo knjige … ). enako 
je v restavraciji, ko čakate natakarja – tu vse traja. in 
to mi je všeč. Na Češkem smo bolj dinamični, vse se 
dogaja hitro, tu pa sem se naučila, da si znam vzeti čas 
za razmislek o tem, kaj počnem. 

kaj pa kaka stvar, ki vam kljub šestim letom tu še 
vedno ne gre v račun?
(smeh) pa res je nekaj. in sicer to, kako slovenci jeste 
solato. Na mizi imate eno veliko skledo in vsak svojo 
vilico in potem vsi segate v isto … Tudi pri vas doma to 
počnete?

Tudi, tudi … 
… jaz tega enostavno ne morem.

kaj pa copati, morda še ena slovenska posebnost. 
jih nosite?
uh, ja, seveda. mislim, da smo na Češkem glede tega še 
celo bolj natančni kot v sloveniji. že pred vrati snamemo 
čevlje. 

»Rada 
imam 
ljubljano, 
ker je 
majhno in 
prijazno 
mesto, prav 
tako kot 
ljudje.«
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emljevid z najpomemb-
nejšimi energetskimi 
točkami v sloveniji kaže, 

da so te prav na vseh koncih naše 
dežele. Na severovzhodu, kjer jih 
je približno deset, so med najbolj 
znanimi Bukovniško jezero, grad 
na goričkem, cerkev na ptujski 
gori, grad Vurberk blizu maribo-
ra in Hošinca nad poljčanami. 
A tokrat sončnega zimskega 

vikenda nismo želeli zamuditi z 
dolgo vožnjo, bliže je bilo proti 
gorenjski. Visoka planota poklju-
ke, ki med severnimi slovenskimi 
energetskimi točkami nedvomno 
kraljuje, je bila polna tekačev na 
smučeh, zato nas je z mirom in 
spokojnostjo privabila veličastna 
romarska bazilika na Brezjah na 
gorenjskem. Res je, naši predniki 
so energetsko bogate kraje znali 

poiskati, zato ni nenavadno, da so 
bila najmočnejša sevanja izmer-
jena na mestih, kjer so cerkve, 
kapelice, arheološka najdišča, 
graščine. močna sevanja so tudi 
v gorah in ob vodi. Če ste med 
tistimi, ki ob omembi energetsko 
blagodejnega in zdravilnega seva-
nja le zamahnete z roko, lahko to 
vzamete kot običajen izlet tja, kjer 
je prijetno.

Z
enoTe  
Po boViSu
Radiestezisti bla-
godejno sevanje 
energetskih točk 
merijo v enotah 
po Bovisu, pri 
čemer je spodnja 
meja blagodej-
nosti 1000 B. Do 
10.000 je stopnja, 
ki jo večina 
ljudi dobro stalno 
prenaša. 

besedilo: saša mesarić
Foto: matic Bajželj

»Po nekaj energije, po blagodejni dotik narave, po kanček zdravja.« Slovenija 
je posejana z močnimi energetskimi točkami. S Škoda Yetijem smo spoznali 
pet takih krajev, raztresenih po gorenjski. 

Na izlet 
po energijo

pOlNO, pROsim  i  simply CleVer



kamniŠka biSTriCa
V okolici Kamnika je kar pet 
mest, ki jih poznavalci uvrščajo 
med energetsko močne točke pri 
nas. močno sevanje so izmerili 
na območju županjih Njiv pri 
stahovici, v kraju stahovica pa 
območje hriba s cerkvico sv. 
primoža. Tukajšnje energije naj 
bi vplivale na ves organizem, še 
posebno pa na glavo. mi smo 
se po soteski dvignili do izvira 
Kamniške Bistrice. Hladna vodna 
gladina je migetala v svojem 
ritmu in čisto ob izviru so se 
dvigale meglice. energija, izmer-
jena tam, ima 100 tisoč enot po 
Bovisu. 

breZje na 
gorenjSkem
Romarska bazi-
lika na Brezjah 
na gorenjskem 
je ena tistih 
cerkva, ki je 
znana po moč-
nih zdravilnih 
energijah, zato 
ni čudno, da 
se nekajkrat na 
leto tja zgrinjajo 
romarji od blizu 
in daleč. 

ZDraVilni gaj
Ko je Drago Vrhovnik pred 13 leti med kopanjem 
mivke našel izvir vode in ob tem doživel nenava-
dno reakcijo telesa v stiku z zemljo, je bil začuden. 
»lahko rečem, da prej nisem imel ne stika s takšnimi 
energijami ne odnosa do njih. A takrat sem začutil 
mravljince in toploto. poškodovano rame me prvič 
po dolgem času ni več bolelo. Narava je neverje-
tna!« je še danes nad blagodejno energijo navdu-
šen lastnik zemljišča, kjer obiskovalcem ponujajo 
voden obisk energijskih centrov, med drugim pa še 
duhovni wellness, terapevtske masaže in tamkajšnjo 
živo vodo. 

