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POLETJE 
V MESTU

namigov za poletni pobeg, to je tisto, kar vam ponujamo z edicijo naše poletne številke, ki vas bo
spremljala v času neskončnih počitnic in vas vodila po mestnih dogodkih, na glasbene festivale in
koncerte, na filmski večer ali ulično gledališče, na ogled razstave, v klube, na urbani potep ali mestni
postanek, na koktajl ali sladoled … 
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# 187
OD 14. JULIJA DO 1. SEPTEMBRA

Poletje nam (kot vedno) obljublja nekaj lepih trenutkov tako v prestolnici kot tudi izven nje. Vsekakor bo
živahno, ko bomo posedali po letnih vrtovih, zapeljivo, ko se bomo razkrivali s poletnimi oblekicami, vroče, ko
se bo sonce muzalo med oblački, in slano, ko se bomo hladili v morju. Čas je, da spet odkrijemo nekaj novega,
ponovno doživimo ali se za trenutek izgubimo. Z vami bomo delili le delček poletnega dogajanja in vam namignili
nekaj naslovov za brezskrbne počitnice – še več pa jih lahko poiščete na naši spletni strani citymagazine.si!
Naslednja redna številka revije City Magazine izide 1. septembra. Do takrat pa uživajte v neskončnem poletju! 
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 POLETNI TRENDI 2014

NE SPREGLEJTE! Mega poletna akcija na NOVE kolekcije do -50% na Stilago Fashion do 31.7.2014.

Uzivajte v poletju

POLETNI
POPUSTI

-80 %do

www.stilago.si

 POLETNI TRENDI 2014
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Letnik 10, številka 11. • Naslednja številka izide 1. septembra 2014. • Mestne revije, d. o. o. • Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana • Tel. : (01) 60 05 575 • Fax. : (01) 60 05 579 • E-mail: info@citymagazine.si •
Direktorica: Janja Prijatelj – 041 788 889 –  janja.prijatelj@citymagazine.si • Odgovorna urednica: Helena Peterlin – 040 474 008 – helena.peterlin@citymagazine.si • Oglasno trženje: • Jana Glumac – 040 414 128 –
jana.glumac@citymagazine.si • Nada Janša – 040 414 129 – nada.jansa@citymagazine.si • Bibijana Medved – 040 474 006 – bibijana.medved@citymagazine.si • Uredništvo: Tina Bernik, Neja Činkole, Špela Dobnikar, Jasmina
Dvoršek, Vanja Hočevar, Valentina Jarc, Nejc Kovačič, Tina Lagler, Lucija Marko, Anja Mrevlje, Nina V. Orlić, Meta Pavlin, Miha Pečoler, Anže Pompe, Anja Rejc, Sara Rotter, Nina Štajner, Ajda Šubelj • Fotografija: Ana Če, Matevž
Maček, Mitja Puhar • Lektura: Margit Berlič Ferlinc • Prelom: Biro Stara Ljubljana, d. o. o. • Distribucija: Aleksandar Marković – 040 474 009 – saso.markovic@citymagazine.si • Tisk: Set, d. o. o., Vevška cesta 52, Ljubljana •
Layout: samourai.fr • Naklada: 70.000 izvodov • V uredništvu ne odgovarjamo za spremembe v programu prireditev po zaključku redakcije. Nenaročenih gradiv in materialov (besedila, fotografije) ne vračamo.
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#01 ARCTIC MONKEYS #02 NATIONAL GEOGRAPHIC – 50 NAJBOLJŠIH FOTOGRAFIJ #03 KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI #04 RAZKRITE

ROKE 2 #05 MINI POLETJE #06 GARDEN VILLAGE NA BLEDU #07 ZALJUBLJENA V TEKSTURE #08 VEČPLASTNO #09 FLORIDEJA

#10 HA HA! POLKA #11 I LOVE ... #12 VZAJEMNA – NA POTOVANJA IN POČITNICE VEDNO ZAVAROVANI #13 OVEKOVEČENI TRENUTKI

#14 POLETJE JE FESTIVAL #15 TEMATSKA POTOVANJA DESETI BRAT #16 EVA SARDINE #17 ZAPELJIVE V KOPALKAH #18 PAŠKI SIR

#19 COCO CAFÉ #20 TENIŠKE POČITNICE #21 ZORA PLANETA OPIC #22 MOČ BESED – AKTIVNO PROTI SOVRAŽNEMU GOVORU
#23 LEGENDA FUNKA GEORGE CLINTON #24 AVIONI 2 – V AKCIJI #25 SOLA ZA DRUŠTVO RDEČI NOSKI #26 SCHENGENFEST #27 FILM

POD ZVEZDAMI #28 HERKUL #29 JOSS STONE #30 FESTIVAL FOTOGRAFIJE, KI NI FOTOPUB #31 KNJIŽNE NOVOSTI ZA POLETNO BRANJE

#32 FESTIVAL BOOM #33 PIRATE PIŠKA #34 POLETNO ZNIŽANJE CEN #35 OSVEŽUJOČA POLETNA KULINARIKA #36 VONJ POLETJA
#37 ODGOVORNO JE "IN"  #38 FLOATIMINI #39 PUNK ROCK HOLIDAY #40 SWICH #41 CITROËN C4 CACTUS #42 OVERJAM #43 SZIGET

#44 EVITA #45 JAZZINITY  #46 FESTIVAL PANČ #47 ŠIRJENJE ASORTIMANA ŽELINA DOLCELA #48 ROLKA #49 LUCY

#50 MLADI LEVI #51 DNEVI POEZIJE IN VINA #52 FILMMIXER #53 NOSTALGIJA – Z VONJEM PO NAFTALINU #54 GRAMATIK

#55 VINTAGE VIKEND
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Mladi, energični, inovativni in karizmatični – Arctic Monkeys so skupina, ki je v desetletju po-
stala ena izmed najbolj priljubljenih skupin v rock žanru po celotnem svetu. Njihov peti album
AM, izdan septembra lani, je osvojil naklonjenost kritikov in občinstva ter je bil opisan s strani

glavnih britanskih glasbenih revij kot najboljši album leta 2013. Arctic Monkeys so tako edina britanska
skupina, ki je s svojo neodvisno založbo dosegla prvo mesto na angleških glasbenih lestvicah z vsemi
petimi izdanimi albumi (Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not – 2005, Favourite Worst Night-
mare – 2007, Humbug – 2009, Suck It And See – 2011, AM – 2013). Poleg tega se je njihov prvi album
prodal v več kot 600.000 izvodih v samo petih dneh in je s tem premagal prejšnji rekord, ki so ga postavili,
nihče drug kot sami The Beatles. Sredi julija jih lahko vidimo blizu nas, saj se ponovno vračajo v Italijo –
tokrat v Verono. Cena vstopnic: 41,40 evra.
16. julija ob 21. uri, Castello Scaligero, Villafranca Di Verona, Verona, Italija
www.arcticmonkeys.com
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ROCK_

ARCTIC MONKEYS
#01 

KNJIGA_

Kot vsako poletje se je tudi tokrat pod krošnje
preselila najbolj "kul" knjižnica. Brezplačno

branje, listanje in uživanje letos vabi pod krošnje kar
na štirinajstih lokacijah v osmih mestih. Gre za pravo
bralno atrakcijo, ki letos praznuje že deset let. Če se je
v prvih letih bralo pod krošnjami prestolnice, je z leti
knjižnica postala vedno bolj mobilna in se je preselila
še v druga mesta po Sloveniji.

KNJIŽNICA POD
KROŠNJAMI
#03 

04  POLETJE V MESTU

Do 7. septembra, različne lokacije po Sloveniji
www.knjiznicapodkrosnjami.si

NATIONAL GEOGRAPHIC_

"National Geographic – 50 najboljših fotogra-
fij" je razstava, ki prihaja v letošnjem poletju

na Ljubljanski grad. Izmed tisočerih fotografij, ki so se
126 let zbirale v arhivih društva National Geographic
Society, so za to razstavo naredili izbor petdesetih naj-
boljših. Od večne afganistanske deklice Steva McCur-
ryja do Nicholsove fotografije Jane Goodall s
šim pan zom ter prvih posnetkov potopljenega Titanika
... Revija National Geographic je sinonim za najboljše
fotografije našega planeta, zato si lahko obetamo ču-
dovito fotografsko doživetje. Cena vstopnic: 2 evra.

50 NAJBOLJŠIH 
FOTOGRAFIJ
#02 

Do 14. septembra, od 9. do 21. ure, Galerija "S", Ljubljanski grad
www.ljubljanskigrad.si

PROJEKT IN RAZSTAVA_

Ideja Razkritih rok je zrasla v skupini Oloop
iz potrebe, da kot oblikovalska skupina raz-

širi svoje delovanje in doda družbeno angažirano
noto. K projektu so bile vabljene ženske z imigrant-
skim ozadjem in z veseljem do učenja ter druženja ob
tekstilnem ročnem delu. Rezultat projekta Razkrite
roke 2 je kolekcija sodobno oblikovanih ročno izdela-
nih tekstilnih izdelkov (copati, blazine in nakit), ki se v
estetskem in vsebinskem izhodišču naslanja na tek-
stilno kulturno dediščino južnoslovanskih narodov.
Projekt je dober primer, kako spoštovati, se navdiho-
vati in se učiti iz zgodovine, hkrati pa ostati svež in so-
doben. Razstava izdelkov, ki so bili narejeni v času
trajanja projekta, bo na ogled do 26. julija v ljubljanski
Mestni hiši vsak dan med 8. in 21. uro.

