62

DO NAZGA

MATJAŽ
Stopar. Štiriintridesetletnik, ki sta ga študij in ljubezen iz Koroške pripeljala v
Ljubljano. Po izobrazbi sicer geograf, v
zadnjem času pa podjetnik, ki je z očetom Robertom ustanovil novo, slovensko športno blagovno znamko Fida. Perfekcionist, ki nikoli ne izgubi smisla za
humor, tudi ob treh zjutraj ne, ko ureja
papirje za podjetje in ga vmes zmoti jok
mlajše hčerke, ki ima polno plenico. S
svojo dobro voljo in obilico energije včasi živcira ljudi okoli sebe, starejšo hčer
pogosto uči neumnosti, čeprav je pedagog. Upa, da bo v bližnji prihodnosti začel pobirati sadove zdajšnjega dela in bo
užival na vrtu družinske hiše, kjer bosta s
svakom pekla na žaru in pila pivo ter tu
in tam vrgla žogico nemški dogi z imenom Fida.
Kje stanujete?
V Šiški v Ljubljani.
Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?
Ker verjamem v kakovost slovenskih izdelkov, če se le da, kupim slovenske izdelke. Torej, televizor Gorenje, kockast,
ne ploščat, gledam ga na domačem kavču, ponavadi zvečer s hčerama, ko so na
sporedu risanke.
Podobno vprašanje: hi-fi in računalnik?
Hi-fi je zelo star, dobil sem ga za 18. rojstni dan, največkrat predvaja otroške pesmice in U2. Prenosni računalnik je z
mano od jutra do večera, včasih tudi ponoči, je zelo ubogljiv in me le redkodaj
pusti na cedilu.
Domače živali?
Ves čas smo doma imeli živali (kuža, muca, papagaj, hrček, riba, bolha, klop …).
Moj najljubši je bil črn muc Tobi, umrl je
v času mojega študija, star 18 let! V zadnjih letih za domačega ljubljenčka ni
časa.
Ure: zdaj in želje?
Zdaj mi zapestje krasi sector in dokler bo
tiktakal, me druge ure ne zanimajo.
Nakit?
Nakit kupujem svoji (pre)dragi …
Obleka? Opišite svoj slog in kakšnega
bi si želeli, če bi bila omejitev nebo?
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Športno, nikdar modno. Če se le da, nosim športne hlače s številnimi žepi ali
hlače iz džinsa, majico na kratke rokave
in športne čevlje. Če bi bila omejitev nebo, bi si oblekel padalski kombinezon in
užival v prostem padu.
Kozmetika?
Old spice za pod pazduho in krema za
roke. Aja, pa pasta za zobe.
Avtomobil. Stanje in želje?
Stanje: osem let stari renault laguna
grandtour. Želje: velik in zelo udoben
enoprostorec ter chevrolet corvette.

Najljubše blagovne znamke?
Fida.
Letošnji dopust?
Mesec na morju pri sosedih.
Najljubši poletni in zimski kraj?
Pozimi so najlepši kraj na svetu Prevalje,
poleti pa Koper in Bernardin.
Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden,
mesec časa in nič težav z denarjem?
Vikend: Bernardin. Teden: Pariz. Mesec:
tropska Afrika.
Rekreacija: kje in kolikokrat?
Skoraj vsak dan, ko prenašam športne izdelke po skladišču.
Na kaj ste ponosni?
Na družino! Na atija, mamico, sestro Katjo, partnerko Gordano ter hčeri Julijo in
Majo.
Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku res uspelo?
Treniral sem alpsko smučanje. Uspelo je
kar nekaj mojim vrstnikom, s katerimi
smo skupaj tekmovali v mlajših kategorijah (Rene Mlekuž, Drago Grubelnik, Katja Koren …).
Kam greste na tekmo?
Na kavč v dnevno sobo.
Ste navijač?
Ja, vseh slovenskih reprezentanc.
Zadnja knjiga, film, plošča, koncert,
gledališče, razstava?
Knjiga: Vesolje v orehovi lupini, Stephen
Hawking. Film: Moja grška avantura.
Plošča: U2: No line on the Horizon. Koncert: U2 v Zagrebu.Gledališče: Bratje Karamazovi v Ljubljanski Drami. Razstava:
Arheološka podoba Dolenjske v Dolenjskem muzeju v Novem mestu.
Najboljša jed in lokacija?
Pica, kjer koli.
Pijača?
Pivo, alkoholno in brezalkoholno.
Kaj najbolje skuhate?
Testenine na sto in en način.
Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?
Od ljubezni in sosedovega avta, s katerim sem se srečal še kot mulc na kolesu.
Življenjski moto?
Brez panike.