TunjiCe 
Tudi Tunjice niso daleč od Kamnika. malce naprej od zaselka na hribu 
kažipoti vodijo do Zdravilnega gaja. To je prvi urejeni energijski center pri 
nas. Obsega zemljišče, veliko 10 tisoč kvadratnih metrov, in je namenjen 
sprostitvi, samozdravljenju ter krepitvi fizičnega in duhovnega telesa. 
Številne meritve od leta 1998 naprej, ko so bili energetske točke odkrite, 
so potrdile, da ima vsaka od devetih točk zdravilen učinek na enega ali več 
organskih sistemov telesa.

kureŠČek
Hrib južno od iga blizu ljubljane je 
precej priljubljena izletniška točka. 
Tamkajšnje širše območje je znano 
po močnih energijah, tako na krajih, 
primernih za piknike, kot tudi v oko-
lici romarske cerkve marije Kraljice 
miru, v kateri naj bi izmerili 800 
tisoč enot po Bovisu. Na Kureščku 
energija dobesedno vre. Vredno je 
poskusiti, saj se na takšnih mestih 
sprostijo blokade, nastale v stresnih 
situacijah ali ob škodljivih sevanjih.
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etos predvidoma bodo 
na cestah že prve testne 
Škoda Octavie green e 

line. V podjetju verjamejo, da je 
mobilnost brez emisij toplogre-
dnih plinov prihodnost. Kot je 
povedal direktor družbe Škoda 
Auto Winfried Vahland: »Avto 
popolnoma uteleša vrednote 
naše blagovne znamke – vozilo 

združuje željo po mobilnosti 
posameznikov z našimi okoljski-
mi cilji.«

Avto nastaja po modelu Škoda 
Octavie Combi, vgrajeni elek-
trični motor ima stalno moč 60 
kilovatov, največjo pa 85 kilova-
tov. Največji navor, 270 njutnme-
trov, je na voljo takoj, ko voznik 

spelje. elektronska Octavia do 
100 kilometrov na uro pospeši v 
12 sekundah, največja hitrost pa 
je 135 kilometrov na uro. 

Škoda načrtuje študijo modela 
preizkusiti in nadgraditi do te 
stopnje, da bo prve povsem 
električno gnane Octavie na cesto 
napotila še letos.

l

Prvi Škodin avtomobil na e-pogon je že nekaj mesecev realnost. Škoda octavio 
green e line smo prvič lahko videli na lanskem pariškem avtosejmu. Tudi octavia 
na električni pogon nastaja v skladu s prizadevanji češkega proizvajalca avtomobi-
lov za zagotavljanje velikega udobja in užitka v vožnji ob izjemni skrbi za okolje. 

besedilo: Nenad senić

Zelen električni                  pogon
in na

gReeNliNe  i  simply CleVer



Z enim Polnjenjem 140 kilomeTroV DaleČ
Z enim polnjenjem vas bo električna Škoda Octavia 
peljala 140 kilometrov daleč. Baterija z energijo 26,5 
kilovatne ure je shranjena v sredino in zadnji del tal 
avtomobila, delno pa sega tudi v prtljažni prostor. 
Notranjost Octavie green e line bo predvidoma 
enaka Octavii Combi, kljub 315 kilogramov težki 
bateriji.

inTeligenTna armaTurna PloŠČa
s pametnimi kazalniki na armaturni plošči bo voznik avto 
vedno imel pod nadzorom. Računalniški zaslon zagotavlja 
stalne podatke o porabi energije in stanju baterije. Naviga-
cijski zaslon voznika obvešča o prenosu električne energije, 
ko se motor oskrbuje z njo ali jo celo proizvaja pri vožnji 
navzdol. 

ŠkoDa oCTaVia green e line Se PreDSTaVi SVeTu
Škoda Octavia green e line je luč sveta ugledala na lanskem 
pariškem avtosejmu.
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Okus dotika

besedilo: Nika logar
Foto: matic Bajželj

keFirSka limeTa
Kljub podobnosti v imenu nima zveze 

z mlečnim napitkom. Njeni plodovi so 
okrogli, zeleni, podobni majcenim lime-
tam, pa tudi njihova uporaba je primer-
ljiva. uporabni so tudi sveži ali posušeni 
listi – v kuhinji podobno kot limonska 
trava, v tradicionalni tajski masaži pa kot 
pomembna sestavina zeliščnih mešanic 
v bombažnih zavitkih, ki pregreti na pari 

dopolnijo blagodejen učinek masaže 
na zdravje, spodbudijo sproščanje in 

regeneracijo telesa. 