www.razkriteroke.si 

RAZKRITE ROKE 2
#04

CITYMAGAZINE.SI14/07/14 CITY MAGAZINE

OTROCI_

Pred nami je dolgo in vroče (ne)Mini poletje!
Mini teater pripravlja že 16. mednarodni festi-

val Mini teatra za otroke, ki bo s predstavami za otroke
in ustvarjalnimi delavnicami poskrbel za novo nepo-
zabno poletje. Ogledali si bomo lahko kar nekaj čudo-
vitih predstav Mini teatra, za zaključek 16. festivala
Mini poletje pa na ogled postavljajo premiero nove re-
žije Roberta Waltla. Gre za humorno priredbo dobro
znane biblijske zgodbe z naslovom Na Noetovi barki
ob osmih. Celoten program predstav in ustvarjalnih
delavnic novega zanimivega Mini poletja si lahko
ogledamo na njihovi spletni strani.
Do 5. septembra, Mini teater, Križevniška 1, in Ljubljanski
grad, Grajska planota 1, Ljubljana
www.mini-teater.si

MINI POLETJE
#05 
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V trgovinah švedskega pohištvenega giganta Ikea je od konca junija naprej na voljo kolekcija do-
datkov za dom, ustvarjenih v sodelovanju z indijskimi socialnimi podjetji. Sredstva od prodaje se
vračajo v trajnostni razvoj ženskega socialnega podjetništva na indijskem podeželju. Kolekcija

nosi ime Mångsidig, kar v prevodu pomeni "večplastno". Je plod tesnega sodelovanja Ikeinih oblikovalcev in
delavk ženskega združenja Swaayam Kala. Sestavljajo jo ročno vezene prevleke za blazine, ročno pletene ko-
šare, pručke in blazine za stole. Vsi izdelki so izdelani iz okolju prijaznih naravnih materialov, kot so vlakna ba-
nanovca in bombaž. Ker so izdelki delani ročno, je vsak izmed njih unikat, kar naredi kolekcijo še posebej
zanimivo. Izdelki so prijetni na pogled in dotik, na voljo so v prijetnih nežnih rjavih barvah, z dodatki različnih
modrih odtenkov in se podajo prav v vsak dom. 
www.ikea.com

BIVANJE_

TREND_

Irene in Christofer sta zaljubljena v tapete, v
oblačenje in dekoriranje sten. Zato sta

ustanovila Rebel Walls, dizajnerski studio in proiz-
vodnjo tapet. Šveda sta upornika, ki ju na ustvar-
jalni poti vodi prepričanje v lastno kreacijo. Ker je
dom center sveta, je zanju svetišče, zato mu želita
vdahniti edinstven karakter. Unikatne tapete, katere
ustvarjata s pomočjo digitalnega tiskanja, so plat-
forma za različne teksture iz narave ali industrij-
skega okolja, ki se ponavljajo v pravilnem ali
kaotičnem zaporedju.  
rebelwalls.com

www.florideja.com www.go-ha-ha.com

VERTIKALNI VRTIČKI_ HA HA!_

Polka je živahen ples, od nedavnega pa tudi
linija emajlirane posode v kombinacijah sve-

žih barv s posutimi belimi pikami. Ta obuja prepozna-
vni nostalgični videz klasičnih Emo kosov pod
likovnim vodstvom ilustratorke Milanke Fabjančič, ki
je s svojo blagovno znamko Ha Ha! v preteklih treh
letih s štirimi linijami že preoblikovala pojem sloven-
ske emajlirane posode. Polka v modri in zeleni barvi z
belimi pikami prav gotovo nostalgično prikliče spomin
na kuhinje naših babic.

POLkA
#10 Florideja je nastala kot projekt vertikalnih

vrtičkov, ki jih sestavljajo stenski žepki iz
filca in prinašajo oazo zelenja v naš dom. Neli Štru-
kelj in Tilen Ule, do pred kratkim popolna vrtnarska
začetnika in entuziasta, sta se podala na pot razisko-
vanja skrivnostnega sveta gojenja rastlin na malce
drugačen, pa vendar ne čisto neznan način. Pod
blagovno znamko Florideja sta prva v Sloveniji zas-
novala in sedaj že tudi izdelujeta žepke iz filca in ce-
rade, iz katerih je možno sestaviti pravo malo oazo
zelenja na stenah dnevne sobe, kuhinje, spalnice,
balkonske ograje ...

14/07/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

HIŠKE NA DREVESIH_

Ekološko naselje Garden Village, ki ga med
drugim sestavlja šest v krošnjah skritih hišk,

je namenjeno tako avanturistom, družinam kot mlado-
poročencem. Pravljične lesene hiške za štiri na zunaj
morda delujejo skromno, a njihova notranjost ne var-
čuje s stilom in udobjem, saj premore čajno kuhinjo,
postelje, jedilno mizo, balkon in večnamensko mrežo,
primerno za zibanje, sproščanje in celo plezanje.
Hiške na drevesih pa so zgolj košček Garden Villagea,
saj v naselju Mlino, kjer se nahajajo, najdemo tudi šest
glamuroznih šotorov, devet šotorov na kolih, luksuzna
apartmaja, restavracijo z žuborečim potočkom, finsko
savno, plavalni ribnik in ribnik za ribarjenje.

www.gardenvillagebled.com

GARDEN VILLAGE
NA bLEDu
#06

ZALJubLJENA
V TEkSTuRE
#07 

FLORIDEJA
#09 
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Preprosto in elegantno, naj bo mobilna zapoved letošnjega poletja! Poletne norosti lahko zdaj
ovekovečimo z novim mobilnim telefonom LG G3, ki je zasnovan s sloganom "Preprosto
pametno" in razvijalsko filozofijo ''učimo se od vas''. LG G3, ki je na voljo v titan, beli in zlati
barvi, poganja štirijedrni 2,46 GHz procesor z operacijskim sistemom Android 4.4. Odlikuje
pa ga štirikratna visoka ločljivost (Quad HD), pri kateri gre izpostaviti gostoto zaslonskih pik
na 13,97 cm (5,5") zaslonu, saj ta dosega zavidljivih 536 PPI. Trenutki, ki jih bomo ujeli s
kamero z ločljivostjo 13 milijonov pik, bodo tako enkratni. Prav bosta prišli tudi napredna
optična stabilizacija (OIS+) in inovativno lasersko ostrenje za zanesljiv zajem motivov v
gibanju in slabših svetlobnih pogojih. Ravno prav za ta brezskrbni letni čas, kajne? Če
omenimo še vrsto varnostnih rešitev, ki jih premore LG G3, kot so Knock Code, Smart
Notice, Content Lock in Kill Switch, bo mobilno poletje nepozabno in, kot rečeno, povsem
preprosto. Več informacij na www.telekom.si.

LG G3 – 24 x 19,50 evra*

LG G3

2_ 4_ 6_ 

7_ 

9_ 

5_ 

8_ 

3_ 

1. NAPREDNE REŠITVE. Mobilni telefon LG G3, www.telekom.si. 2. VZORCI IN BARVE POLETNIH DNI. Hlače Etro. 288 evrov, www.mytheresa.com. 3. NA MORSKI GLADINI. Majica Vero moda. 39,95 evra, www.veromoda.com in sportina.si. 

4. KORALNI PREPLET. Ogrlica Mango. 13,99 evra, www.mango.com. 5. KOVINSKI LESK. Salonarji Sir Oliver. 65,95 evra, trgovine s.Oliver in www.soliver.eu. 6. LJUBKI DETAJLI. Moške kratke hlače Next. 27,76 evra, www.next.co.uk.

7. GOSPOD ZAPELJIVEC. Klobuk Gap. 16,95 evra, www.gap.com. 8. VONJ PO MORJU. Moška majica Bench. 17,97 evra, www.bench.co.uk. 9. TUDI ZA MOŠKE. Natikači Birkenstock. 70 evrov, www.mrporter.com.

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za obdobje vezave 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 19,50 evra (skupaj 468 evrov) za LG G3 na podlagi računa za storitve Telekoma
Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo druge pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: Paket SOS, Mobilni Internet XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni 100, Enostavni
300, Enostavni 100 plus, Enostavni 300 plus, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 300, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 300 plus in Penzion 300. Slike so simbolične. Cene vključujejo DDV. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. 
Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana.

info_

1_ 

1_ 
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trend
Morska pravljica

Če smo za bolj aktivno ali ležerno

preživljanje poletja, so naslednje

točke skupne obema: uživanje,

opojna dišava, zaščita za sonce ter

ključni kosi poletne garderobe.  

samozavestna 

Ženske kopalke Bershka,

cena: 29,99 evra.

www.bershka.com

zaljubljena v klasiko 

Obleka Vero Moda, cena: 26,95 evra.

www.veromoda.com in sportina.si

poletna svežina

Dišava CK One Summer, 

cena za 100 ml: 45,72 evra. 

www.everet-group.com

pod sončnimi palmami 

Torba Newlook, cena: 16,39 evra.

www.newlook.com

poletna obutev 

Moške špagarce Massimo Dutti,

cena: 69,95 evra.

www.massimodutti.com 

čar noči 

Toaletna voda za moške, Davidoff Cool Water

Night Dive, cena za 50 ml: 38,38 evra.

www.everet-group.com

zapeljivo 

Kombinezon Zara,

cena: 29,95.

www.zara.com
brazilske barve 

Paleta ličil Clarins, cena je odvisna od

posameznega izdelka. Na voljo v izbranih

parfumerijah po Sloveniji. 

www.everet-group.com

lepota koral 

Ženski dišavi Davidoff Cool Water, Sea Rose

Coral Reef 100 ml in Coral Reef 100 ml ter moška

dišava Coral Reef 125 ml, cena: 47,63 evra.

www.everet-group.com

nežna belina 

Obleka Vila Clothes,

cena: 29,95 evra.

vila.com 

skrivnosten poljub 

Torbica za ličila Topshop,

cena: 15,14 evra.

www.topshop.com

retro 

Moška sončna očala Asos,

cena: 16,90 evra.

www.asos.com

ponosna mavrica 

Salonarji Fendi, 

cena: 385 evrov.

www.mytheresa.com

na surfu 

Moške kopalke H & M,

cena: 29,95 evra,

www.hm.com

Pripravila: Vanja Hočevar

zaščita za telo in lase 

Sprej za telo Davines, cena: 18 evrov. 

