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SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti Family z bogato opremo za samo 16.666 €

NOVIM DOGODIVŠČINAM 
NAPROTI

www.skoda.si Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Fotografi ja je simbolična. Povprečna poraba goriva in emisija CO2: 6,4 l/100 km, 149 g/km.

Oprema: 4 zračne blazine, Varioflex sedeži zadaj, ESP, aluminijasta platišča, avtoradio s CD in MP3 predvajalnikom, 
usnjen 4-kraki volan z malim usnjenim paketom, potovalni računalnik, tempomat, meglenke spredaj in zadaj, 
klimatska naprava, SUN SET dodatno zatemnjena zadnja stekla, daljinsko centralno zaklepanje, …

SkodaYetiFamily SimplyCleverMagazine195x275.indd   1 10/21/10   3:06:59 PM



Petr Podlipny
Direktor blagovne znamke Škoda

Brihtne ideje so vedno navdih za sveže 
zamisli. V nas vzbudijo radovednost 
in željo po kovanju novih in novih. 
Zakaj? Ker se iz brihtnih idej učimo 
in odpiramo vrata znanju, izkušnjam, 
domišljiji. Ker zaradi posebno brihtnih 
idej postanemo tudi malo navihani 
in nabriti! Ko pa si enkrat brihten in 
nabrit skupaj … je to čisto poseben 
občutek. Kot so za vsakogar izmed nas 
posebni nekateri ljudje, kraji, barve. 
Vsak izmed nas ima svojo zmagovalno 
kombinacijo, ki ga navdušuje in 
pelje skozi življenje. Prepričan sem, 
da boste v naši posebni izdaji, kjer 
smo iz prejšnjih številk revije Simply 
Clever izbrali najboljše zgodbe, našli 
svoje najbolj nabrite brihtne odtenke. 
In jih z nami delili tudi na portalu                  
www.simplyclever.si!

Lepo jesen in veliko prijaznega snega!

K POSEBNI IZDAJI REVIJE ZA 
BRIHTEN ODNOS DO ŽIVLJENJA

KAZALO

BRIHTNE IDEJE
Izbrali smo najbolj funkcionalne 
in zabavne, iskrene in duhovite!   

NAGRADNA IGRA 
S PRIJATELJI UGANI BARVO 
SKRITE ŠKODA FABIe
Glavna nagrada: čisto nova 
Škoda Fabia City z belo streho 
ali Škoda Fabia RS!

ČUDOVITA ČEŠKA
Spoznajte zanimive češke osebnosti 
in popijte vrček piva!

YETI GOVORI SLOVENSKO
Zakaj se Yeti pri nas 
tako dobro počuti?

GENTLEMAN SUPERB 3000
Iz prejšnjega stoletja:
O legendi, s katero so se vozili 
najbolj imenitni gostje

INTERVJU
Napovedujemo pogovor 
s priznanim violinistom 
Václavom Hudečkom 
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velika spletna nagradna igra  
www.simplyclever.si
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SLEDI V SNEGU
Zasnežena pot. V gozdu koča. V kaminu ogenj, prije-
tna toplota greje vse čute. Iz peči se vije slasten vonj 
po domačih piškotih. Pustite se zapeljati tudi pozimi 
… z zgodbami. www.simplyclever.si      POLNO, 
PROSIM      MOJ ROAD TRIP!

DEŽ IN DEŽNIK
Lije kot iz škafa. Uf, še sreča da nisem poza-
bila dežnika. Sedaj pa hitro do avtomobila 
… se vam je to že pripetilo? S svetlobno 
hitrostjo zapirate dežnik in se skobacate 
v avto … vode pa toliko, kot bi deževalo v 
avtu, ne pa zunaj. Kje je prostor za dežnik?

Brihtne ideje
Jaz vem, ti veš, ona ve. In kaj to je? Oh, marsikaj. Vsak ve nekaj. Uporab-
nega, če pustiš domišljiji prosto pot, tudi domišljijsko navdihujočega, a 
praktičnega, futuristično zasnovanega in z znanjem podkovanega. Ne-
kaj, kar izhaja iz male in preproste ideje. Takšne, ki navduši z brihtnim 
odnosom do življenja. In vedno znova kliče po še; tudi kakšnem kliku na 
www.simplyclever.si.

MMMM, DIŠI ...
Se vam je že zgodilo, da ste morali zamenjati osveževalec 
zraka v avtomobilu? 
Za babičine nasvete pokukajte na 
www.simplyclever.si      BRIHTNO      SUPERBABICA! 

Besedilo: Andreja Cepuš, Petra Mavsar

VEDNO TOPEL NAPITEK
Da bi si lahko vedno privoščili topel napitek, vam 
priporočamo uporabo USB-grelnika za skodelico. Tako 
boste lahko uživali ob vedno toplem napitku in brskali 
po vaši najljubši spletni strani www.simplyclever.si.  

BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER



PO ČEM DIŠI IZ VAŠE KUHINJE?
Če radi dobro jeste in še raje kaj dobrega skuhate, ste 
na pravem mestu. V najbolj dišeči in slastni rubriki lahko 
najdete ideje za recepte in objavite svoje! Več na 
www.simplyclever.si      5 ZVEZDIC      SIMPLY CLEVER 
RECEPTI! 

PASTIRSKA PRAVLJICA V NEOKRNJENI NARAVI
Pogled na planšarsko naselje na Veliki planini je 
enkraten. Sivkaste strehe se v soncu srebrnkasto 
posvetijo in skupaj z velikimi belo-sivimi skalami 
ustvarijo posebno spokojno planinsko vzdušje. 
Poiščite svoj skrivni kotiček na 
www.simplyclever.si      POLNO, PROSIM     
SKRITI KOTIČKI! 

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 očarljivost 
sodobnega dizajna.

ŠOTORSKA PRIKOLICA 
Za strastne kampiste, ki ne zdržijo dolgo na enem mestu 
in ne želijo s sabo »vlačiti« velike počitniške prikolice. 
Idealna za popotovanja po Evropi, gotovo pa vsaj do 
Češke in nazaj. Tale ima še poseben (dizajnerski) šarm — 
videti je kot znamenita operna hiša v Sydneyju!

V ŠOPING S KOLESOM
Zložljivo kolo, ki ga v trgovino prinesete v roki, iz 
trgovine pa se z njim odpeljete -  skupaj z vsem, kar 
ste nakupili! Super šoping kolo - voziček!

ŽEPNA PRHA
Ko jo zložite, je ta prha velika vsega 
13 x 8 x 4,5 centimetra, tako da jo 
lahko spravite v nahrbtnik. Žepna 
prha je za 18 evrov na voljo v sple-
tnih trgovinah. 
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vozim rumeno, mislim srebrno
Barva vašega konjička dejansko nekaj pove o vaši osebnosti. Barve 
namreč napajajo naše čute in nam posredujejo informacije, na katere se 
odzivamo aktivno ali pasivno. 

Besedilo: Andreja Cepuš

Rdeče avtomobile 
izbirajo energični ljudje, 

polni elana, ki hitro 
razmišljajo, govorijo in 

reagirajo.

Beli 
avtomobili 

predstavljajo 
odprte 

voznike.

Črni 
avtomobili 

nakazujejo na 
dominantno 
in stabilno 
osebnost.

Srebrne 
avtomobile 

izbirajo vozniki, 
ki so umirjeni 
in sproščeni.

Rumeni 
avtomobili 
so za hitre 

in optimistične
voznike.

Modre 
avtomobile 

vozijo pozorni 
in previdni 

ljudje.

Fabia z novim klobukom

Škoda Fabia City je prava 
modna in barvna navdušenka. K svoji že 

prenovljeni podobi je dodala še eno poseb-
nost. Z belo streho 

ni le videti bolj atraktivna, 
njenemu vozniku ali 

voznici je ob 
sončnem vremenu 

na cesti tudi manj vroče.

Zelene 
avtomobile 

pogosto izbirajo 
vztrajni in 

temperamentni 
ljudje.

ŽIVLJENJE V BARVAH  I  SIMPLY CLEVER



Še naprej Škoda!

Tovarniška ekipa Škode je letos na dirkah 
medcelinskega reli prvenstva osvojila 
naslov prvakov. Predstavnik Škode Motor-
sport Pavel Hortek je za naslednjo sezono 
napovedal nove izjemne uspehe Škodinih 
dirkačev. Dodal 
je, da bodo 
vozniki in urniki 
tekmovanj kmalu 
znani.

vozim rumeno, mislim srebrno Pospeši utrip srca
Že sam pogled nanjo zadostuje, da začutimo vznemirjenje. S svojo poja-
vo nas predrzno vabi, da se ji približamo. Nova različica Škoda Fabie RS je 
v svojo obliko ujela športnega duha, v sebi pa združuje udobje, nadzor in 
posebno privlačnost. 

Modno in privlačno: bar-
va strehe Fabie RS je lahko 
drugačna – bela, črna ali siva. 
Inovativen videz dopolnjujejo 
aluminijasta platišča, zasnova-
na posebej zanjo. Škoda Fabia 
RS se ponaša z 1,4-litrskim 
motorjem TSI (132 kW/180 
KM) v kombinaciji s 7-stopenj-
skim avtomatskim menjal-
nikom DSG, ki zagotavlja 
odlične zmogljivosti in hkrati 
tudi nizko porabo. Fabia RS za 
pospešek od 0 do 100 km/h 
potrebuje le 7,3 sekunde, 
kazalec hitrosti pa se ustavi pri 
224 km/h.

Udobno in pod nadzorom: 
moč poskočnega motorja 
nadzoruje natančen avtomat-
ski menjalnik, 3-kraki športni 
usnjeni volan in sedeži po 
vzoru dirkalnikov dinamični 
vožnji zagotavljajo sprošče-
nost in udobje.