»Zelišča in druge rastline imajo 
pogosto blagodejen ali celo 
zdravilen učinek na telo, če 
jih zaužijemo v obliki začimb, 
hrane ali čaja. Z uporabo pri 
masaži ali za obkladke pa 
njihovo pozitivno delovanje 
še izboljšamo in okrepimo,« 
pojasnjuje jaar, izkušena tajska 
maserka, ki sta jo v slovenijo 
prinesla iskanje dela in želja 
po novih dogodivščinah. letos 
teče že tretje leto, odkar živi tu, 
pred kratkim pa sta z možem v 
Šenčurju pri Kranju odprla tajski 
wellness center Beli lotos. V 
prijetnem harmoničnem vzduš-
ju jaar skupaj s sodelavkami 
strankam ponuja različne vrste 
masaž, kopeli in sproščajočih 
neg za telo. Nam je ob obisku 
razkrila skrivnosti nekaterih naj-
bolj priljubljenih tajskih rastlin, 
ki jih v njeni domovini na pod-
lagi skozi stoletja preizkušenih 
receptov uporabljajo v kulinari-
ki in zdravljenju. Več informacij 
o tem res posebnem wellness 
centru najdete na spletni strani 
www.beli-lotos.si.

simply CleVer

Poznate simply clever 
eksotični recept?

povejte ga še nam  
in ga objavite na
www.simplyclever.si 
      5 ZVeZDiC

kolikokrat so vam v mladosti rekli, da »to ni za v usta« in da je »tisto za jest, 
ne pa za prijemat«? mi vas vabimo, da pozabite predsodke in se za nekaj 
minut odpravite v neznano, v čutni svet masaže brbončic in hranjenja čutil. 
naša vodnica je Tajka Supanun nonthasingh – jaar. 

peT ZVeZDiC  i  simply CleVer



bael
jaar ga, narezanega na kolobarje in posušenega, hrani 

v vrečkah, ki so videti kot dišeči paketi potpurija. Na videz 
spominja na posušene pomaranče ali limone, le da so 
koščice zvezdasto razporejene. meso sadeža ovalne oblike s 
trdo lupino na Tajskem uživajo sveže, posušene kolobarje pa 
uporabljajo za pripravo čaja. jaar pravi, da čaj, ki ga naredijo s 
prelivanjem, lepo diši in pomirja, poleg tega je dober za srce.

limonSka TraVa
Tajci mnoga zelišča uporabljajo 

tako, da zrežejo celo rastlino – od 
stebla do konca lističev. Zato je 
zavojček posušene limonske trave 
videti kot pisana čajna mešanica. 
Kot večino zelišč jo Tajci najraje 
uporabljajo svežo, za solate in pri-
kuhe, posušena pa je primerna za 
čaj ali aromatično juho, ki ji dodajo 
meso. uporablja se tudi pri pripravi 
ribjih jedi, saj nevtralizira značilen 
močan vonj. sveža limonska trava 
uravnava prebavo in odpravlja 
občutek napihnjenosti v trebuhu, 
njeno uživanje pa tudi znižuje 
vrednost holesterola.

Harmonija  
iZ naraVe

jaar in njene sodelavke pri delu 
uporabljajo najkakovostnejše 
pripravke, izdelane po preizkuše-
nih tajskih receptih. Kreme, pilingi, 
obkladki ter masažna in eterična olja 
so izdelani iz kombinacij ducatov 
zelišč, začimb in cvetov, od katerih 
ima prav vsak svojo pomembno vlo-
go pri vzpostavljanju in ohranjanju 
harmonije v telesu. 

PoSlaDki Za koŽo
Ob naštevanju sestavin pilingov, 

uporabljenih pri tradicionalni tajski 
negi in regeneraciji telesa, se človeku 
pocedijo sline. To so čokolada, riž z 
jasminom, mlečni riž, kokos, vanilja 
in mango. Vsak s svojimi lastnostmi, 
primernimi za različne tipe kože, in 
vsi iz slastnih naravnih sestavin, po 
katerih je koža mehka, gladka, navla-
žena in sita. 
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Za dobrim filmom  
najstarejša filmska šola v evropi kar kliče k temu, da se o njej govori posebno 
spoštljivo. glede na število nagrajenih filmov, ki so jih ustvarili diplomanti češke 
akademije za filmsko in TV umetnost, se danes ponaša s svetovno slavo, ki bi ji 
jo lahko zavidala marsikatera svetovna zvezdnica. 

besedilo: Andreja Cepuš

Č

nataša rogelj, scenografka, je iz gledališke in filmske scenografije 
magistrirala na DAmu v pragi in londonskem st. martin's school of Arts  
and Design.

