
INVESTICIJA V VAŠO VARNOST

Vsi vemo, da je vid en izmed najbolj 
pomembnih elementov pri gibanju v 
prostoru. Če imate dioptrijo in se ukvarjate 
s športom  vam bo Bolle B-Thin pomagal 
k boljšim rezultatom, predvsem pa boste s 
primerno zaščitenimi očmi bolj varni pri 
svoji športni aktivnosti. Če ste voznik, je 
tveganje na cesti pri slabi vidnosti še večje 
– celo življensko nevarno. Očala Bolle s 
programom B-Thin vam bodo v pomoč, da 
boste bolj varno ter z manj napora za 
očiprevozili vaše destinacije. Ne odlašajte! 

Originalna stekla Bolle so 45% lažja ter 
70% tanjša od poceni nadomestkov. Kot 
pravi star pregovor -  nisem dovolj bogat, 
da bi kupoval poceni! Udobje za vaš vid 
ter s tem povezana varnost naj bo na 
prvem mestu.
Kompenzirane dioptrije so izračunane po 
posebnem računalniškem programu, kar 
zagotavlja točno ujemanje z dioptrijo 
kupca. Bollejev B-Thin active design je 
napredna Rx tehnologija, ki omogoča 
uporabo inovativnih, visoko zmogljivih 
stekel za sončna očala. Z izbiro več kot 20 
različnih barv v polikarbonatnih in Trivex 
materialih, s polariziranimi, nepolarizirani-
mi in svetlobno občutljivimi Modulator 
stekli, pa so možnosti neskončne. Program 
prav tako nudi B-thin active design stekla 
za modele z zamenljivimi stekli.
S tem novim inovativnim in ekskluzivnim 
programom je Bolle resnično revolucional-
iziral industrijo športnih dioptrijskih stekel. 
Je edini program za dioptrijska stekla, ki 
zagotavlja najboljšo natančnost, udobje in 
uravnoteženost okvira za športna sončna 

očala. Bolle program sončnih očal z 
dioptrijskimi stekli je najinovativnejši in 
najbolj napreden program na trgu, dopoln-
jen z uporabniško prijaznim sistemom 
naročanja. Sploh ni razloga, da bi šli kam 
drugam!
Program Bolle B-Thin, nudi največji obseg 
dioptrijskih stekel, kar jih je na trgu (od + 
5.75 do -7.75 [Cyl 4.00]) in zagotavlja 
širok izbor avtentičnih Bolle stekel. Kupci 
lahko združijo okvir z izbiro katerekoli leče. 

Stekla so na voljo v polikarbonatnih in 
Trivex materialih, proizvedena pa so lahko 
v 99% za vse vrste dioptrij.
Za več informacij nas kontaktirajte:            
Rodeo Team d.o.o.
Koroška cesta 53c, 4000 Kranj
+386 4 20 15 400
info@rodeoteam.si

www.sol.si              
www.rodeoteam.si

Slovijo po odlični srbski kuhinji. 
Poleg jedi z žara so zelo priljubljene 
nadevane ocvrte paprike, vampi na 
žaru in sladica “Podnartovšk    
jabuk” (Podnartovsko jabolko). Po 

predhodnem dogovoru pripravijo 
tudi Leskovački voz, to je večhodni 
meni z jedmi z žara, ki ga gostje 
okušajo počasi in v količinah, ki si 
jih sami izberejo.

Spoštovani, preberite nekaj osnovnih informacij o evoluciji prvega organiziranega teka
okrog blejskega jezera. Letos 21. Bolle - Originalni tek okrog jezera in 3. Oj' KulinarikaFest

Spoštovani

Hvala lepa za vaše sodelovanje, 
prijavo na prireditev ter vašo 
pozitivno naravnanost, da spreml-
jate, sodelujete ter pripomorete k 
družabno - športnemu  življenju v 
Sloveniji. To pomeni, da vam ni 
vseeno – in prav to potrebujemo v 
naši družbi.
21. Bolle – Originalni tek okrog 
jezera + 3. Oj' KulinarikaFest
Je prvi slovenski dogodek, na 
katerem smo združili zdravo 
kulinariko in športno aktivnost. 
Prepletli smo dve bistveni aktivno-
sti, ki nas ohranjata zdrave – 
zmerna telesna vadba ter zdrava 
prehrana, pripravljena s strani 
lokalnih kuharski mojstrov.
Od lanskoletnega dogodka je 
minilo natanko leto dni, vsi smo v 
tem letu doživeli veliko – tako lepih 
kot tudi, upam čim manj, žalostnih 