Na voljo v specializiranih salonih Davines.

www.everet-group.com

CITYMAGAZINE.SI

med cvetočimi pasteli 

Dišavi Marc Jacobs Delight

Editions, Daisy Delight toaletna

voda 50 ml, cena: 63,47 evra

ter Daisy Eau So Fresh Delight

toaletna voda 75 ml, 

cena: 73,01 evra.

www.everet-group.com
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Z vidnim učinkom že po štirih uporabah.** Brez nerodnega 
električnega kabla. Z veliko večjo površino nastavka  za 
hitrejšo uporabo. Brez dodatnih stroškov z nadomestnimi deli. 
S posebnima nastavkoma, povsem prilagojenima za obraz in 
bikini. S trajno življenjsko dobo žarnice s kar 140.000 utripi.***

Številka 1 IPL*:  
Ker si pravzaprav 
želite najboljše,  
kar lahko dobite.

 *  Glede na poročila vrednostne in količinske prodaje 
Philips Lumee na IPL trgu v Sloveniji v letu 2013.

 ** Testirano na 2000 uporabnicah.
 *** Velja za model SC2008
Akcija vračila kupnine traja od 20. 6. do 30. 9. 2014.  
Več informacij najdete na prodajnih mestih.

90 dni
jamčimo
vračilo
kupnine

Lumea
Precision Plus SC2008

www.philips.si

Precision Plus SC2008

www.philips.si

Žita za zajtrk
Zlato polje

Začnite dan naravno s 7 žiti
Sport müsli žita vsebujejo mešanico rahlih polnozr-
natih kosmičev kar 7 vrst žit. Kosmičem ovsa, ječmena,
rži, pšenice in  koruze so sedaj dodani še kosmiči pire
in ajde, zato je izdelek bogat z visoko vsebnostjo
prehranske vlaknine in odličen za začetek dneva. Z
lanom in cvetličnim medom za še bolj bogat okus.  

Hrana, ki skupaj z gibanjem pomaga ohranjati zdrav
življenjski slog.

NAJBOLJŠE
RAZMERJE MED
CENO IN
KAKOVOSTJO ZA
CRISPY IN SPORT
MÜSLI ZLATO
POLJE

www.zlatopolje.si
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Počitnice so tu! Kovčki in nahrbtniki napolnjeni, zemljevidi pripravljeni, avionska karta kupljena ...
Kaj pa zdravstveno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini? Smo morda pomislili, da je lahko
brezskrbnih počitnic in popotovanj kar naenkrat konec ... Večkrat poslušamo nevšečnosti s poči-

tnic, ki so res neprijetne, na primer: "Prijateljica se je na počitnicah v eksotični državi zastrupila s hrano. Za-
radi hudih želodčnih težav in težav s prebavo je obiskala zdravnika. Stroški zdravljenja in zdravil so znašali
540 evrov." Ali pa: "Med dopustom v eni od držav Bližnjega Vzhoda je prijatelja pičila žuželka. Doživel je
hudo alergično reakcijo. Stroški zdravljenja so znašali 263 evrov." Podobnih zgodb je veliko, zato poskrbimo
za svoje zdravstveno zavarovanje v tujini, še preden odpotujemo na zasluženi oddih. Zdravstveno zavarova-
nje Tujina zavarovalnice Vzajemna je namenjeno vsem, ki se odpravljamo v tujino, s paketom Tujina Multitrip
pa si lahko zagotovimo še ugodno celoletno zavarovanje za vsa naša potovanja ali službene poti.
www.vzajemna.si

VZAJEMNA_

PIKNIK_TUJINA_

Ko beseda nanese na poletne festivale, za-
bavo ali divji ples, Brazilci vsekakor vedo, o

čem govorimo. Od njihovih znanih karnevalov do nji-
hove kuhinje, glasbe ali plesa, svojega temperamenta
ne morejo skriti. Sicer se je nogometno prvenstvo
ravno končalo, poletna vročica in dogajanje pa še kar

OVEKOVEČENI 
TRENUTKI 
#13 

www.seletti.it

10  POLETJE V MESTU

Tako bi lahko prevedli novo kolekcijo proiz-
vajalca Seletti, s katero pozdravljajo poletno

sezono. Kolekcija Festival zagotavlja nepozabno po-
letje z zložljivimi piknik mizami, s pladnji, stoli, piknik
odejo, vazami, zalivalkami, zunanjim tušem in dru-
gimi izdelki, vsem pa je skupen unikaten, ironičen
stil, ki posodablja star in tradicionalen karirast vzorec
v novem kontekstu.

POLETJE JE FESTIVAL
#14 

trajata. Z analognim fotoaparatom Fish Eye No. 2 Bra-
zilian Edition, ki slavi barve, življenje, veselje in brazil-
sko kulturo, bodo vsi ključni dogodki za vedno ujeti za
spomine. Proizvajalec Lomography se je z aparatom
pridružil brazilski evforiji, z vgrajeno bliskavico ter širo-
kokotnim fish eye objektivom pa bomo brez težav ove-
kovečili vse divje poletne trenutke.
shop.lomography.com/si

LEPOTA_

I Love ... nam za neskočno poletje prinaša ču-
dovito dišeče kopeli, izdelke za nego telesa po

kopanju in druge lepotne proizvode, ki nam s svojo
čutnostjo, mehkobo in slastnimi dišavami prikličejo
nostalgične spomine, čustva in užitke preteklih poči-
tnic na plaži. Svojemu telesu ponudimo čudovito
kremno, nadvse dišečo in čutno mehkobo, koža pa
bo po uporabi izredno negovana ter obdana s prije-
tnim vonjem po svežem sadju, sladoledu z okusom
vanilije, meti in čokoladi, sveže stisnjeni limonadi in
kokosovih piškotih ... Na naši spletni strani citymaga-
zine.si sodelujte v nagradni igri, v kateri vam podar-
jamo pet dišečih novosti znamke I Love ... , ki bodo
polepšale in odišavile to poletje.

NA POTOVANJA IN POČITNICE VEDNO ZAVAROVANI 
#12

CITYMAGAZINE.SI

www.everet-group.com/si 
www.ilovecosmetics.eu

I LOVE ...  
#11 

14/07/14 CITY MAGAZINE

TEMATSKA POTOVANJA_

Deseti brat so tematska potovanja v neznano
z Romanom Križaničem in so zanimiv način

potovanja, ki združi popotnike z istimi interesi in že-
ljami. To so aktivna, prilagodljiva in nepozabna poto-
vanja v skupinah z največ dvanajstimi popotniki. Da
je vse skupaj še bolj zanimivo, resnično potujemo v
neznano. Ob razpisu termina je znana le tematika po-
tovanja (gurmanska, pohodniška, morska ...), konti-
nent in cena, ki vključuje vse. Ob prijavi prejmemo
popoln seznam opreme, ki jo potrebujemo na potova-
nju, ob zboru na letališču pa izvemo, kam letimo ... 
Si upamo v neznano?

DESETI BRAT
#15

E-mail: desetibrat.potovanja@gmail.com, tel.: 031 347 775
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ZBERI in IZBERI
Zbirajte nalepke od 12. 5. 2014 do 17. 8. 2014 in izberite najljubši kovček, torbo ali 

nahrbtnik. Unovčevanje nalepk do 31. 8. 2014.
*Popust se obračuna na redno ceno in velja ob predložitvi kupona z določenim številom zbranih nalepk. 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 080 2 080 ali www.mercator.si. Izdelki v bež in modri barvi so na voljo v omejeni seriji od 3.6.2014. Slike so simbolne.

Potovalni program

Poslovni  
nahrbtnik

Nahrbtnik za prosti 
čas in fitness 

ZBERI

Potovalne torbe
37l, 65l

VODOODBOJEN
MATERIAL

20%
RAZŠIRITEV

VODOODBOJEN
MATERIAL

ZAŠČITA 
PRENOSNEGA
RAČUNALNIKA

ZBERI in IZBERIZBERI

VODOODBOJEN
MATERIAL

ZAŠČITA ZAŠČITA 
PRENOSNEGAPRENOSNEGA
RAČUNALNIKARAČUNALNIKA

Potovalni program

360° VRTLJIVA 
KOLESCA

MAJHNA 
TEŽA

VODOODBOJEN
MATERIAL

20%
RAZŠIRITEV

IZJEMNA 
ZAŠČITA

20% RAZŠIRITEV 360° DVOJNA KOLESA TELESKOPSKI ROČAJ

DO 

70%
CENEJE*

20%20%

PREDAL ZA 
ČEVLJE

VODOODBOJEN
MATERIAL

20%20%
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Skupina
približno 150
otokov je bila

zaradi
kristalno

čistega morja
in čudovito

kontrastnih
kamnitih

otokov leta 1980
razglašena za
narodni park.

Letos poleti za naročnike
Telekoma Slovenije veljajo
posebne ponudbe za brezskrbno
komunikacijo v državah 
EU območja in Balkana. 
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Kornati, čarobno lepi
otočki pod zaščito
Unesca
Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Damir Fabijanić/HTZ, Ivo Pervan/HTZ

Ko so ruske in ameriške astronavte nekoč vprašali, kje je morje, gledano
iz vesolja, najlepše barve, so se strinjali, da imajo vsi predeli zemlje,
pokriti z vodo, najlepšo modro barvo prav okoli Kornatskega arhipelaga. 