»DAmu je sestra slavne FAmu in pokriva področje gledališča. jaz sem se vpi-
sala na katedro za scenografijo. V letnik so nas sprejeli sedem in od tega trije 
nismo bili Čehi. Ob prihodu v prago  je bilo zame vse novo. Treba se je bilo naučiti jezika, osvojiti 
tramvajske in avtobusne proge, privaditi se na drugačno hrano in si najti nove prijatelje. «

e bi z oskarjem nagrajevali 
tudi šole, kjer se študira 
režija, bi bil FAmu zagotovo 

prvi dobitnik. Ne zato, ker bi se 
postavljal na piedestal, temveč zato, 
ker mu je uspelo vztrajati v vseh 
zgodovinskih razmerah in ohraniti 
tradicijo kakovosti: tako v pozitivni 
atmosferi, znanju kot v opremi. 

Češka Akademija za filmsko in TV 
umetnost, ena od treh sester Aka-
demije za uprizoritvene umetnosti, 
je bila ustanovljena po 2. svetovni 
vojni leta 1946. V svetovnem merilu 
prepoznana kot ena najuglednejših 
šol, bi lahko svojo zgodbo prevedla 
v avtobiografski scenarij. morda bi 
si tako celo res prislužila oskarja za 
življenjsko delo. 

aTmoSFera, ki naVDiHuje
»mladi so se kar prerivali v vrsti, 
da bi prišli v šolo,« se spominja 
eden prvih profesorjev, legendarni 
češki režiser Václav Wassermann. 
»Na začetku nismo imeli skoraj nič 
opreme, a sčasoma se je tu ustvarila 
ena najbolj napredno opremljenih 
filmskih šol.« Od vsega začetka so 
namreč njeno srce sestavljali filmski 
navdušenci, skupina naprednih, 
neodvisnih filmarjev, producentov 
in zgodovinarjev, ki so se prej zbirali 
na Filmskem inštitutu v pragi. lahko 

si predstavljamo, da takšen spekter 
ljudi, zbranih na enem mestu, sproži 
vulkan ustvarjalne energije, ki kar 
kliče vse s količkaj filmskega poten-
ciala, da se jim pridružijo. 

najboljŠa oPrema  
Za SVeToVno SlaVo
Ne le ustvarjalno praško ozračje 
in odlični profesorji, tudi tehnična 
opremljenost akademije je tista, za-
radi katere se je veliko diplomantov 
te šole že sprehodilo po slavni rdeči 
preprogi. sestavni del šole, FAmu 
studio, namreč omogoča študen-
tom delo s popolno profesionalno 
opremo, od digitalne Betacam in 
HDV do 16—35 mm filmov. Ker 
je kakovost vedno v navdih, nam 
je lahko jasno, da študenti na tej 
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šoli resnično uživajo. in ne le to, 
program za mednarodne študente 
je bil letos prepoznan kot eden 
najboljših filmskih programov za 
ameriške študente režije, ki želijo 
študirati v tujini. 

Po rDeČi PreProgi
Veliko vplivnih filmarjev, scenari-
stov in scenografov je diplomantov 
FAmu in večina od njih je znana 
v mednarodnem okviru. Recimo 
dobitniki oskarja filmski režiserji 
stanislav Barabás, miloš Forman, 
Agnieszka Holland, slavni fotograf 
josef Koudelka, filmar jan Nemec 
in tudi slovenski režiser janez 
Burger, ki osvaja svet s svojim 
novim filmom Circus Fantasticus. 
mednarodni program FAmu gosti 
študente z vseh celin, njihovi filmi 
pa se uvrščajo v program najbolj 
prepoznavnih filmskih festivalov, 
kot so Cannes, sundance in student 
Oscar; tako nam slika uspeha šole 
postane še bolj jasna. Rdeča pre-
proga pod koraki njenih študentov 
ali diplomantov je vsekakor dovolj 
velika potrditev, da za dobrim 
filmom stoji odlična šola.

SloVenka V Pragi
scenografka Nataša Rogelj je kot 
štipendistka ministrstva za kulturo 
magistrirala iz gledališke in filmske 
scenografije na DAmu v pragi in 
londonskem st. martin's school of 
Arts and Design. sodelovala je pri 
številnih slovenskih TV nadaljevan-
kah in celovečernih filmih (predme-
stje, uglaševanje, Traktor, ljubezen 

olmo omerzu je slovenski absolvent na FAmu, režiser in prejemnik več 
filmskih nagrad.

»eden izmed bolj pomembnih razlogov, da sem izbral študij na FAmu, je ta, da 
program tu vsebuje vse smeri filmskega ustvarjanja (režija, kamera, zvok …). To 
je za filmsko šolo zelo pomembno. Hkrati pa je FAmu ena izmed redkih šol, ki 

še vedno vztraja, da se  filmi snemajo na filmski trak. Kar je v današnjem času zaradi prevlade digital-
nih tehnologij redko. sicer pa trenutno v pragi snemam film z naslovom mlada noč.«

in rock’n’roll). petelinji zajtrk je 
njen kostumografski celovečerni 
prvenec.