dogodkov. Verjamem, da ste vi 
športniki tisti, ki vam je uspelo, da 
v svoji okolici osrečite svoje 
najbližje in tudi tiste, ki so potrebni 
naše pomoči.
Bolle - Originalni tek okrog jezera 
ohranja svojo prvotno podobo – 
tečemo okrog edinega slovenske-
ga otoka in se družimo v prelepem 
okolju blejskega jezera - za dober 
namen. Zbrana sredstva bomo 
namenili Zavodu Matevža Langusa 
iz Radovljice. 
Oj' Kulinarika Fest – prvi festival 
prehrane s temo »Prehrana po 
športni aktivnosti ». Kaj nam lahko 
gostinci ponudijo, ko se vrnemo iz 
pohodništva, plezanja, iz kolesar-
jenja, čolnarjenja, teka, …
»Oj« izhaja iz staroslovanskega 
pozdrava Osti Jarej, Ostani Mlad.  V  
kratici OJ ga še vedno uporabljajo 
kot pozdrav v Kranju, Radovljici, na 
Bledu in okolici. Oj KulinarikaFest 

ŠPORTNA IN SONCNA OCALA Z VAŠO DIOPTRIJO IN 
ORIGINALNIMI STEKLI BOLLÉ
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Odprto

Vsak dan, 
razen ponedeljka
od 9.00 do 22.00.

Kapacitete

Notri: 80
Zunaj: 40

IKONE:

Invalidi 

Kulinarične 
delavnice

Če vas mika odkrivanje novih 
kulinaričnih doživetij s prečudovi-
tim razgledom, vas vljudno 
vabimo, da nas obiščete! Naš 
kuharski mojster Matjaž še vedno 
uživa v ustvarjanju vsake jedi, 
predvsem v pripravljanju jedi iz 

svežih domačih sezonskih 
sestavin. Vedno stremi za iskan-
jem harmonije okusov in pri 
kuhanju želi pripravljati le najbol-
jše. Dodatno pa pripravo jedi 
vedno začini z obilico humorja in 
dobre volje, kar je posebno všeč 
vsem njegovim gostom.

... tudi med vsemi obveznostmi ali 
celo na poti se zdi nemogoče, pa 
čeprav se zavedamo, da je sveže 
pripravljena hrana ključ do našega 
zdravja.
“Predstavljamo vam koncept 
Fresh, v katerem smo združili 
razumevanje potreb sodobnega 

človeka ter pomena sveže priprav- 
ljene hrane.”
Usposobljeni kuharji za vas 
pripravijo odlične hamburgerje, 
hot doge, pice, sendviče in tortilje. 
Odločite se lahko za sveže solate 
ter slastne palačinke ali pa se 
okrepčate z zdravimi smoothiji.
 

“Domača gostilna, v kateri greste globoko v gozd!”

Po dolgem času skoraj perfektnega vida, so 
leta naredila svoje in bil je čas za očala. Slabši 
vid je bil moteč v vseh aspektih življenja in 
prav na vrhu je seveda vožnja s kolesom v 
naravi. Samo nevednosti lahko pripišem, da 
nisem že prej našel kolesarskih očal s korekci-
jskimi stekli. Trudil sem se z navadnimi lečami 
in očali a vse je imelo svoj limit. 
Leče so se mi premikale in pod njih je prihajal 
zrak, pa čeprav sem imel tudi običajna 
kolesarska očala, običajna očala pa so drsela 
in bila zelo neudobna še posebej na tehničnih 
delih. Moje veselje in seveda občutek varnosti 
sta bila zelo zmanjšana, ko sem skoraj na 
slepo vozil preko lukenj, ovir in korenin, ki so 
bile samo temne packe v mojem vidnem polju.
Tega sem imel dovolj. Mora obstajati tudi 

boljša opcija. Malo bolj sem se poglobil v to 
in našel Sol.si. Tam imajo na razpolago 
precejšnje število modelov in znamk očal v 
katera lahko namestijo korekcijska stekla. 
Najprej sem zvedel, da je zelo pomemben že 
okvir. Zaradi popačenja leče na krivini, 
zenične razdalje ali višine in oblike leč. 
Večina leč ima optimalno polje v sredini leče 
in ta se mora pokrivati z vašo zenično 
razdaljo.
Leče so lahko fotokromatske, t.j. občutljive 
na svetlobo ali pa imajo barvni premaz, 
največkrat na sivo ali zeleno barvo, ki 
omogoča jasen vid tudi v manjši svetlobi. Po 
premisleku sem se odločil za Cebe S’Track s 
stekli +2.00 in +2.50 dioptrijo ter sivim 
barvnim premazom. Takoj se mi je odprl nov 

