Z DENÍKU
ŘIDIČKY

K

dykoliv v autě prudce brzdím, pravou
ruku instinktivně vymrštím na vedlejší
sedadlo. Už jsem takhle vyděsila pár
spolujezdců. Jenže ono to má dobrý
důvod. Když auto zprudka zastaví,
kabelka letí na zem, a protože ji jen málokdy
před jízdou zapnu, všechna drobotina se vysype
na podlahu. A tam se skrývají
černé díry, které jen málokdy
vrátí, co jednou spolkly. Stejný
problém řešila i Jana Neckářová
Paterová, jenže ona nekrčila
bezradně rameny, nýbrž navrhla
speciální organizér Friendi
(1), který umístíte na sedačku
spolujezdce, a je po problému.
A když budete chtít někoho svézt?
Jednoduše otočíte organizér okolo
opěrky hlavy dozadu, ani přitom
VIOLA PROCHÁZKOVÁ
nemusíte vystupovat z auta.
EXTERNÍ
Myslíte si, že jsou Češky ve věci
REDAKTORKA
automobilismu konzervativní?
1. Organizér Friendi zajistí kabelku
Pak vás překvapí, že – na rozdíl od ankety
i další drobné předměty, které by se
Women’s World Car Of The Year – v české
mohly přesypávat v kabině. V nabídce
jsou jednodušší kousky od 450 Kč až
anketě Auto mého srdce zvítězil elektromobil.
po supervychytané za 3499 Kč. Friendi.cz
Hyundai Ioniq 5 (2) porotkyním učaroval
2. Hyundai Ioniq 5 má dojezd kolem
400 km a prodejní cena začíná
tichostí, komfortem a šikovně vyřešeným
na 1 119 990 Kč. Vyzkoušet ho můžete
interiérem. Vezměte si například bílé displeje,
třeba v novém showroomu Hyundai
e-mobility v pražských Stodůlkách.
které – ve srovnání s klasickými černými – kabinu
www.hyundai.cz
krásně prosvětlí. A ocitnete-li se na dlouhé cestě,
3. První cenu v Projektu BMW Re:Design
získal Urban Klinkon s návrhem Skica.
můžete si díky polohovatelným sedačkám chvilku
4. Faceliftovanou Škodu Karoq koupíte
zdřímnout, třeba během nabíjení.
od 638 900 Kč. Automat i manuál,
dvoukolka i čtyřkolka, velké i malé
I značka BMW na sebe umí upozornit. Její
motory, cokoli si vyberete.
slovinské zastoupení se rozhodlo proměnit
model iX v malířské plátno a dát ho k dispozici
mladým umělcům, aby na něm ztvárnili své pojetí
udržitelnosti a mobility. Vítězem projektu BMW
iX Re:Design (3) se nakonec stal Urban Klinkon,
student Akademie výtvarných umění a designu
v Lublani. Výsledný design bohužel v běžné
prodejní síti nekoupíte, na druhou stranu, pořádně
odvázat se můžete i v programu BMW Individual.
Pokud se nacházíte ve fázi výběru nového
povozu a na elektřinu ještě nejste připravené,
zkoukněte Škodu Karoq (4), která prošla
faceliftem. Nedošlo k převratným změnám
– koneckonců proč příliš měnit auto, které je
u značky třetím nejprodávanějším –, ale karoserie
je aerodynamičtější a interiér příjemně svěží. Karoq
bude kupodivu dál jezdit jen na benzin a naftu,
žádná elektrifikace. Takže kupujte, dámy, nebudou!
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