»V prago sem prišla leta 1995. Štu-
dijsko področje, ki sem si ga izbrala, 
v sloveniji na dodiplomski stopnji 
ni obstajalo, zato sem pridobila 
štipendijo in odšla,« posebej za 
simply Clever pripoveduje Rogljeva. 
»Bilo mi je 19 let, in ko sta me starša 
teden dni pred začetkom študij-
skega semestra pustila na križišču 
pred študentskim domom, nisem 
imela pojma, v kaj se spuščam.
Zame je bilo vse novo. Treba se je 
bilo naučiti jezika, osvojiti tramvaj-
ske in avtobusne proge, privaditi se 
na drugačno hrano in si najti nove 
prijatelje. 

moji novi šoli se je reklo DAmu. To 
je sestra slavne FAmu in pokriva po-
dročje gledališča. jaz sem se vpisala 
na katedro za scenografijo. V letnik 
so nas sprejeli sedem in od tega trije 
nismo bili Čehi. Čeprav sem se pred 
prihodom v prago že učila češčine, 
sem imela prvi semester kar precej 
težav z jezikom. K sreči so bili moji 
češki sošolci vedno na razpolago za 
dodatno razlago ali kakšne zapiske. 
počasi sem spoznavala novo okolje 
in sistem delovanja umetniške 
akademije. Na prve teoretične izpite 
sem se pripravljala s strahom, a se 
niso izkazali za problem. Kasneje je 
študij začel dobivati bolj umetniški 

značaj in vsebine so postale likovne. 
izpopolnjevala sem tudi svoje znanje 
češčine in krog mojih čeških prijate-
ljev je bil vedno širši. To so bile zame 
dragocene učne ure spoznavanja 
češke kulture in navad. miti, ki sem 
jih od prej poznala o Čehih, so se 
večinoma razblinjali, drugi utrjevali. 
pridevnik češki je zame začel dobiva-
ti različne pomene.

Vsakič, ko obiščem prago, se spre-
hodim po Karlovem mostu, skočim 
na tramvaj in se mimo Narodnega 
gledališča odpeljem vzdolž Vltave. 
Arhitektura tega mesta ima mnogo 
obrazov in vožnja s tramvajem iz 
starega jedra mesta proti blokovskim 
naseljem na obrobju je kot potova-
nje skozi čas. Še vedno sem ponosna 
na kakšen kotiček mesta, ki sem ga 
odkrila sama in ga z veseljem poka-
žem tistemu, ki mi da to priložnost.«

stoji odlična šola 
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Slavnostno in uravnoteženo

besedilo: urša Henigman
Foto: žare modlic

agrajenci prihajajo iz 
sedmih regij in sedmih 
panog, tako da so se tudi 

nagrade po nekem kozmičnem 
naključju uravnoteženo razporedile. 
Da pa so organizatorji prireditve 
uravnotežili tudi moško-ženske 
energije – med nagrajenci so bili 
letos namreč sami moški –, jim 
je nagrade na odru linhartove 
dvorane Cankarjevega doma v 
ljubljani podelilo sedem žensk iz 
slovenskega kulturnega, umetniške-
ga, družbenega in športnega sveta. 

družbenega in športnega sveta.

Škoda je bila tudi letos med glavnimi pokrovitelji podelitve nagrad gZS za 
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v minulem letu. na dogodku 
je z modeloma Škoda Superb Combi greenline in Škoda octavia greenline 
predstavila svojo okolju prijazno serijo vozil. Tako je bilo ustvarjeno ravno-
težje modrega in zelenega – preteklih modrih odločitev nagrajencev in ze-
lene zavesti Škode o tem, da je odgovornost za prihodnost položena v naše 
roke.

Škoda je v Cankarjev dom z dvema modeloma green-
line, Škoda superb Combi in Škoda Octavio, pripeljala tudi 
zeleno pomlad. slišite travico rasti?

yeti je bil že lani tako 
navdušen nad podelitvi-
jo nagrad gZs, da je tudi 
letos za nič na svetu ne 
bi zamudil. saj se vidi, 
kajne?

n
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skok  
v preteklost.

»i will survive« z malce nagrajencem prilagojenim besedilom je bil 
iz ust Kristine Oberžan slišati nekako takole: »Tako kot vi, ki pojem vam, 
ki ste zgradili svetlo pot med tisoč temnimi, zato se danes veselite, 
gospodarstvo vas slavi …«

»Delo je 
premagovanje 
sile na poti, to 
pa je izguba 
energije. le 
kdo bi izgubljal 
energijo?« je 
več kot 500 
udeležencev 
podelitve 
spraševal sašo 
Hribar. 

peter poles, voditelj prireditve, je v skladu s podjetniškim duhom 
polno linhartovo dvorano gospodarskih talentov, kot jih je označil 
predsednik vlade, povabil še v oddajo, kjer bodo spet izbirali slovenske 
talente.