Športno in sveže: športna oblika 
sprednjega odbijača, satasta 
zračna mreža, okrogle meglen-
ke z možnostjo LED tehnologije, 
dekorativne ščitne vstopne letve 
z napisom RS in dvojna izpušna 
cev izražajo moč in dinamičnost 
Fabie RS. 

Na strani kolesarjev! 

Znameniti Tour de France, katerega glavni 
pokrovitelj je najmanj do leta 2013 Škoda 
Auto, bo ponovno navduševal prihodnje 
leto, od 2. do 24. julija. 
Za dobro formo kole-
sarjev upajmo, da bo 
zima mila in treningom 
prijazna.

Čas je za hokej!

Škoda je pokrovitelj največjih tekmovanj 
pod okriljem IIHV že od leta 1992 in bo 
hokejiste podpirala tudi prihodnje svetovno 
prvenstvo, 
ki ga bo od 
29. aprila 
do 15. 
maja 2011 
gostila 
Slovaška. 

Besedilo: Andreja Cepuš
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Čudovita Češka 

Besedilo: Ajda Grm

VOZNICA
dr. PETR

VELEPOSLANIK 
priporoča 3 TOP češke lokacije

1. Zlata, »stostolpasta« zgodo-
vinska Praga s svojim Karlovim 
mostom, Praškim gradom, Karlovo 
univerzo, Zlato uličico in kotički 
Starega mesta z astrološko uro.

2. Františkovy Lázně ali Teplice 
nad Bečvou in druga zdravilišča s 
kakovostnimi mineralnimi izviri.  

3. Valticko-Lednický areál, kjer 
si lahko ogledate dva dvorca, mi-
naret, prelepe vrtove in unikaten 
rastlinjak. Obisk se splača združiti 
z obiskom vinske kleti.

KABAN 
JOSEF 

OBLIKOVALEC
Končal je študij industrijskega 
oblikovanja na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje v 
Bratislavi. Leta 1997 je diplomiral 
na Royal College of Art v Londonu. 
Od takrat ustvarja v Volkswagno-
vem koncernu, kjer je razvil dizajn 
za športni avto Bugatti Veyron. Pri 
Audiju je koordiniral dizajn števil-
nih serij avtomobilov, leta 2008 pa 
je bil imenovan za vodjo dizajna 
znamke Škoda.

VIEWEGH
MICHAL

PISATELJ
Najuspešnejši češki pisatelj 
zadnjih let, avtor lahkotnejših 
romanov in kratkih zgodb. Samo 
na Češkem je bilo prodanih preko 
850.000 izvodov njegovih del, 
ki so prevedena v 21 jezikov. Po 
njegovih literarnih predlogah so 
bili posneti uspešni češki filmi 
(Čudoviti pasji časi, Roman za 
ženske, Letoviščarji). Novo knjigo 
lahko napiše v približno štirih 
mesecih.

www.simplyclever.si

SIMPLY CLEVER NAMIG
Branje bogati naše znanje in 
obzorja, širi besedni zaklad in 
spodbuja domišljijo! Ko ni časa za 
knjigo, v roke vzemite revijo. 
Naročite se na brezplačno revijo: 

V »mestu tisočerih zlatih zvonikov«, kot nekateri imenujejo Prago, je 
središče učenosti in legend, pravljic in preteklosti. Še danes je stik s Če-
ško doživetje prav tega umetniškega duha. Poleg umetnosti pa je tu še 
najboljša grenko-sladka pijača: pivo. Od izbora desetih najboljših iz prve 
številke Simply Clever vam tokrat predstavljamo tri. 

SIMPLY CLEVER MISEL
»Roman je prostor svobode. 
Edina cenzura je avtocenzura. 
V mojih delih ne manjka avtore-
fleksije, saj se mi je vedno zdelo 
naravno, da tudi sam vstopim v 
zgodbo. Zelo rad pišem o žen-
skah, saj so neizbežen del mojega 
življenja.«

SIMPLY CLEVER MISEL 
»V češčini bi rekel: 'Kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá', torej, 
'kdor drugemu jamo koplje, 
sam vanjo pade'. Ta rek se sklada 
z mojim nazorom, da se ne splača 
nalašč povzročati težav drugim, 
saj se nepoštenost in slaba dejanja 
vedno vračajo.«

SIMPLY CLEVER MISEL
»Škoda predstavlja povezavo med 
vsemi temi vrednotami – kakovo-
stjo, ustvarjalnostjo in funkcio-
nalnostjo. Kupcu skuša dati več 
kot le dober avto za razumno ceno 
in mu omogočiti lagodnejši način 
življenja, mu polepšati vsak dan in 
izboljšati njegovo počutje.«   

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER



Ste lačni?
Spoznajte češki NASITNI GULÁŠ
Sestavine (za 4 osebe):
- ½ kg govedine za golaž + ½ kg čebule
-1 žlica svinjske masti + 1 žlica paradižni- 
  kove mezge
- 3 stroki česna + 2 veliki žlici mlete rdeče 
  paprike + 1 žlica ostre moke
- ščepec mlete kumine + ščepec majarona
- sol + poper
- 3 dl češkega temnega lagerja + 2 dl vode

Recept poišči na www.simplyclever.si 
     5 ZVEZDIC       ČEŠKE DOBROTE

radi potujete?
Se prepuščate avanturam? 
Če bi svoje doživetje in potovalne 
izkušnje radi delili z drugimi uporabniki 
portala Simply Clever, objavite svoje 
Road Trip doživetje!! 