SSkupina približno 150 otokov, ki se razprostira
med Zadrom in Šibenikom na površini približno
320 kvadratnih kilometrov, je bila zaradi kristalno
čistega morja in čudovito kontrastnih kamnitih
otokov, ki skorajda nimajo rastja, leta 1980 raz-
glašena za narodni park. Arhipelag je ime dobil
po največjem otoku Kornatu, jadralcem, ki jih je
v Narodnem parku Kornati vsako leto več, pa je
v največje veselje križariti med otoki s posebno
nenavadnimi imeni, kot so Babina Guzica, Balun,
Kurba Vela ali Prduša. Domačini pravijo, da
smešna imena segajo v čase, ko so v arhipelag
prišli dlakocepski Avstrijci in hoteli v svoje
zemljiške knjige natančno zavesti vsak del kop-
nega, ki je molel iz morja. Domačini Avstrijcev
niso kaj prida marali, zato so na njihova vprašanja
o imenih otokov odgovarjali z najbolj neumnimi
besedami, ki so jim padle na pamet, Avstrijci pa
so jih vestno zapisali v uradne dokumente in od
takrat se le tisti, ki razumemo hrvaško, smejimo
domislicam domačinov. 

Najlepše je Kornate obiskati z jadrnico, saj se
nam po plačilu vstopnice v park zares odprejo v
vsej svoji lepoti in kljub poletni gneči se še vedno
lahko skrijemo v zalivček, ki bo samo naš. Vsi, ki
nimamo lastnega plovila, lahko Kornate obiščemo
kot del enodnevnih skupinskih izletov iz bližnjega
Zadra, Šibenika ali pa, najboljšega izhodišča za
odkrivanje Kornatov, z otoka Murterja. Enod-
nevni izleti bodo odgovarjali predvsem tistim, ki
bivajo v počitniških naseljih na obali, ne bodo
pa zadovoljili avanturistov, ki želijo čarobnost
Kornatov spoznati na bolj avtentičen način. Zaradi
nevarne plovbe po labirintu kamna in morja Kor-
nate krasijo številni svetilniki, nekateri od njih so
danes preurejeni v domovanja, ki ponujajo "robin-
zonske počitnice", daleč od hrušča in trušča obal-
nih mest. Teden dni na majhnem otočku brez
tekoče vode, elektrike in telefonskega signala je
idealna priložnost, da si v miru oddahnemo. Eden

Mobilno gostovanje zares ugodno
Čeprav so "robinzonske počitnice" še kako
privlačne, pa vendarle ne smemo pozabiti, da še
vedno živimo v sodobnem svetu brezskrbnega
komuniciranja in je skrb, da bomo odrezani od
sveta ter prijateljev, popolnoma odveč. Telekom
Slovenije je letos pripravil kar se da ugodne
pakete za vse države Evropske unije, tudi Hrvaško
in Balkan. Telekom Slovenije tako svojim naročni-
kom zagotavlja še bolj brezskrbno uporabo mobil-
nih storitev ne le doma, temveč tudi v tujini. Kot
prvi slovenski operater uporabnikom ponuja
paket Mobitel EU neomejeni, ki poleg neome-
jenih klicev in sporočil SMS/MMS ter 3 GB pre-
nosa podatkov v Sloveniji vključuje še zelo
ugodno gostovanje v državah EU. Naročniki
paketa Mobitel EU neomejeni tako v državah EU
za neomejeno uporabo mobilnih storitev nikoli
ne bomo plačali več kot 2,90 evra na dan, če
bomo porabili manj, pa bomo plačali le dejansko
porabo. Hkrati Telekom Slovenije odslej ponuja
tudi različne opcije za zakup klicev, sporočil in
prenosa podatkov za gostovanje v državah EU
in Balkana. Izbiramo lahko med 3- in 7-dnevno
opcijo glede na čas našega potovanja, obe pa
lahko po potrebi tudi podaljšamo in si s tem zago-
tovimo večji nadzor nad stroški in ugodno komu-
nikacijo v tujini. Do 30. septembra pa svojim upo-
rabnikom omogoča kar 30 GB prenosa podatkov
z uporabo mobilnega interneta v omrežju ope-
raterja Hrvatski Telekom za le 10,90 evra
mesečno. Vse, kar storimo, je, da za vklop
pošljemo SMS z besedo HT INTERNET na 1918.
Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije
najdemo na www.telekom.si.

od svetilnikov, ki ponujajo udobne samotne počit-
nice, je Tajer na otoku Sestrica Vela, ki ponuja
namestitev s tremi zvezdicami, lahko pa se seveda
odločimo za veliko bolj skromno namestitev v
starih ribiških hišicah. Pravijo, da so poletni
meseci za mehkužce, pravi morski volkovi se
moramo na svetilnike odpraviti v mesecih, ko
otočje bičajo močni vetrovi in visoki valovi, po
neurjih pa nas narava nagradi z najbolj svežimi
in jasnimi dnevi v letu. 

V mesecih, ko se jadralna norija v Narodnem
parku Kornati umiri, pa je vsako leto bolj prilju-
bljeno tudi spoznavanje Kornatov s potovalnimi
kajaki. Športni center Skok iz Ljubljane v okto-
bru organizira dve 5-dnevni potovanji s kajaki
po Kornatih. No ja, kopali se oktobra verjetno ne
bomo, zato pa bomo imeli enega najlepših
kotičkov jadranske obale le zase.
www.kornati.hr 
www.skok-sport.si 
www.plovput.hr 
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Plaže v centru mesta
Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Visit Berlin, TZGZ/Marko Vrdoljak, Bruxlles les Baines, Turistični urad Dunaja, Motto am Fluss

Čeprav kar 80-odstotkov svetovnega prebivalstva živi v radiju 200
kilometrov od morske obale, vsi ne moremo na morje. Naj bo vzrok
premalo denarja ali preveč pehanja za denarjem, veliko nas proste
trenutke in poletne konce tedna preživlja v mestih, kar pa ni nič
slabega, saj je poleti dovolj zabave tudi doma. Nekatera mesta pa so 
v želji, da bi prebivalcem in obiskovalcem v poletnih mesecih pričarala
čim več "morskih" užitkov, plaže prenesla kar v mestna središča ali 
ob nabrežja rek in jezer.

Bruselj, Belgija
Kdor trdi, da je Bruselj dolgočasno evrokratsko
mesto, naj se do 10. avgusta napoti v severni
del mesta, kjer na del bruseljskega kanala ob
trgu Sainctelette pripeljejo 3.000 ton mivke iz
Severnega morja in ustvarijo pravo obmorsko
letovišče, imenovano Bruxelles les Bains.
Vsako leto se mestne oblasti trudijo svoj pro-
jekt narediti še bolj privlačen za obiskovalce,
zato je ob približno kilometer dolgem nabrežju
oziroma "plaži" najti raznovrstne stojnice s
hrano in izdelki mladih ustvarjalcev, poleg nas-
tavljanja soncu pa se je možno na plaži tudi
športno udejstvovati ali poslušati glasbo z vseh
koncev sveta. Za zares avtentično uživanje v
morskih radostih sredi velemesta skrbi tudi
vrsta palm in eksotičnih rastlin, ki malce več
kot mesec dni krasijo nabrežje. Dvanajsto leto
prinaša na plažo prenose oper in filmske kla-
sike na velikem platnu, glasbeni festival Let it
Beach, odbojko na plaži, plezalno steno, nočne
ptice pa se lahko zabavajo na dva načina v
klubu Croisetteke ali v Boat Clubu, ki je prav-
zaprav triuren izlet z ladjico po kanalu, in se-
veda z obilico dobre glasbe in pijače.
www.bruxelleslesbains.be 

Dunaj, Avstrija
Poletje na Dunaju je najlepše preživeti na prostem,
česar se zavedajo predvsem restavracije in bari
ob Donavskem kanalu, ki so najboljši naslov za
sprostitev in zabavo v vročih nočeh. Zabava je le
nekaj korakov stran od starega dela mesta. V
bližini Uranie, stavbe, zgrajene po načrtih Maksa
Fabianija, lahko na plaži Strandbar Herrmann
ob vikendih na ležalnikih, v visečih mrežah in
seveda na pesku uživamo v lenobnem brunchu.

V bližini se nahaja Badeschiff, ladja z zunanjim
bazenom in osvežilnimi pijačami na zgornji palubi,
še bližje staremu delu mesta, ob znameniti krožni
cesti Ringstrasse, na trgu Schwedenplatz, pa je
nov hit restavracija in bar Motto am Flus. Že
sama zgradba postaje rečnega potniškega ter-
minala Twin City Liner, ki povezuje Dunaj in Bra-
tislavo, je nenavadna, prav tako tudi notranja
oprema restavracije, ki spominja na petdeseta
leta. Na drugem nadstropju lahko dolgo v noč
uživamo v koktajlih na prostorni terasi. Tu je še
razvpiti "Bermudski trikotnik", predel starega
mestnega jedra Dunaja, polnega barov, kjer se
pogosto dogaja, da posamezniki "izginejo" do

jutranjih ur, ki je le nekaj korakov stran. Na
sosednji strani kanala sta priljubljeni poletni sha-
jališči Adria Wien in Tel Aviv Beach s svojimi
didžeji in izraelsko kuhinjo. Po kanalu navzgor, ob
postaji podzemne železnice U4 Rossauer Lände,
pa je vedno bolj priljubljena postaja Summer
Stage. Vrste restavracij in športnih aktivnosti ob
vodi do konca septembra osrečujejo Dunajčane,
ki se strinjajo, da ob Donavskem kanalu morja
sploh ne pogrešajo. Omenimo še največjo
dunajsko plažo Sand in the City na Heumarktu.
Pod palmami in na mehki mivki potekajo turnirji
v odbojki, mišičnjaki napihujejo mišice na fitnes
napravah, za njihovo vitalnost pa skrbijo številne
stojnice s hrano in didžeji z raznovrstno glasbo ob
večerih.
www.summerstage.at 

Zagreb, Hrvaška
Razvajeni Dalmatinci posmehljivo gledajo na
zagrebško "obalo" okoli jezer Bundek in Jarun, a
"Purgerji" svojih jezer ne dajo! Najbolj znano je
jezero Jarun, ki je pravzaprav sestavljeno iz dveh
povezanih jezer, in dva kilometra dolga veslaška
steza, razvita za potrebe Univerzijade v Zagrebu
leta 1987. Jarun slovi tudi po poletnem glasbe-
nem festivalu INmusic, ki se je odvijal pred mese-
cem dni in so ga ugledni svetovni mediji uvrstili
med najpomembnejše svetovne glasbene festi-Bruselj, Belgija.