Nagrajencu Bogomirju strašku iz Kls ljubno je 
bil prevzem nagrade, ker jo je prejel iz rok milene 
Zupančič, slovenske gledališke in filmske legende, 
zagotovo še slajši.

pogled 
v (sedanjo) 
prihodnost.
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activity 
Kombinacija treh iger, ki pri 

igralcih spodbuja ustvarjalnost. 
igralec mora pojme s pojmovnih 
kart predstaviti bodisi z risanjem, 
razlago ali pantomimo, soigralci pa 
morajo uganiti, za kateri pojem gre.

Zofijin svet 
Bistvo igre je na zabaven 

in kratkočasen način utrjevati 
in pridobivati znanje, širiti 
svojo razgledanost in splošno 
izobrazbo. V znanju se med seboj 
lahko pomerijo mladi in stari.

as, ki ga starši in otroci 
skupaj prebijejo pri igri, 
psihologi in pedagogi 

pojmujejo kot najbolj prijeten, 
kakovosten in dragocen za 
oblikovanje, krepitev in ohranjanje 
medsebojne povezanosti in 
naklonjenosti. igra pa ne veseli le 
otrok. Zabava, vzgaja in razvija tudi 
odrasle. Namesto da bi strmeli v 
računalniški ali TV ekran in se igrali 
z virtualnim soigralcem, družabne 
igre ustvarjajo prostor, kjer se za 
mizo razlega pravi smeh, prijatelji 
zaznajo pogled, vonj, dotik in 
razpoloženje soigralcev. 

oDliČna Šola Za ŽiVljenje
Družabne igre so zasnovane tako, 
da oblikujejo, utrjujejo, brusijo in 
razkrivajo otrokov značaj, hkrati pa 
razvijajo tudi naš socialni odnos ter 
nas učijo soočanja s težavami in 
sprejemanja porazov. Omogočajo 
uveljavitev posameznika in 
skupine, pošteno tekmovanje 
med udeleženci, spoštovanje 
dogovorjenih pravil, prizadevanje 
za odličnost in kakovost, skrb 
za doseganje najboljših možnih 
rezultatov.  

Do VoDilnega kaDra Z igrami 
Neki domiselni ameriški 
multimilijonar je kandidate za 
vodilna mesta v svoji korporaciji 
povabil na kosilo, zatem pa še na 
igro bridža, šaha in monopolija. 
skupaj s strokovnjaki je opazoval 
njihovo vedenje, ravnanje in 
odzivanje, hkrati pa preverjal, ali se 
sploh znajo igrati, se ob tem sprostiti 
in uživati. Ker je lahko ob igrah 
dodobra razbral njihov značaj, je 
brez težav izbral najprimernejše za 
posamezen položaj.

Igrajmo se!
Veste, kako v dveh potezah ustvariti ustvarjalno in veselo okolje? najprej 
za skupno mizo skličite družino ali prijatelje. nato na plan privlecite dobro 
staro družabno igro. 

Č

besedilo: Andreja Cepuš
Foto: matic Bajželj, iKrea, laser plus , 
eurom-Denis-Toys

in kaj bi igrali vi?
Objavite svojo brihtno igro na 
www.simplyclever.si 
in navdušite za igranje tudi nas!
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naseljenci  
otoka Catan
igra za tri do štiri igralce, 

starejše od 10 let, ki morajo v 
igri s kocko in kartami naseliti 
neobljudeni otok Catan.

Vac - staroslovenska 
namizna družabna 
igra 

Vacanje je preprosta igra za dva 
igralca, ki izvira iz Bele krajine. 
potrebujemo dva okrogla ploščka, 
imenovana vac, in mizo, razdeljeno 
na vzporedna polja, ki potekajo 
vzdolž mize. igralca sedita vsak 
na svoji strani mize, cilj igre pa je 
osvojiti vsa polja v zaporedju od 
prvega (igralcu najbližjega) do 
zadnjega (najbolj oddaljenega). 
preprosto in privlačno.

ZgoDba  
o monoPoliju

1935 - ∞

Več kot  
750 milijonov 
igralcev. 

43 jezikovnih 
različic, tudi 
slovenska.

Najdaljša igra 
je trajala  
70 dni.

Dva milijona dolarjev stane 
najdražji komplet monopolija. 
V ploščo je vdelano 23-karatno 
zlato, sredino kocke pa 
zapolnjuje diamant.

leta 1970 je bila 
izdana različica 
igre v braillovi 
pisavi za slepe in 
slabovidne.

Od februarja lani 
lahko monopoli 
igramo tudi na 
iPhonu.