Na www.simplyclever.si       POLNO, 
PROSIM       MOJ ROAD TRIP

Ste vedeli?
Kaj pomenijo stopinje zgoraj?
Vsa češka piva so označena s stopinjami 
(10°, 11°, 12°, 13°), ki določajo, ali so ta 
močnejša ali šibkejša. Stopinje povejo, 
koliko slada je bilo uporabljenega za 
vretje piva. 10 stopinj navadno pomeni 
manj kot 4 odstotke alkohola, 11 stopinj 
4,5 odstotka in 12 stopinj ali več 5 ali več 
odstotkov alkohola.

Več o pivu in drugih čeških dobrotah na 
www.simplyclever.si       5 ZVEZDIC

BerNArD 
SvATeČNI 
leŽAK (12°)
Pivo za prav posebne 
priložnosti. Lager, 
obogaten s kvasom, 
velja za šampanjec 
med pivi. To pivo ima 
unikaten, značilno poln 
okus z nežno aromo in 
okusom po kvasu. 

KOZel 
MeDIUM (11°)
Dostojno grenak okus, 
rahla sladka aroma in 
izjemno dobro penjenje 
so glavni atributi tega 
večkrat nagrajenega 
piva! Kozel je povsem 
očaral Avstralce.  

ZUBr 
clASSIc (10°)
Dobitnik laskavega naslo-
va češko pivo leta 2009 
izvira iz majhnega mesta 
v srcu Moravske. Njegov 
uspeh se verjetno skriva 
v tradicionalni tehnologiji 
Pivovarne Zubr: majhni 
sodi, nič kemikalij, veliko 
ročnega dela. 

U FLEKů
Te znamenite pivnice in restavra-
cije ne smete zamuditi! U Fleků 
je ena izmed najbolj obiskanih 
kulturnih in zgodovinskih zakla-
dov, ki skupaj s Praškim gradom 
in Karlovim mostom dajejo šarm 
Pragi. Prvi zapisi o restavraciji 
segajo v leto 1499. Poznani so po 
lastnem pivu, ki ga varijo že več 
kot 500 let. 

Več o U Fleků in drugih restavraci-
jah v Pragi na
www.simpyclever.si

Da ne boste lačni
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Ste pri računalniku? 
Pojdite na: 

www.simplyclever.si

SIMPLY CLEVER 
S tem, ko se odločite za igranje nagradne igre, 
postanete tudi častni član portala. 
Odkrijte, kaj to pomeni!

S PRIJATELJI UGANI BARVO SKRITE ŠKODA FABIE

velika spletna nagradna igra  
www.simplyclever.si

Glavna nagrada zate - čisto prava, nova
Škoda Fabia City z belo streho ali Škoda Fabia RS!

www.simplyclever.si/uganibarvo



Nagrada za prijatelje10 Škodinih treking koles! 
50 dodatnih privlačnih nagrad!

Niste pri računalniku? 
 Zapomnite si

 www.simplyclever.si 
(tudi Simply Clever je dovolj, iskalnik 

bo našel stran z nagradno igro) 
1. Ker lahko dobite čisto pravi avto,  
novo Škoda Fabio City z belo 
streho ali Škoda Fabio RS! 
Model izberete sami!

2. Ker lahko igrate skupaj s prijatelji. 
Vsi za enega, eden za vse!

3. Ker lahko tudi prijatelji dobijo 
bogate nagrade! Več o pravilih 
nagradne igre na www.simplyclever.si.

3 BRIHTNI RAZLOGI
ZA IGRANJE

S PRIJATELJI UGANI BARVO SKRITE ŠKODA FABIE

velika spletna nagradna igra  
www.simplyclever.si

Glavna nagrada zate - čisto prava, nova
Škoda Fabia City z belo streho ali Škoda Fabia RS!

www.simplyclever.si/uganibarvo



ZZZzzzZZZima
Mraz, gladka ledena cesta, snežni metež, megla ... Ko nastopi zimski čas, 
je previdnost na cesti na prvem mestu. Zato pravočasno pripravite vaš 
avtomobil na hladne razmere. Tako se boste lahko brezskrbno odpeljali 
snežnim radostim nasproti.

5 NASVETOV ZA ZIMSKO VOŽNJO

1. Izogibajte se sunkovitemu sukanju 
volanskega obroča, saj s tem poveča-
te nevarnost zdrsa.

2. Pred ovinkom prilagodite hitrost 
razmeram na cesti in zapeljite skozi 
ovinek, tako da ne odstopate od 
smeri vožnje. 