Za resnične gurmanske užitke vam 
priporočamo jedi iz različnih vrst 
divjačine, pripravljene na načine, na 
katere nebi niti pomislili. Odvisno od 
letnega časa vam nudimo polhe 
pečene v krušni peči, medvedove šape, 
ali pa fazana v glini. Za tiste malo bolj 
tradicionalne  imamo jelenov steak, 
gamsov golaž pa še kaj bi se našlo. V 
krušni peči vam pripravimo 
sladkovodne in morske ribe, hobotnico 
s pekovskim krompirjem, na krožniku 
postrežemo pristne slovenske jedi (npr. 
idrijske žlikrofe, žgance, ajdovo kašo z 
jurčki, prekmursko gibanico, domače 
krvavice in pečenice), pripravljamo 
tudi sveže in domače sladice. Poskrbi-
mo tudi za tiste, ki morajo pri hrani 
upoštevati drugačne smernice, od 
športnikov, veganov, pa do specialnih 
diet. Vabimo vas, da nas obiščete v 

prijetnem domačem ambientu preže-
tim z duhom naših dedkov in babic, 
obogatenim z lovskimi motivi in kultur-
no dediščino naših krajev. Pri nas si 
privoščite, da se vam čas za trenutek 
ustavi in da doživite gurmanske poseb-
nosti iz naše zakladnice z izbranimi 
domačimi in tujimi vini. Skupaj z ekipo 
sodelavcev pa vam pripravimo sveča-
no, poslovno ali vsakodnevno kosilo. 
Obiščete nas v Kranju, na prijetni mirni 
lokaciji na Jezerske ceste 41 na    
Primskovem.

Delovni čas:
Pon. - Pet.: 11h-23h
Sob.: 12h-23h
Ned., prazniki: 
ZAPRTO oz. po dogovoru
Za več informacij smo vam 
na voljo na  04/234-33-60.

vam predstavlja  kuharske mojstre 
iz te regije. Na prireditev ne vabimo 
samo športnike marveč tudi 
ljubitelje dobre hrane in svežega 
zraka, ki bodo lahko degustirali 
menije izbranih gostincev ter 
pospremili tekače, da bodo z vesel-
jem pretekli prekrasen blejski krog.
Dober tek tekačem in dober tek vsem 
udeležencem in obiskovalcem!

Pozdrav, 
Šport ob jezeru / Damijan Ambrožič & team

Ne tako dolga zgodovina kot pri 
smučarskih očalih, a BOLLE čelade se 
s svojimi oblikami in vrhunskimi 
lastnostmi  pravtako uvrščajo med 
obvezno opremo smučarjev - od tistih 
najmlajših do mladine, rekreativcev in 
profesionalcev.
V svoji tehnologiji blagovna znamka 
BOLLE vključuje vse parametre, ki jih 
danes zahteva smučarska zaščita. 
Čelade so izdelane po principu »IN 
MOLD«, kjer se združuje trdno zunan-
jo školjko z lahko notranjo peno, način 
»INJECTED ABS«, kjer se v kalup 
vbrizga material ABS, ki je zelo obsto-
jen in trden. Zadnja možnost pa je 
kombinacija obeh tehnologij v eni 
čeladi - t.i. »HIBRIDNA ŠKOLJKA«. 
Nesporna pa je tudi ustreznost vsem 
standardom CE, ASTM, ki jih danes 
zahteva zakonodaja. 

Pri vseh čeladah BOLLE je poskrblje-
no za dobro zračenje, na notranji 
strani je nameščena snemljiva 
antialergijska pena, za nas uporabni-
ke pa je velikega pomena tudi 
možnost nastavljanja velikosti.
Odlična kompatibilnost s smučarskimi 
očali BOLLE pa je razlog, da je nakup 
očal BOLLE in čelade BOLLE resnično 
prava izbira.

BOLLE  SMUCARSKA  OCALA:
BOLLE  se je v več kot 100 letni 
zgodovini, ki se je začela v Francoskih 
Alpah, prebil v vodilnega proizvajalca 
vrhunskih očal za šport in prosti čas.
Zimska kolekcija smučarskih očal je 
vsako leto edinstvena po svoji obliki, 
barvah in izboru stekel za različne 
vremenske pogoje. Modeli v kolekciji 
so namenjeni tako najmlajšim 
smučarjem in rekreativcem kot tudi 
smučarskim profesionalcem. Vsem 
smučarjem pa s svojo izjemno kvalite-
to prinašajo udobje, zaščito in odlično 
vidljivost na belih strminah.
Občutek udobja pri uporabi BOLLE 
smučarskih očal je posledica odlične-
ga prilagajanja obrazu in trislojnega 
oblazinjenja okvirja. Okvirji BOLLE 
omogočajo dobro vidno polje. Vsak 
okvir je primerno zračen, stranske 
sponke na okvirjih pa omogočajo 