Dunaj, Avstrija.
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vale. Vse večji rival Jarunu pa postaja jezero
Bundek, ki je med 11. junijem in 12. septem-
brom tudi zagrebško mestno kopališče. Mestni
veljaki so se že v šestdesetih letih prejšnjega sto-
letja odločili, da v Zagrebu zaradi visokih polet-
nih temperatur in visokih cen v obmorskih
letoviščih odprejo kopališče, ki so ga poimeno-
vali preprosto Jezero. Po tragičnem dogodku, ko
se je v njem utopil deček, se je jezero preimeno-
valo v Bundek po priimku mlade žrtve. V osem-
desetih je jezerce z okolico ostalo zanemarjeno,
Zagrebčani pa so osvežitev v vročih dneh iskali
drugje. Šele leta 2005 so Bundek obnovili in
danes poleg mirne gladine dveh jezer obisko-
valce vabijo sprehajalne poti, kolesarska steza in
steza za rolkanje, otroška igrišča in igrišči za
igranje odbojke na mivki, na zahodnem delu
plaže stoji oder, na katerem gostujejo glasbeniki
iz vsega sveta, najnovejši hit pa je deset zidanih
kompletov za žar, ki so na razpolago različnim
družbam predvsem ob koncih tedna.
www.sportskiobjekti.hr 

Pariz, Francija
Modno zavedni Parižani in Parižanke v približno
štirih poletnih tednih francoski šik prenesejo na
2.000 ton mivke, nasute ob reki Sieni in njenih pri-

tokih. Nič čudnega namreč ni, da se je narod, ki
nam je dal bikini, prvi spomnil, kako plažo preseliti
v mesto. Že leta 2002 so nabrežja rek namesto
avtomobilov začela gostiti Paris Plages, pariške
plaže, ki svoja vrata odprejo približno 20. julija
ter domačine in obiskovalce razveseljujejo do
konca avgusta. Plaže se razprostirajo v treh delih
mesta. Najbližji staremu jedru je del od Louvra do
mosta Pont de Sully, ki je bila tudi prva mestna
plaža. Razteza se v dolžini treh kilometrov skozi
zgodovinski del Pariza, ponuja pa športne aktiv-
nosti (tai-chi, plezanje, rolkanje) ter seveda ležal-
nike in hladne pijače. Zaradi izredne priljublje-
nosti so plažo razširili na Port de la Gare v 13.
okrožju, kjer je arhitekturni studio As zasnoval
plavajoči bazen Piscine Josephine Barker. Naj-
novejši del plaže leži v 19. okrožju. Na plaži, ki je
bila odprta leta 2007 ob največjem umetnem
jezeru v Parizu Bassin de la Vilette, si lahko
športni navdušenci sposodijo kajake ali se raz-
gibavajo med vodno aerobiko in seveda nado-
mestijo pokurjene kalorije v restavracijah ob plaži.

Berlin, Nemčija
Če so se Parižani spomnili mestnih plaž, so jih
Berlinčani razvili do popolnosti. Družabno življenje
nemškega glavnega mesta se namreč poleti pre-

seli ob reko Spree in njene kanale. Če namreč
Nemec ne more na plažo, bo plaža prišla k njemu.
Plaža z barom Strandbar Mitte v parku Monbi-
jou je najstarejša in najbolj znana mestna plaža
v Nemčiji. Čeprav je v zadnjih letih doživela veliko
preobrazb, je njena lokacija nasproti muzeja Bode
še vedno ena najbolj priljubljenih točk za preživl-
janje večernih uric. Ambient na tej plaži je namreč
popolno nasprotje pohodom po razvpitih ber-
linskih nočnih klubih – miren, sproščen in pros-
toren. V Berlinu se najde plaža za vsak okus in ne
le ob vodi. Ležalnike in mehko mivko najdemo v
parkih in celo na strehah parkirnih hiš! Možnost
krajše sprostitve s pridihom Sredozemlja imajo
tudi vladni uslužbenci, saj se ena od plaž nahaja
v neposredni bližini parlamenta in ministrstev.
Tam, kjer se začne največji ohranjeni del nek-
danjega zidu, ki je ločil vzhodni in zahodni del
Berlina, je do nedavnega ljudi združeval klub in
plaža Yaam, kjer je bila multikulturnost največjega
nemškega mesta najbolj vidna. Lokacija je pos-
tala legendarna, a ne za vedno. Letos so se tečaji
salse, košarkarski turnirji, koncerti reggae glasbe,
afriške večerje ali druženje v družbi priseljencev
iz vseh koncev sveta preselili na novo lokacijo v
bližini mosta Schillingbrücke.
www.yaam.de 

Berlin, Nemčija.

Pariz, Francija.
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Ker so redke ženske, ki samozavestno uživajo v kopalkah, so linije plavalnih oblačil, ki poudarijo
in oblikujejo postavo, izjemno zaželene. Pri Speedu verjamejo, da bi vse ženske morale uživati v
svojem telesu in to tako v vodi kot na suhem. Posebej zanje so ustvarili linijo kopalnih oblačil

Speedo Sculpture, ki je namenjena oblikovanju celotnega telesa, prikrije zaobljen trebuh in nudi podporo
oprsju, hkrati pa poskrbi za privlačno silhueto peščene ure. Izdelana je iz Xtra Life Lycre®, iz visoko razte-
gljivih in močnih vlaken, ki zdržijo do kar desetkrat dlje od običajnih. Zakaj se ne bi ženske v kopalkah po-
čutile udobno ter sproščeno?

MODA_

KULINARIKA_

KLUB NA PLAŽI_

IZ SRCA MORJA_

ZAPELJIVE V KOPALKAH
#17

Ali se še spomnimo klica z zvonika v majh-
nem ribiškem mestu: "Vrnil se je Šime!"

Šime – zapeljiv, zdrav in brezskrbni mornar mrož, ki
nas spominja na Evo. Eva sardine v rastlinskem olju
so pripravljene iz sardin odličnega okusa in izvrstne
kakovosti. Visokokakovostno Eva sardine v rastlin-
skem olju z različnimi dodatki in omakami lahko uži-
vamo samostojno s solato, za malico s temnim
kruhom, jo dodamo k solati ali iz nje naredimo
namaz. Če nimamo idej, pa si izberimo že pripravljen
okus Eva sardine z zelenjavno omako, pikant, z limo-
nino omako ali Eva sardine v oljčnem olju. Da pa bo
mediteranska nota popolna, ne pozabimo na kozarec
odličnega vina.
www.podravka.com

EVA SARDINE
#16 Družina Gligora proizvaja večkrat svetovno

nagrajeni paški sir na otoku Pagu že od leta
1918. Danes proizvajajo štiri vrste sirov ter celo pa-
leto drugih izvrstnih sirov in sirarskih izdelkov. Sla-
stne delicije iz ponudbe naših dobrih sosedov na
Hrvaškem, kot je sirarna Gligora, ena najbolj znanih
sirarn na svetu, so za nas sedaj na voljo v Gligora
Cheese & Wine Shop v središču Ljubljane. Seveda je
najboljši način, da okusimo paški sir in druge visoko
cenjene sire mojstrov iz sirarne Gligora v samem
centru vasice Kolan, kjer ponujajo tudi vodene degu-
stacije. Če te priložnosti nimamo, potem le obiščimo
trgovino na ljubljanski tržnici in poleg vrhunskih sirov
uživajmo tudi še v nekaterih najboljših hrvaških vinih
in drugih dobrotah.

www.speedo.com Coco Café, Obala 14, Portorož, 
www.cococafe.si

16  POLETJE V MESTU

PAŠKI SIR
#18 

Saj vemo, kako najti dober lokal ali klub,
kajne? Vedno vprašajmo domačine. Tam, kjer

posedajo in migajo lokalni eksperti v clubbingu, nikoli
ne more biti slabo. In to velja tudi za Coco Café. Če bi
morali v enem stavku napisati, kaj predstavlja Coco
Café, potem je to prostor, kjer si lahko to, kar si. Vsaj
tako ga enoglasno opiše ekipa, ki s pisanimi koktajli in
pozorno izbranimi ritmi skrbi, da nam bo pod ležernim
portoroškim soncem še lepše.

COCO CAFÉ 
#19 

Gligora Cheese & Wine Shop, Tržnica Ljubljana, 
Pogačarjev trg 1, Ljubljana, www.gligora.com
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V poletnih mesecih so Rimske terme zaradi
gozdnatih pobočij okoliških hribov prijetne za
dopustovanje. Namestitev zaokrožajo trije hoteli
kategorije štirih zvezdic – Sofijin dvor, Rimski
dvor in Zdraviliški dvor. Za popolno sprostitev
daleč od vrveža bodo med drugim poskrbeli tudi
v Wellness centru Amalija, kjer so na voljo
savne, masaže,  kozmetične in bazenske storitve,

med katerimi je posebnost bazen, grajen v rims-
kem slogu. Ponudbo dopolnjuje še Medicinski
center Valetuda, ki ga priporočajo vsem s
kroničnimi ali akutnimi bolečinami v sklepih in
težavami s hrbtenico. Hitro okrevanje lahko
pričakujejo tudi ljudje z dihalnimi težavami, saj
ima klima na območju term izjemne blagodejne
učinke na dihala.