3. Če obtičite v snegu, ne pritiskaj-
te na plin, ampak avtomobil rahlo 
zazibajte in poskušajte speljati čim 
bolj nežno.

4. Proizvajalci gum svetujejo uporabo 
zimskih gum, ko zunanja temperatu-
ra pade pod 7°C.

5. Če vas začne v ovinku zanašati, ne 
zavirajte z vso silo, ampak poravnajte 
avtomobil, tako da popravite volan, 
pri stabiliziranju (prenosu mase) pa 
včasih koristi tudi dodajanje plina. 

FUNKCIONALNA PREDNOST ŠT. 1 ŠKODINIH VOZIL 
S POGONOM 4x4: SISTEM SKLOPKE HALDEx 
ČETRTE GENERACIJE!

Ta s svojo takojšnjo odzivnostjo skrbi, da se pogonska moč optimalno 
razporedi glede na spremembe vozišča, in s tem zagotavlja varno vožnjo. 
Elektronska kontrolna enota upošteva številne informacije iz senzorjev v 
vozilu: število vrtljajev, navor motorja, hitrost vrtenja koles, pozicijo krmila, 
delovanje sistemov ABS in ESP. Novost četrte generacije sklopke Haldex je 
preventivni vklop zadnje pogonske osi, ta začne delovati že pred poten-
cialnim zdrsom sprednjih koles, ko senzorji vozila sporočijo, na primer, 
sunkovito pospeševanje. Tako je zagotovljena učinkovitejša, varčnejša in 
predvsem varnejša vožnja. 

Besedilo: Petra Mavsar

Jupi, gremo smučat! 
Sašo Papp se veseli zime, ker … Več o 
smučariji in njegovih občutjih na snegu, 
v njem in pod njim pa boste našli v 3. šte-
vilki revije Simply Clever. Nanjo se lahko 
brezplačno naročite že zdaj.
 
   www.simplyclever.si       NAROČI SE!

O, kakšna dogodivščina!
Potovanja in izletniške dogodivščine 
nam vedno ostanejo v nepozabnem 
spominu. Zakaj jih ne bi delili z nami in s 
svojimi izkušnjami navdušili tudi druge. 
 
   www.simplyclever.si       POLNO, 
   PROSIM       MOJ ROAD TRIP 
   in objavite svoje nepozabno doživetje!

Zimski namig
V prtljažniku imejte za vsak primer 
rokavice, strgalo za led, odejo in manjšo 
(zložljivo) snežno lopato. Na strehi 
avtomobila pa se najbolje znajde strešni 
kovček s prostornino 370 l – vanj spravite 
kar 5 parov smuči! 

PREMIKANJE MEJA  I  SIMPLY CLEVER



Besedilo: Petra Mavsar

Yeti govori slovensko 
Yeti je prijeten spremljevalec na izletih in pri aktivnem preživljanju proste-
ga časa. S tem se strinja tudi družina Skok Kolar, ki je Yetija vzela za svojega, 
kmalu po tem, ko je prišel v Slovenijo. 

Ob zaključku nagradnega foto natečaja 
»Mami, hočem se slikati z Yetijem!« 
je strokovna žirija med 40 finalisti izbra-
la simpatično fotografijo Mateje Skok 
Kolar. Po enem letu vožnje avtomobila 
Škoda Yeti smo ji zastavili tri kratka 
vprašanja.

Na kaj pomislite, ko pogledate vaš 
avto?
Ob pogledu na naš prelep avto vedno 
najprej pomislim na svojega sina Nejca 
in našo veliko družinsko srečo. 

Kakšen je njegov značaj?
Yeti je prijeten, prilagodljiv in nadvse 
simpatičen spremljevalec moje družine. 

Katere lastnosti, po vašem mnenju, 
najbolje opišejo Škoda Yeti?
Uf, tega je pa veliko za napisati! Yeti 
meni kot ženski daje občutek varnosti 
in udobja, ker ima obliko terenca. Nejc 
pravi, da ima veliko prostora za igranje. 
Gregor, moj mož, pa pravi, da je Yeti 
vedno prilagodljiv voznim razmeram in 
da je zelo dinamičen avto. 

Med zvezdami

Yeti  je do danes prepotoval celotno 
Slovenijo, se fotografiral in družil tako z 
mladimi kot z malo 
starejšimi. Ker pa 
se najbolje počuti 
na snegu, je bil zelo 
vesel objema naše 
šampionke Petre 
Majdič na sončni in 
zasneženi Rogli.

Po festivalih

Beli kosmatinec Yeti ima zelo rad otroke 
in zato gre najraje tja, kjer je veliko otrok. 

Na primer na Pikin festi-
val v Velenje ali na Otro-
ški bazar v Ljubljano. Pa 
tudi vsepovsod tja, ka-
mor ga povabijo. Yeti je 
pač rad v dobri družbi!