odličen oprijem pri uporabi zaščitne 
čelade.
V kolekciji okvirjev so tudi modeli 
namenjeni uporabi »ZA ČEZ OČALA«, 
zelo pomembno pri smučarjih z 
dioptrijo, kjer BOLLE okvir lepo pokrije 
korekcijska očala in obraz skupaj.
Dvojna POLIKARBON ali TRIVEX 
stekla - tudi pri otroških očalih - s 
100% UV zaščito, preprečujejo rosen-
je in so proti rosenju dodatno obdela-
na s premazom P 80 na notranji 
strani in na zunanji strani z zaščito 
CARBO-GLAS.
Poleg stekel z različnimi kontrasti za 
različne vremenske pogoje, imajo 
BOLLE smučarska očala tudi možnost 
POLARIZACIJE in FOTO občutljivih 
stekel MODULATOR, kjer se zatem-
nitev očal spreminja glede na jakost 
zunanje svetlobe. 

BOLLE  CELADE:

3.

svet. Opazil sem, da je moj slabši vid oviral 
mojo vožnjo precej bolj kot sem domneval. 
Spet sem se spuščal hitreje in bolj sprošče-
no. Povečan kontrast je še dodatna prednost. 
Ovire in oblike so spet ostre in natančne v 
vseh razmerah in odprta oblika očal dopušča 
vhod zraka, kar je še posebej opazno na 
vzponu. Običajna očala so mi drsela z nosu, 
še posebej ko sem se potil in so bila tako 
neuporabna saj sem gledal preko njih in ne 
skozi. Ta pa trdno stojijo na mojem nosu in se 
ne premikajo.
Največja sprememba pri varnostnem 
pogledu pa je, da pri pogledu nazaj ali 
pogledu na stran, gledam skozi lečo in ne 
mimo nje kot pri običajnih očalih. Dioptrija 
namreč deluje tudi po krivini leče pa tudi 
moteča svetloba ne vdira s strani.
Kot že rečeno, ne vem zakaj sem čakal toliko 
časa. Denar je šel za čelado, čevlje, obleko 
… vse za dobro počutje, obenem pa sem 
zanemaril svoj vid, ki je pri vožnji s kolesom 
v naravi najbolj pomemben in največ doda k 
moji varnosti in zadovoljstvu na kolesu.
Ne ponovite moje napake
Podatki in dejstva o korekcijskih lečah za 
športna očala kot jih navajajo pri Sol.si 
Športna korekcijska sončna očala za 99% 
vseh dioptrij - od +6 do -8 Dsph. Za večje 
dioptrije se uporablja tehnologija "Nano 

Active Design", ki omogoča izdelavo leč, ki so 
72% tanjše in 45% lažje od običajnih 
korekcijskih leč.
Na so voljo monofokalne in progresivne leče. 
Na izbiro je 15 različnih vrst leč za skoraj 
vsak Cébé, Bollé in Serengeti okvir. Okvirne 
cene so: 190€ - 290€ glede na okvir in 
lastnosti leč (polarizacija, fotokromičnost, 
barvni zrcalni premazi). Cebe npr. pri 
izdelavi leč uporablja algoritem, ki pri 
izdelavi korekcije in tanjšanju ohranja kar 
največjo centralno cono, na krivini pa 
kompenzira le to za kar najmanjše popačen-
je. Vsak izdelek je prilagojen receptu, okvirju 
in obraznim meram uporabnika.

Posestvo Monte Rosso. Edinstven položaj. Brezmejno doživetje okusov.
V Savudriji na Crvenem vrhu – Monte Rosso, se na 65 hektarjih posestva nahajajo čudoviti nasadi oljk, trt, češenj, fig in mandljevcev. Naša želja je, 
da poleg zagotavljanja vrhunske kvalitete proizvodov, odpremo vrata vsem, ki si želijo sprostitve v naravi in nepozabnega doživetja na enem od treh 
prostorov za piknik v samem osrčju nasadov. Na posestvu smo odprli trgovino, kjer lahko kupite naše proizvode: Monterosso malvazija 2016, 
Monterosso Nero 2015 ter večkrat nagrajeno ekstra deviško oljčno olje Monte Rosso. V kratkem pa vam bomo predstavili tudi peneče se vino ter 
slastne marmelade. www.monterosso.hr 

Očala CEBE – za zaščito pri aktivnostih v naravi