Najdaljša igra 
monopolija pod 
tušem je trajala  
4 dni in 3 ure.

pri zadnjih različicah 
se monopoli igra 
le še z bančnimi 
karticami.

izdelanih več kot  
šest milijard majhnih 
zelenih hišk. izdelanih 
2,25 milijarde rdečih 
hotelov.

kaj Se igrajo Pri kunTnerjeViH? 
»Ko smo vsi skupaj, sploh med počitnicami, 
radi igramo družinske igre. pobudo za igro 
po navadi da 11-letna hčerka lina, najbolj 
pa se zabavamo ob igri Tik – Tak … Bum! 
gre za set kart, kocko in bombo. Vsak 
igralec poskuša hitro najti ustrezno besedo 
glede na karto s črkami – drugače bomba 
eksplodira. pri tej igri se dobro nasmejimo, 
hkrati pa večamo besedni zaklad. sicer pa 
velikokrat igramo tudi monopoli, človek ne 
jezi se, šah, 16-letni sin Rok pa je mojster v 
taroku,« pravi igralec jernej kuntner.
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Še malo. Še dva ovinka. kdo bo prvi zagledal … juhu, moooorje! 
Tako nekako je potekalo potovanje na morje, ko smo bili še otroci in 
smo na zadnjih sedežih avta nestrpno pričakovali, kdo bo prvi uzrl 
težko pričakovano modrino. 

besedilo: Andreja Cepuš

tam
A ?smo že
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a zadnjih sedežih 
avta smo poskušali 
preplezati goro prtljage 

na sredini, če nismo bili na pravi 
strani, da bi skozi okno ugledali 
modro morje, in se na vse 
pretege trudili, da bi bili prvi, ki 
bomo zaklicali na ves glas: morje! 
potem je sledil vzklik navdušenja 
iz vseh grl v avtu in seveda obilica 
smeha, aplavz, tudi kakšna 
pesem se je razlegla. Bližali smo 
se cilju in občutek vznemirjenja je 
pomenil, da bodo počitnice lepe. 

V tistih časih smo se vozili še z 
majhnimi avtomobili, kamor se 
je štiričlanska družina komajda 
namestila, prtljaga pa je bila 
seveda temu primerno naložena 
v vse možne kote vozila. 

VSaka DruŽina je  
DrugaČna. in VSe So enake.
Tudi danes so počitnice, izleti v 
znano in neznano, vsakodnevni 
prevozi na plesne vaje, nogometni 
trening ali glasbeno šolo del 
družinskega življenja. Če pa 

n imamo še avto, ki nam pomaga 
vse to opraviti z lahkoto, potem 
dodamo življenju noto užitka več. 

SProŠČeno VZDuŠje - 
ZabaVno PoToVanje
Dobro in sproščeno vzdušje v 
avtu naredi potovanje zabavno in 
prijetno za vso družino. yeti Family 
je poskočen, športnik po duši in 
elegantnež, kar zadeva opremo. 
seveda ve, kako se streže družini, 
ki ga bo udomačila. ponuja ji 
dovolj prostora za velike podvige 
in vse male dodatne stvari, ki 
otrokom in staršem olajšajo dolgo 
pot – recimo mizico za hrano in 
pijačo, ščitnike proti soncu na 
oknih, odstranljive tkane prevleke.

Veselje do vožnje se tako lahko 
začne že pred odhodom na 
pot. Otroci vedo, da bodo imeli 
prostor za svoje igrače, starši pa, 
da bo vožnja udobna in varna. in 
seveda, vsaj malo zabavna.

Okretno se lahko zapeljemo tudi 
po nakupih, se učimo tujega jezika 

s CD-jem, večji otroci pa lahko ob 
postanku brezskrbno skačejo iz 
vozila in plezajo nazaj vanj, ne da 
bi pri tem koga ali kaj ovirali. 

Velik aVTo Za Veliko ZabaVe
skozi velika okna in z malce 
dvignjenim sedežem se vidi več 
okolice. V avtu je namreč čas za 
opazovanje pokrajine, odkrivanje 
skrivnosti, ki jih ponuja okolica, 
ter za kakovostno preživljanje 
skupnega časa. Ob skupnem 
prepevanju si lahko zamislimo 
še simpatično koreografijo, in ker 
v velikem avtu nismo niti malo 
utesnjeni, sestavimo cel pevsko-
koreografski uživaški nastop. 
seveda, voznika pri tem ne smemo 
ovirati, a v dobro zasnovanem avtu 
se to sploh ne more zgoditi, saj 
lahko voznik uživa v vseh tehničnih 
zmogljivostih in se z veseljem 
posveti vožnji. 