S pletno po Bledu 

 Veselje na Ljubljanskem gradu

 Sladki doživljaji na Sečoveljskih solinahMateja Skok Kolar z družino in prijateljem Yetijem

Yeti Family že za 16.666 €

Igrivi portal

Otroci, že poznate Oskarja, Tino in Toma? 
Skrajni čas je, da jih spoznate, greste z 
njimi na sprehod po mestu ali v kino. Ker 
z malo Yetijeve pomoči in sreče lahko po-
drete vse rekorde v Yeti family igrici! Poglej 
na www.simplyclever.si PRIBOLJŠKI  

IGRAJMO SE! 
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Zeleno? Urejeno.
Manj je več. Izjemno nizka poraba goriva in majhna količina emisij CO2 sta 
okolju veliko bolj prijazni. Vse to je ujeto v paleti  Škodine linije GreenLine, v 
kateri nastopajo »odgovorni zelenci« ali drugače dovršeni, ekološko narav-
nani modeli, kot je Octavia LPG.

OCTAVIA LPG
Priljubljeni model srednjega razreda je 
tovarniško prilagojen pogonu na avto-
plin, zato je vožnja z Octavio cenejša 
in tudi okolju prijaznejša — emisije CO2 

so manjše za približno 12 odstotkov 
(149 g/km). Moč motorja pri pogonu 
na bencin dosega 75 kW oziroma 102 
KM, pri pogonu na avtoplin pa 72 kW 
oziroma 98 KM. 

Skrb za naravo  

Tudi ko naravo pobeli snežna odeja, 
je pomembno, da razmišljamo zeleno!
Kadar se vam zgodi, da obtičite v prome-
tnem zamašku, ugasnite motor avtomo-
bila. Če je le mogoče, se v službo vozite 
z javnim prevozom.

eko vožnja tudi pozimi

Inštruktor varne vožnje Miran Kacin: 
»Pomembno je, da se pred zimo opravi 
preventivni pregled vozila in namesti 
dobre zimske pnevmatike. Poleg tega 
naj se preveri tekočine, prezračevanje 
in ostalo opremo. Skupaj s skoncen-
trirano vožnjo bo ta hkrati ekološka in 
varna.«

vsi za enega, eden za vse

Pravijo, da si je treba za prijatelje vzeti čas. 
Jim zaupati in jih poslušati. In se včasih 
tudi z njimi igrati! Kot na primer v spletni 
nagradni igri S prijatelji ugani barvo skrite 
Škoda Fabie! Ste vedeli, da nagradno igro 
lahko zaigrate kar s 5 prijatelji? 
Poglejte na www.simplyclever.si.

Besedilo: Manja Kovačič

7  ZELENIH NASVETOV ZA VARČNO 
IN EKOLOŠKO VOŽNJO V ZIMSKEM 
OBDOBJU

1. Ne ogrevajmo hladnega motorja 
na mestu.

2. Poskrbite za pravilen tlak 
v pnevmatikah.

3.  Vozite z minimalnimi vrtljaji, ki jih 
motor prenese.

4. Pravočasno prestavljajte v višjo 
prestavo.

5. Ne uporabljajte strešnega prtljažnika 
brez potrebe.

6. Zapirajte okna.

7. Ne mečite smeti skozi okno na cesto.

OCTAVIA GREENLINE
Ni naključje, da je za osnovo Octavie 
GreenLine izbran motor 1,6 TDI CR 
DPF/77 kW. Novo razviti dizelski motor 
s sistemom visokotlačnega vbrizga po 
skupnem vodu že sam po sebi zagota-
vlja ekonomično vožnjo, vendar visoke 
zmogljivosti in dinamičnost.  

SUPERB GREENLINE
V svojem razredu s 114 grami izpusta 
CO2 na kilometer postavlja nova 
merila, saj je ta količina enakovredna 
emisijam, ki jih dosegajo avtomobili v 
razredu majhnih vozil. Skrben inženi-
ring in raznovrstne
inovacije omogočajo vozilu Škoda 
Superb GreenLine porabo le 4,4
litra na 100 prevoženih kilometrov.

Superb Greenline že za 19.990 €
Octavia Greenline že za 16.666 €

GREENLINE  I  SIMPLY CLEVER



roomster Greenline

Tudi Roomster je lahko zelen. Roomster 
GreenLine je okolju najbolj prijazen in z 
izpustom le 109 gramov CO2 na kilome-
ter kombinirano porabo 4,2 l/100 km 
služi tako naravi kot vozniku. 

Ste vedeli?

Ime Roomsterja skriva kombinacijo pro-
stora (room) in voznih lastnosti (road-
ster), ki se pozna v voznikovem prostoru. 
Voznik varno upravlja vozilo in se počuti 
kot v razkošni dnevni sobi. 

Skozi otroški pogled

Nekje obstaja svet, ki se imenuje Roomster 
svet! Svet, kjer lahko zaživite drugače. Po-
dajte se na noro popotovanje in postanite 
Roomsterjev raziskovalec po Škodinem 
osončju. Poglejte na www.simplyclever.si              
      PRIBOLJŠKI       IGRAJMO SE! 