Svoje bivanje si bomo zagotovo zapomnili tudi po
kulinaričnem doživetju v A la carte restavraciji
Sofija, ki slovi po odličnih domačih slovenskih in
mednarodnih jedeh. Sestavo jedilnega lista nare-
kujejo letni časi in sveže sestavine iz domačih
logov, gurmanske užitke pa zaokroža izbor vrhuns-
kih vin iz vseh slovenskih pokrajin.

Za letošnje poletje so v Rimskih termah za svoje
goste pripravili številne ugodnosti. Tako si lahko v
Medicinskem centru Valetuda povrnemo živl-
jenjsko energijo z 90-minutnim poletnim pake-
tom z osvežujočo kopeljo, krioterapijo/termote-
rapijo in terapevtsko masažo za samo 35 evrov.
Poletna razvajanja so na voljo tudi v Wellness
centru Amalija, kjer kopel ob nakupu 60-minutne
kopeli koristimo kar pol ure dlje, torej 90 minut,
pri tem pa nam podarijo še slasten kos torte. Poleg
kopeli so pomislili na vse, ki se radi kopamo in
nam kopanje omogočili že od 3,50 evra dalje. Za
vse, ki radi zahajamo v savno, pa vesela novica, da
nam je sedaj 4-urno savnanje na voljo že od 9,80
evra naprej. Ena izmed posebnosti je prav gotovo
savnanje ob polni luni. Za popolno sprostitev svo-
jega telesa pa lahko poskrbimo tudi z masažami,
ki so nam sedaj na voljo že od 21 evrov dalje.
Več informacij: www.rimske-terme.si,
booking@rimske-terme.si, 03 574 20 11

Rimske terme – 
popoln oddih v srcu
neokrnjene narave!
Besedilo: City Magazine

Privoščimo si oddih od vsakdanjika in se vrnimo nazaj k bistvenemu:
neokrnjeni naravi, zdravju, dobremu počutju in popolni sprostitvi. 
V okolju Rimskih term, ki se nahajajo v Rimskih Toplicah ob reki Savinji,
kjer pod pobočjem dolomitnih skal izvirajo vrelci s termalno vodo, 
se bomo za nekaj časa vrnili v pravi rimski raj.

20%
POPUST

za rezervacije sprejete 
do 1. avgusta 2014

WELLNESS

PROGRAM

Termin: 30.05.2014 - 01.09.2014

Terme resort d.o.o. 

Toplice 10, 3272 Rimske Toplice

2x polpenzion v dvoposteljni sobi 

že od 365 € za 2 OSEBI

Paket vključuje: namestitev v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu s štirimi zvezdicami, 

polpenzion (bogat samopostrežni zajtrk in večerja), presenečenje v sobi, na željo 

postrežbo zajtrka v sobi, romantično večerjo ob soju sveč, 1x masažo (45 min) 

in 1x piling (15 min), neomejen vstop v deželo savn, podaljšano bivanje na dan 

odhoda, neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu, uporabo 

kopalnega plašča in copat, animacijski program, dostop do interneta, parkiranje 

v hotelski garažni hiši, celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda ...2x polpenzion v dvoposteljni sobi 

v dvoposteljni sobi 

365 € za 2 OSEBI

namestitev v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu s 

 (bogat samopostrežni zajtrk in večerja), presenečenje

 ob soju sveč, 1x masažo

 www.rimske-terme.si

info@rimske-terme.si | 03 574 2016
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mestne skrivnosti

Super počitnice v Atlantisu!
Tudi to poletje smo za otroke pripravili 10 urni intenzivni plavalni tečaj po
posebni ceni 110 EUR ,ki se ga lahko udeležijo vsi nadobudneži, stari med 3-15 let.

Atlantis pa za otroke organizira tudi počitniško varstvo že od 19,90 EUR/dan.

Pobegnite pred vročino v Svet doživetij!

Atlantis. Osvežitev vsakdana. •

Telefon: 01 585 21 00
Počitniško varstvo: 030/242 128

Plavalna šola Atlantis: 031/400 424

evelinaboutique
evelinaboutique

Poznaš  Evelino?
Evelina je trgovinica v središču mesta, kjer lahko najdeš vse, kar izpopolnjuje
pravo modno navdušenko. Lahko se okrasiš z novim parom uhanov, novo
ogrlico, torbico, šalom ali zapestnico. Pridi pokukat poletne kose po znižanih
cenah, tukaj pa je že tudi nova kolekcija. Zato nas le obišči na Hribarjevem
nabrežju 15 ali na www.evelina.si . Tvoja Evelina  •

Evelina, Hribarjevo nabrežje 15, 1000 Ljubljana
059 035 846 www.evelina.si 

evelina@evelina.si
FB: evelinaboutique

Optika Sentina
Večnamensko sredstvo za nego kontaktnih leč Sentina 360 ml 6,90 EUR

Letni strošek mesečnih kontaktnih leč Sentina samo 79,20 EUR

Ob nakupu dioptrijskih očal, vam druga z isto eno-žariščno dioptrijo podarimo. •

Optike Sentina Citypark Ljubljana, Qlandija Maribor, 
Planet Tuš Celje in Koper, Qcenter Ptuj, 

Spar center Slovenj Gradec

Legendarni pub Cutty Sark
Zgodovina Cutty-ja je zelo razgibana in divja, saj se je v našem pubu dogodila že
marsikatera divja fešta. Cutty Sark je zanimiv, klasično pubovski in s pristnim
lesenim angleškim šankom opremljen pub v središču mesta. Ne zaradi dizajna,
ampak zaradi vsega piva, ki je bilo že prelito po njem in tudi vpito vanj, z leti pa
le še pridobiva na svoji pristnosti. Na vrtu, v senčki ali sončku, si lahko v
dopoldanskem času privoščite tople in osvežilne napitke, v popoldanskem času
pa seveda vabljeni na pester izbor piv in whiskijev. Odpiralni čas: pon.-sob. od
09.00 do 01.00, ned. in prazniki od 12.00 do 01.00 •

Knafljev prehod 1, 1000 Ljubljana
051 686 209, 08 / 385 91 44

www.cuttysarkpub.si  

evelina
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ANIMIRANI FILM_

SPLETNI DIALOG_

Moč besed je pobuda blagovne znamke Itak
in Zveze prijateljev mladine Slovenije

(ZPMS), s katero želita opozoriti na pojav sovražnega
govora na spletu med mladimi. V okviru pobude bo
izvedena prva tovrstna slovenska raziskava o sovraž-
nem govoru med mladimi na spletu, na podlagi nje-
nih izsledkov pa bodo strokovnjaki lahko podali
možne rešitve za doseganje višje kulture spletnega
dialoga. Itak in ZPMS tako pozivata vse uporabnike
spleta, da se čim bolj množično opredelijo proti so-
vražnemu govoru in se pobudi pridružijo tako, da
svojo fotografijo ali video izjavo opremijo z značko

MOČ BESED – 
AKTIVNO PROTI 
SOVRAŽNEMU GOVORU
#22

FILM_

Veliki spektakel Zora Planeta opic v režiji
Matta Reevesa je znanstvenofantastična akcij-

ska drama o spopadu gensko naprednih opic, ki jih
vodi Cezar, in tolpe ljudi, ki so preživeli epidemijo pred
desetimi leti iz laboratorija pobeglega virusa. Dosegli
so krhko premirje, ki pa ne traja dolgo, saj se naspro-
tni strani znajdeta na robu vojne, ki bo odločila, katera
vrsta bo prevladala na Zemlji.  

ZORA PLANETA OPIC
(DAWN OF THE PLANET
OF THE APES, ZDA, 2014)
#21

Nadaljevanje animirane pustolovščine
Avioni je nova komična avantura o dinami-

čni ekipi elitnih gasilnih letal, ki ščitijo zgodovinski
narodni park Ventilni vrh pred požari. Svetovno
znani dirkač Praško Prašilnik se po še eni zmagi
vrne v domači Vijačni rovt. Kmalu izve, da ima po-
škodovan motor in da morda nikoli več ne bo mogel
dirkati. Po bolečem spoznanju si sprva trudi doka-
zati, da še vedno lahko dirka, in neke noči zaradi ne-
previdnosti povzroči požar. Incident sproži serijo
dogodkov, ki resno ogrozijo prihodnost Vijačnega
rovta. Praško se znajde pred novim poglavjem v ži-
vljenju. Zapusti udobje domačega Vijačnega rovta in
prijatelje, da bi se spoprijel z novimi izzivi v gasilski
bazi Ventilni vrh, kjer se pridruži gasilcem.
Od 17. julija, kinematografi po Sloveniji, www.kolosej.si

AVIONI 2 – V AKCIJI
#24

OTROCI_

Poletje je čas za več športa in aktivnosti na
prostem. Tenis klub Olimpija vabi na nepo-

zabne teniške počitnice začetnike, nadaljevalce in
tekmovalce, stare med 4 in 18 let. Na teniških poči-
tnicah se zabava in sprostitev združita z aktivnostjo
in pravo mero tekmovalnega duha. 
www.tenisklubolimpija.si

TENIŠKE POČITNICE
#20 

Od 17. julija, kinematografi po Sloveniji

DOBRODELNOST_

Otroci v bolnišnicah so pravi mali junaki, ki
se vsak dan borijo z neprijetnimi boleznimi.

Bolnišnični klovni iz društva Rdeči noski že deset
let obiskujejo otroke v bolnišnicah in zavodih za
otroke s posebnimi potrebami, jih razveseljujejo in
opogumljajo. Ker verjamejo v njihovo čudovito po-
slanstvo, so se tudi pri blagovni znamka Sola odlo-
čili, da jih podprejo s posebno akcijo. Sola je z akcijo
Mala pozornost za male junake skupaj s potrošniki
prispevala 5.000 evrov za društvo Rdeči noski in
bolnišnični klovni bodo še naprej nemoteno razve-
seljevali male junake.

www.sola.si
www.rdecinoski.org

SOLA ZA DRUŠTVO
RDEČI NOSKI
#25

#MocBesed in jo tudi sami objavijo na družbenem
omrežju Facebook, Twitter, Instagram ali YouTube.
Aktivnosti pobude lahko spremljamo prek objav #MocBesed
na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Instagram in You-
Tube ter na mocbesed.itak.si.