Otroku lahko poskušamo vzbuditi 
zanimanje za okolico tudi tako, da 
mu postavljamo vprašanja, recimo: 
»Ali vidiš, katera luč je na semaforju? 
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Kaj moram narediti, ko se prižge ta 
luč?« Otrok lahko bere napise krajev, 
skozi katere se vozimo, razložimo 
mu kakšno zanimivost, ki jo vidimo 
ob poti, vse to pripomore k aktivni, 
dobri vožnji. Tudi poslušanje 
pravljic in pesmic je lahko posebno 
zabavno za vso družino. 

ProSTorno in Varno 
Škoda Octavia Family bo 
brez problema poskrbela za 
celotno posadko. s prostornim 
prtljažnikom za vse male in 
velike pripomočke, brez katerih 
se ne moremo odpraviti na pot, 
z odličnim zunanjim videzom 
ter seveda družinsko dovršeno 
notranjostjo. malčke varuje s 
posebnim otroškim sedežnim 
varovalom isofix, da lahko varno 
sedijo in zaradi zasenčenih oken 
tudi varno opazujejo okolico. Kot 
poudarja Bojan žlender iz sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, moramo pri nakupu 
avtomobila, ki je udoben in varen 
za nas, nujno poskrbeti tudi za 
otroke, ki se v njem vozijo.

Za ZabaVo  
V aVTu Z oTroki

DVD-predvajalnik  
Na daljši vožnji lahko otroci 
gledajo film in si s tem krajšajo 
čas.

osebni nahrbtnik  
za otroke  
Vsak otrok ima rad pri sebi svoje 
najljubše stvari. Če so v 
nahrbtniku, se bodo lahko sami 
odločali, kaj bodo vzeli iz njega 
in s čim se bodo igrali. 

Spomin  
poskušamo si zapomniti čim 
več podrobnosti ob poti, zlasti 
ko se peljemo skozi naselja, in z 
njimi spletemo zgodbico.

Potovalni vohun  
Ko se peljemo skozi gnečo v 
mestu, lahko mlade ali manj 
mlade spodbudimo h krepitvi 
domišljije. Opazujejo naj, kaj se 
dogaja v stavbah, mimo katerih 
se peljemo, lahko denimo 
poskušajo uganiti, kaj počnejo 
ljudje v njih.

Petje  
Ni ga lepšega kot radostni 
otroški glasovi, ki veselo 
prepevajo na poti.

Z aVTom Se raDi VoZimo

ema leVSTek (6 leT):
»Z avtom se rada vozim, ker mi 
tako ni treba zjutraj hoditi peš v 
šolo. pa tudi zato, ker se z njim 
odpeljemo po očija v službo. V avtu 
mi je najbolj všeč mizica. Ko se 
vozimo, najrajši pojem pesmice.« 

iZiDor SlaPnik (6 leT):
»Rad se vozim z velikim avtom, 
ker ima mizico in mi je udobno. V 
avtu se najraje igram s plišastimi 
igračkami, berem, gledam skozi 
okno in se igram s sestrico. Najrajši 
se peljem na morje in v gozd.«

iSkra SlaPnik (4 leTa):
»Rada se vozim z avtom. V avtu 
se najraje igram z igračkami, 
z zajčico in zajčkom ter spim. 
Najraje se peljem k babici in 
dedku na morje.« 

pO pReDNOsTNi  i  simply CleVer
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VELIKA SPLETNA EKO 
NAGRADNA IGRA
na www.simplyclever.si

S PRIJATELJI UGANI 
MODEL ŠKODA GREENLINE

Nagrada za prijatelje: 
• 5 Škoda GreenLine treking koles 
• 20 dodatnih privlačnih nagrad!

Glavna nagrada: 
novi Škoda Yeti GreenLine!
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Dobrodošli v Monte Carlu, kjer ciljna zastavica na legendarnem rally dirkališču tolikokrat švistne skozi s soncem obsijani zrak 
Azurne obale. Zdaj lahko vročico rallyja prvič občutite neposredno, ne zgolj kot gledalec. Nova Škoda Fabia Monte Carlo vas bo 
odpeljala v svet dirk, ki navdihuje tudi njen dizajn. Njeno neukročeno podobo dopolnjujejo s črno prevlečeni detajli – recimo 
žarometi, spojler, prednja rešetka in platišča. V notranjosti pa vas bo dodatno navdušila športnost, ki jo poudarjajo značilni 
rdeči šivi trikrakega usnjenega volana ter usnjenih prevlek ročne zavore in prestavne ročice. Obiščite svojega trgovca z vozili 
Škoda in na testni vožnji odkrijte, kako lahko sleherno dnevno pot občutite kot vožnjo po dirkališču.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model Fabia Monte Carlo: 4,2-5,3 l/100 km, 109-124 g/km. www.skoda.si

SIMPLY CLEVER

Duh RALLYjA POVSOD, 
KAMOR gREStE.

Nova ŠkodaFabia Monte Carlo.

Že od 11.999 €.

FabiaMonteCarlo 210x280.indd   1 3/8/11   2:43 PM