Častnih 5
Toliko zvezdic si je v evropskem programu za varnost EuroNCAP prislužil 
Škoda Roomster — prostor, ki navdihuje s svojimi zmožnostmi in daje 
občutek, da je lahko notri večje kot zunaj.

OSEBNA IZKAZNICA

Ime: Škoda Roomster

Vrsta: kompaktni enoprostorec

Značaj: dovolj športen za aktivno 
preživljanje prostega časa, dovolj 
eleganten za kulturno prireditev

Zmogljivosti: dovolj zmogljiv, da 
lahko v njem prevažate, karkoli potre-
bujete

Zagon: dovolj dinamičen, da navdu-
šuje z edinstvenim občutkom pri vožnji
 
Varnost: vedno na prvem mestu, 
obogaten z udobjem in prilagodljivo-
stjo prostora

Prepoznavnost: prepoznali ga boste 
po samosvojem stilu in glasovih 
razposajenega smeha, ki bodo prihajali 
iz notranjosti; verjetno zaradi užitka 
dobre vožnje v dobri družbi

Simply Clever razgled
Roomster ponuja otrokom celosten pogled iz vozila. Tako se lahko navdušujejo nad 
edinstvenimi prizori iz okolice, ki bežijo mimo njih. Zadnja klop je 2 centimetra višja kot pri 
sprednjih dveh sedežih, kar je veliko za otrokov pogled. Prav tako je površina stekla veliko 
večja kot pri večini vozil.

Besedilo: Artur Švarc

PREDNOSTI 

Dovolj prostora za vso družino ali za 
skupino prijateljev.
480 litrov prtljažnika in sistem 
zadnjih sedežev varioflex omogočajo 
izjemno prilagodljivost prostora.
Pomikanje sedežev naprej in nazaj 
omogoča več prostora za kolena.

Trije ločeni sedeži se lahko podirajo 
posamično ali vsi naenkrat in pri 
tem tvorijo velik prtljažni prostor, 
kamor gre celo gorsko kolo.
Opcijsko panoramsko strešno okno 
iz večslojnega stekla s površino 
0,82 m2 preprečuje, da bi se notranjost 
preveč segrela, hkrati pa potnike ščiti 
pred UV-žarki.

Roomster Style že za 10.999 €

 2
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Gentleman Superb 3000  
Malo je manjkalo do polnoči, ko se je v svetlečih čeveljcih in čudoviti 
dolgi obleki, segajoči skoraj do tal, napotila proti izhodu. Iz dvorane za 
njo so odmevali pritajeni plesni takti valčka, ki so narekovali tudi njen ri-
tem. Spremil jo je in ji odprl vrata. V soju svetlobe je ugledala gentlema-
na, s katerim jo je nameraval zapeljati do doma. Legenda, je pomislila. 

Besedilo: Andreja Cepuš

Gentlemana Škoda Superb 3000 
OHV (Typ 924), enega izmed števil-
nih legendarnih avtomobilov, smo 
pred kratkim gostili tudi v Sloveniji. 
Proizvajali so ga od leta 1938 do 
1949. Sodil je med avtomobile viš-
jega cenovnega razreda. 85 konjskih 
moči šestvaljnega bencinskega mo-

torja je preko tristopenjskega ročne-
ga menjalnika pognalo limuzino vse 
do 125 km/h. Še danes navdušuje 
s kakovostjo izdelave in uporablje-
nimi materiali, z izjemno prostorno 
notranjostjo in mogočno, a hkrati 
nadvse elegantno zunanjostjo.

Volan je postavljen na desno 
stran, ker so v tistih časih vozili po 
levi.

Avtomobilov Škoda Superb 3000 
OHV (Typ 924) je bilo izdelanih le 
približno 150.

Z njim so se vozili predsedniki in 
drugi pomembneži.

Detajl luči na zadnjem delu avtomobila Volan na desni strani

Več v naslednji številki
 revije Simply Clever! 

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



Superb jutriSuperb včeraj Superb danes

Superb Combi danes je tisti, pred 
katerim je treba še posebej spoštlji-
vo dvigniti klobuk; ne zgolj zaradi 
njegove prepričljive zunanjosti in 
potniškega udobja v njem, temveč 
tudi zaradi velikega prtljažnika v 
skladno oblikovanem zadku. 

Za violino je treba skrbeti kot za avto
Eden najimenitnejših čeških violinistov Václav Hudeček, ki 
je pred kratkim igral pred ljubljansko publiko, sodi v sam vrh 
mednarodne glasbene elite. Ljubitelju klasične glasbe smo 
postavili nekaj kratkih vprašanj.

Ali so violine tudi instrument za glasbo, kot so rock, pop in R&B?                                                                                                                          
Če zna violinist igrati tudi takšno glasbo in jo želi, zakaj pa ne? Toda 
nekateri takšni poskusi so, žal, bolj v smeri »početi to za vsako ceno«.