PIVO IN CVETJE_

Letošnji festival Pivo in cvetje v jubilejni, pet-
deseti, izvedbi, bo festival presežkov, so

obljubili in zapisali vsi ustvarjalci festivala. Glasbeni
program bo kakovostnejši in pestrejši kot kdajkoli do-
slej. Dosedanjim odrom Jubilejnik, Club in prizorišču
Zlatorog v Jagočah se bo pridružil še Kulturni center
Laško, kjer bodo v času festivala brezplačno na voljo
predstave, ki temeljijo na klasični glasbi. Med zvene-
čimi imeni nastopajočih pa je tudi ime prvega človeka
funka Georgea Clintona, ki v svoji bogati karieri ni po-
gosto obiskoval stare celine. Ker je napovedal, da je to
hkrati njegova zadnja koncertna turneja, gre torej za
edino in zadnjo priložnost, da obiskovalci festivala v
živo vidimo in slišimo legendo funka in soula.

19. julija, Zlatorog v Jagočah, Laško, www.pivo-cvetje.si

LEGENDA FUNKA
GEORGE CLINTON 
#23

CITYMAGAZINE.SI
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ročno izdelan sladoled, v katerega je dal le naj-
boljše sestavine. S to poslastico je stregel Portu-
galce, ki so odhajali proti plaži. Danes se Santini sla-
doledne prodajalne nahajajo v Cascaisu, v Lizboni
(Chiado), v Carcavelosu in v kraju São João do
Estoril. Prepoznavni so po rdeči, beli in črtasti
podobi ter opremljenosti, ki vzbuja veselje. Slado-
led ostaja tak kot pred petinšestdesetimi leti, 100 %
naraven, nastaja po enakem receptu, sestavine
ostajajo sveže in za umetne dodatke ni prostora.
Vrste pred prodajalno so pri Santiniju bolj pravilo
kot izjema, vsaj v vročih poletnih dneh. A se splača. 
www.santini.pt

Italijanski Grom
Lov za najboljšo kepico na svetu pač ne bi bil to
brez Italije. Čeprav je italijanska kulinarika znana
po tradiciji, smo tokrat izbrali nekaj svežega, z
manj tradicije, pa zato z ogromno svežine. Sla-
doledarnica Grom iz Torina je svoja vrata odprla
leta 2003, ko sta Guido Martinetti in Federico
Grom po letu iskanja našla sestavine, ki sta si jih

zamislila. Zamislila pa sta si sestavine najvišje
možne kvalitete, ki večinoma prihajajo iz Italije
in Južne Amerike. Rezultat njunega iskanja so
od petnajst do dvajset metrov dolge vrste. Tako
dolge, da sta se Guido in Federico že dve leti
zatem pričela širiti. Stremita k naravnemu. Ses-
tavine so posebne in povedo, od kod so doma.
Lahko pokusimo okus limone iz Siracuse, kavo
iz Gvatemale in temno čokolado iz Venezuele.
Njuno trgovinico v New Yorku že od dneva po
otvoritvi spremljajo tridesetmetrske vrste, slado-
led pa lahko okušajo tudi na ulicah Tokia, v Mali-
buju, Osaki, Parizu in po vsej Italiji. Vsak mesec
si zasluži svoj okus. Julija se na primer lahko
sladkamo s sladoledom po okusu rikote iz Sar-
dinije s kandiranimi črnimi češnjami in koščki
pistacije. Pa še to – ko so Sarah Jesicco Parker
po obisku Firenc vprašali, kaj si je najbolj zapom-
nila, ji je kot prva stvar na misel prišel prav Gro-
mov sladoled. 
www.grom.it

Avstrijsko-srbska naveza 
Moritz Eis
Moritz Eis ni le sladoled – čeprav je prekrasen in
pravijo, da ga ne pozabiš. Je zgodba, je kup zani-
mivih ljudi, ki se ob "poslu" še zabavajo. "Mi smo
Moritz Eis. Tako zelo imamo radi sladoled, da

Eis Greissler –
majhen, a lično
opremljem
sladoledni butik na
Dunaju je pravi hit.

Eis Greissler
sladoled izdeluje
iz svežega sadja
in organskega

mleka krav, ki se
pasejo na njihovi

farmi.

Eis Greissler na Dunaju
Čeprav ne bi nikoli mislili, da se na "tradicionalno
gosposkem" Dunaju najde najboljši sladoled, je
resnica prav blizu temu. Vsaj po mnenju številnih,
ki so pripravljeni čakati v dolgi vrsti, ki se vije na
Rotenturmstraße v samem centru mesta. Cilj
čakajočih je čisto majhen, a lično opremljen sla-
doledni butik Eis Greissler. Na stenah visijo
krožniki z napisi, v stilu "brez umetnih arom", "bio
mleko od naših kravic", "sladoled z dežele" …  Sla-
doled je organski, izdelujejo ga iz svežega sadja
in iz mleka krav, ki se pasejo na njihovi farmi.
Anna, Berta in Mizzi so le tri izmed njih (vseh sku-
paj je 35), ki dajejo mleko za ta čudoviti sladoled.
Pasejo se v Krumbachu na Avstrijskem in kako bi
šele mukale, če bi videle vrste, ki se vijejo za eno
samo kepico sladoleda iz tega mleka. Zgodba Eis
Greissler je zanimiva. Andrea in Georg Bloch-
berger sta kmeta, ki sta mleko teh krav oddajala
bližnjim šolam. Leta 2011 sta imela presežek
mleka in ker ga nista želela vreči stran, sta iz njega
ustvarila sladoled. Bil je dober, pravzaprav odličen
in kaj kmalu se je v centru Dunaja predstavil Eis
Greissler. Tu lahko izbiramo med približno dvaj-
setimi okusi, klasičnimi in manj klasičnimi, kot je
okus kozjega mleka ali špargljev. Osem okusov
je tudi veganskih, 100 % sadnih. Malina je prav
taka kot sveže utrgana z grmovja, o hruški pa pra-
vijo, da je škoda izgubljati besed.
www.eis-greissler.at

Portugalski Santini 
Kdor ima vsaj malce ljubezni do sladoleda in se je
že potepal po Portugalski, zagotovo pozna slado-
led Santini. Nekateri pravijo, da je to najboljši sla-
doled na vsem svetu, da gre za zamrznjeno darilo
boga. Zagotovo je Santinijev sladoled eden naj-
starejših, ljubitelje razveselju že 65 let. Vse skupaj
se je pričelo z majhno sladoledno trgovino v
Praia do Tamariz leta 1949. Attilio Santini, ki je
iz Italije imigriral na Portugalsko, je pričel tu streči

Na lovu za najboljšo 
kepico sladoleda
Besedilo: Špela Dobnikar

Kdaj vem, da je poletje? Ko zadiši sladoled. Osvežilni mangov z meto na
vroč dan v mestu in kepica sladkega tiramisuja, ko premražena pridem
iz morja. Najboljših sladoledov na svetu je skoraj toliko kot strastnih
ljubiteljev te ledene sladice. A obstajajo presežki, ki jih potrjujejo dolge
vrste za eno samo kepico. Trend? 100 % naravno. Nič več, nič manj. 
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Sodobni sladoledni okusi so nori – prošek 
z meto, mak, sezam z medom ali pa preprosto
čudovita 100 % malina.

Trend najboljših
sodobnih sladolednic je
jasen – veliko in še več

sadja in čisto malo ali nič
''za zraven''. 

Santini je na
Portugalskem
ikona. Pravijo 
mu tudi darilo 
od boga.

vsak dan izdelujemo 100 % naravne okuse," se
predstavi ekipa, avstrijsko-srbska naveza, ki ji
idej ne zmanjka. Zanimivo je, da sladoled vozijo
po mestu, če ne gre drugače, pa (malo za šalo in
malo zares) kar s supom po Savi. V času
prvenstva nastajajo sladoledi v oblikah in bar-
vah zastav, Twitter je poln filmčkov, kjer z
navdušenci delijo nastajanje zagotovo najboljšega
sladoleda v mestu. Na nekaterih seznamih se
uvršča tudi med dvajset najboljših sladoledov
na svetu. In kaj je njihova skrivnost? Naravne
sestavine, sadje ekološkega porekla in ideje,
veliko idej. Le kdo bi se domislil sladoleda z oku-
som črnega sezama, poskusimo lahko tudi
žafran, koruzo, bučo, korenje, hibiskus, pa poma-
rančo z olivnim oljem in seveda vse klasične
okuse. Poleg tega pa ima Moritz Eis še en razlog,
da ga obiščemo. Zanimiv ambient, bel in mini-
malističen, hkrati pa igriv in zabaven. Dovršeno,
prav z vseh strani in plati. 
www.facebook.com/MoritzEis