Ali je kaka znana ali manj znana osebnost, za katero bi želeli igrati?                                                                                                            
Vsekakor bi rad igral svetemu očetu Benediktu XVI, ne samo zato, ker 
je papež, ampak tudi zato, ker gre za osebo, ki ljubi prav glasbo, ki jo 
igram.

Koliko je star vaš najstarejši instrument in kdo ga je izdelal?  
Najpogosteje igram na violino italijanskega mojstra Giuseppeja 
Guarnerija »del Gesùja« iz leta 1726. 

Violino bi lahko primerjali z avtomobilom; če zanjo ne skrbimo, 
ne bo dobro delovala. Kako skrbite zanjo, da je »kot nova«?                                                                                                                                           
Tudi gosli imajo servis, za mojo skrbi mojster goslar Karel Vávra iz Prage. 

Václav Hudeček s svojo dragocenostjo

Celotni intervju boste lahko prebrali 
v naslednji številki revije Simply Clever!
Poiščite kuponček na 19. strani ali izpolnite
naročilnico na www.simplyclever.si.

17

M
IN

I I
ZD

AJ
A 

  I
   

20
10



Na krilih hladne burje 
in toplega sonca
Kdaj ste nazadnje zavili z avtoceste prej, kot je bilo potrebno, in po vi-
jugastih klancih 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? Za vas smo obiskali Primorsko, natančneje 
Vipavsko dolino, in pokukali še malo višje proti Goriškim brdom. 

Besedilo: Saša Grobelšek

MALE BENETKE
Vipava ali male Benetke, kot temu sončnemu mestecu velikokrat rečejo, ima 25 mo-
stov in mostičkov preko reke Vipave, ki izvira v samem mestnem jedru. 
Preteklost Vipave je zaznamovala plemiška družina Lanthieri, ki je imela dvorec v sre-
dišču mesta, poletno rezidenco pa je predstavljal renesančni Zemono.

MIREN NA MEJI
Mirenski grad leži na meji z Italijo, od koder 
se vidi proti Kostanjevici in na drugo stran 
Nove Gorice. Na razvalinah mirenskega 
srednjeveškega gradu pa je zrasla cerkev 
Žalostne matere božje.  

DIŠEČE BOURBONKE IN DEŽELA VINSKE TRTE
Ko so po julijski revoluciji 1830 odstavili kralja Karla X. Bourbonskega in ga z družino 
pregnali iz Francije, je ta našel zavetišče v Gorici pri grofu Coroniniju. V cerkvi na 
Kostanjevici so grobnice zadnjih potomcev francoske kraljeve rodbine Bourbonov. 
Za mogočno zgradbo Kostanjevice že 180 let skrbijo očetje frančiškani, ki imajo eno 
največjih zbirk vrtnic iz skupine bourbonk.

Več o popotovanju po Vipavski dolini 
in Goriških brdih najdete na
www.simplyclever.si         POLNO, 
PROSIM         MOJ ROAD TRIP

POLNO, PROSIM!  I  SIMPLY CLEVER

DA VANJ NALOŽIMO 114 LET ZGODOVINE,
SMO RABILI PRECEJ VELIK PRTLJAŽNI PROSTOR.
Ko skupaj sešteješ več kot stoletje razvoja in izkušenj, rezultat ne more biti majhen. Kot novi Škoda Superb Combi – 
avto, ki je vsota naših največjih idej. Na primer radodarnega prtljažnega prostora z do 1.865 litri prostornine. 
Ali zmogljivega motorja 3.6 FSI, ki ga podpirata avtomatski DSG menjalnik in 4x4 pogon. Je tudi vsota številnih 
premišljenih dodatkov, kot so panoramsko strešno okno in peta vrata, ki se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb. 
Seznanite se s temi in še mnogimi drugimi idejami na testni vožnji.

Novi ŠkodaSuperb Combi. Vsakdo raste z uspehom. Že od 20.990 €.

www.skoda.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model Superb Combi: 
5,9–10,2 l/100 km, 155–237 g/km. Fotografija je simbolična.

SIMPLY CLEVER
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PM, poslovni mediji d.o.o.
Dunajska cesta 9
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plačana.
Pog. št.
739/1/S

REVIJA SIMPLY CLEVER JE ZA VAS BREZPLAČNA!
Izpolnite podatke, izrežite kuponček in ga vrzite v poštni nabiralnik. 
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14.444 €? Dober biznis!
ŠkodaOctavia Business

SIMPLY CLEVER

www.skoda.si Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Povprečna poraba goriva in emisija CO2: 5,7 l/100 km, 134 g/km.

Po preudarnem razmisleku ob nakupu avtomobila si boste morali priznati, da je 14.444 evrov za Škodo Octavio 
s polno opremo (usnjen volan z malim usnjenim paketom, sistemi za aktivno varnost, naslon za roke Jumbo Box 
s priključkom za iPod in ostale avdio naprave, potovalni računalnik, aluminijasta platišča) in izjemno izrabo prostora 
(560 litrov prtljažnega prostora) verjetno najboljša odločitev. 
Več informacij na www.skoda.si in pri vašem trgovcu z vozili Škoda.
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