Vancouver in Bella Gelateria
V kanadskem Vancouvru je "a must" za slado-
ledne navdušence obisk Bella Gelaterie. Sla-
doled od tu je večkratni zmagovalec številnih
tekmovanj, med drugium tudi tistega v Firen-
cah. Če ameriški sladoled zmaga v Italiji in to
po mnenju občinstva, potem mora biti res dober.
No, ni povsem ameriški, saj se je lastnik James
Coleridge umetnosti učil prav v Italiji. Tako še
vedno ohranja klasično tradicionalno ročno
metodo izdelovanja sladoleda in tehnike ne spre-
minja, prav tako za izdelavo in shranjevanje upo-
rablja klasično italijansko opremo. Eksperimen-
tira pa s sestavinami. Vanilija s Tahitija, črni
sezam, organski zeleni čaj Matcha, organsko
kokosovo mleko s Tajske, žafran in vrtnica so le
nekateri izmed okusov sladoleda. Ko so Jamesa
vprašali, zakaj je za lokacijo svoje sladolednice

odlično povezuje svoje kreativnost in znanost o
sladoledu. La Gelatiera je prejela vrsto sladoled-
nih nagrad, laboratorij, kjer nastajajo sladoledi,
pa si lahko ogledamo kar skozi steklena tla njihove
simpatične prodajalne. Prav tako simpatična –
butična in izstopajoča – je Vanille Marille iz Ber-
lina. Čeprav so najljubši sladoledni okusi Nem-
cev vanilija, čokolada in oreh, pa to še ne pomeni,
da ne obstaja še kaj z več domišljije. Prav nas-
protno, Berlin je poln zanimivih sladolednic in
še bolj zanimivih okusov, saj je sladoled takoj za
klobasami najbolj priljubljena jed. Tu najdemo
veliko ličnih, malce "hipsterskih" ambientov. Eden
takšnih je Vanille Marille. Majhna sladka slado-
lednica ponuja naravne sladolede, ki nastajajo
v Kreuzbergu. Poleg klasičnih je prepoznavna po
zanimivih kombinacijah. Kot je sezam z medom
ali pa prošek z meto. Slednje se sliši kot nekaj, kar
je v tem poletju res treba poskusiti … 
www.lagelatiera.co.uk
www.vanille-marille.de

izbral ravno Vancouver, je dejal, da tu vedo, kaj
je dobra hrana in da jo znajo ceniti. Priljublje-
nost njegovega sladoleda to potrjuje. 
www.bellagelateria.com

La Gelatiera iz Londona in 
berlinska sladoledna pripovedka
Kogar pot v tem poletju zanese v London, tam
med najbolj opevane sladolede zagotovo sodi
La Gelatiera. Tu gre predvsem za okuse z veliko
domišljije, a brez kakršnihkoli umetnih dodatkov.
Čokolada in čili sta dobra kupčija, prav tako
višnja z beljakovo peno, bazilika s čilijem, med
z rožmarinom, japonski črni sezam, slana kara-
mela ... Za vsem stoji Antonio, ki v sladoledih

CITYMAGAZINE.SI

CM20-21_REPORTAZA sladoled_paris  10. 07. 14  11:54  Page 2



Letošnji (že sedmi) festival zvoka, sonca in glasbe – Schengenfest bo res nekaj posebnega. Ker
se bo letos Schengenfest prvič pričel že en dan prej – to je v četrtek, 31. julija, bomo lahko v miru
postavili svoje šotore. Za večerni program bodo poskrbeli Vlado Kreslin z Malimi bogovi in drugi,

naslednji dan pa se bo pričelo zares. Schengenfest med drugim napoveduje žgoče, nepozabne koncerte
skupin, kot so južnoafriška svetovna zef senzacija Die Antwoord, HIM, Morcheeba, hrvaški čelistični dvojec 2
Cellos, Laibach, Muff in mnogi drugi, ki bodo svoje inštrumente vihteli med 1. in 3. avgustom. Schengenfest
je že dobro znan po tem, da privablja številne znane tuje izvajalce, ki za svoje obiskovalce poskrbijo z obilo
zabave in pozitivne energije. Kot pravijo sami organizatorji: "Vedno večji, vedno bolj seksi!" Cena vstopnic:
od 27 do 60 evrov.
Od 1. do 3. avgusta, Vinica, Bela krajina, www.schengenfest.si
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SCHENGENFEST
#26 

FILM_

Pred 1.400 leti je po Zemlji hodil človek z vi-
harno dušo in neizmerno fizično močjo, ki ni

bil ne moški ne bog. Rekli so mu Herkul in bil je sin
boga Zeusa, le-ta pa mu ni prinesel ničesar drugega
kot trpljenje za vse življenje. Po dvanajstih težkih na-
porih, ki jih je moral prestati in po izgubi svoje družine,
je njegovo utrujeno dušo zagrnila tema, bogovom je
obrnil hrbet, sam pa je iskal uteho v krvavih bitkah.
Čez leta si je našel šest sebi podobnih duš, katerih vez
je bila ljubezen do borbe in neizogibna prisotnost
smrti. Postali so plačanci, meč za najem. Film si bomo
lahko ogledali tudi v 3D tehniki.

HERKUL
(HERCULES, ZDA, 2014)
#28 

22 POLETJE V MESTU

Od 31. julija, kinematografi po Sloveniji, www.kolosej.si

KINO_

Tudi letošnje poletje si bomo lahko izbor naj-
bolj odmevnih filmov pretekle kinematograf-

ske sezone, ki so ušli mimo nas, ogledali na prav
poseben način. Na prostem, pod zvezdami in nad
mestom – na dvorišču Ljubljanskega gradu. Na spo-
redu bo 24 filmov, med katerimi bo tudi nekaj premier
in predpremier. Film pod zvezdami odpirata dva slo-
venska filma: Razredni sovražnik, prvenec Roka
Bička, in slovenski animirani film Boles Špele Čadež.
Vmes pa si bomo lahko ogledali še druge filme: Fan-
tovska leta, Dva obraza januarja, Jimmyjev dom, Ča-
rovnija v mesečini, Dva dneva, ena noč in Lucy.

FILM POD ZVEZDAMI
#27 

Vsak dan od 24. julija do 16. avgusta ob 21.30, 
dvorišče Ljubljanskega gradu, Ljubljana
www.kinodvor.org

GLASBA_

Je čudovita, ima dušo in edinstven glas.
Joss Stone velja za eno najboljših britanskih

soul izvajalk novejše generacije. Joss Stone je od
malih nog zapisana glasbi. Njena prva ljubezen je po-
stala in ostala soul glasba. Kot komaj 13-letna deklica
je že nastopala z zahtevnim repertoarjem legendarne
soul izvajalke Arethe Franklin, s 16-imi leti pa osvajala
vrhove svetovnih glasbenih lestvic. V svoji karieri je
prodala že več kot 14 milijonov albumov po vsem
svetu in med drugim prejela tudi dve glasbeni nagradi
Brit in enega Grammyja. Sodelovala je z mnogimi
svetovno znanimi glasbeniki, kot so John Legend, Jeff
Beck, Mick Jagger, Damien Marley, Angie Stone, kar
le potrjuje njene glasbene razsežnosti. Pri nas smo jo
v živo že doživeli leta 2009, tokrat pa bo v Kinu Šiška
v okviru turneje "Total World Tour" poskrbela za po-
letno noč, prepolno melodičnega in novodobnega
soula. Cena vstopnic: 39,90 evra.

2. avgusta ob 20. uri, Kino Šiška, 
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana
www.kinosiska.si

JOSS STONE
#29
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FESTIVAL _

14/07/14 CITY MAGAZINE

FOTOGRAFIJA_

Na ruševinah starega Fotopuba – festivala in
delavnice dokumentarne fotografije – se ro-

jeva mlad festival fotografije, ki ni Fotopub. Letos bi
moral Fotopub že štirinajstič opraviti poslanstvo, ne-
srečna situacija festivala pa je botrovala temu, da mu
letos ne bo uspelo v poznani obliki. So se pa mladi, ki
jih je Fotopub popeljal v svet fotografije, odločili ustva-
riti "fotopub". Upoštevali so koncept preteklega festi-
vala in ga zapeljali v svežo smer z razstavami
domačih in tujih ustvarjalcev, večernimi predavanji in
novostjo – zanimivim glasbenim programom.
Od 3. do 9. avgusta, različne lokacije, Novo mesto, 
www.fotopub.com

FESTIVAL FOTOGRAFIJE,
KI NI FOTOPUB
#30 
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Več informacij na www.debitel.si in 041 400 100

Paket D100 vam prinaša po 100 minut, sporočil in prenosa 
podatkov. Ob vezavi za 24 mesecev vam podarimo kar po 
100 dodatnih minut, sporočil in MB! 

Skupaj 200 minut, sporočil in prenosa 
podatkov za le 11,90 € mesečno!

Bonus dodatnih 100 enot velja za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v naročniški paket D100 in za vsa obstoječa 
naročniška razmerja, ki so že sklenjena v naročniškem paketu D100 in želijo pridobiti dodatne količine storitev. Količine so dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega 
Dodatka k Pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja. Cena vključuje DDV. Za morebitne napake v besedilu ne odgovarjamo, veljajo podatki objavljeni na spletni strani www.debitel.si.

Obogateni 
paket D100 
po ceni, ki 
osrečuje!

Naročniški paket D100

Brezplačno 

dodamo 

minute, SMS 

in MB za 2 
leti!

Brezplačno 

dodamo Brezplačno 

dodamo Brezplačno 

minute, SMS 

BonusBonusBonus!
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KNJIGE_

Poletje je tu in za vse, ki čez leto ne utegnemo
brati toliko, kot bi si želeli, je plaža pravi kraj,

da nadoknadimo zamujeno. Ideje za poletno branje
lahko najdemo tudi v našem izboru knjižnih novosti,
ki so se v letošnjem letu pojavile na policah sloven-
skih knjigarn in podirajo rekorde branosti: od J. K.
Rowling, ki se je skrila pod psevdonimom, pa do
Dana Browna, novega romana avtorice Jej, moli, ljubi,
nagrajene Slovenke v Parizu Brine Svit in biografije
slavnega režiserja Emirja Kusturice.

citymagazine.si/poletno-branje

KNJIŽNE NOVOSTI ZA
POLETNO BRANJE 
#31

www.piratepiska.com

TREND_

Pirate piška je sveža znamka mlade ustvar-
jalke Tjaše Križnar, ki svojo inspiracijo išče v

uporniški duši punk glasbe. S premišljenimi ilustraci-
jami in retro sitotiskom preprostim kosom oblačil, kot
so unisex hoodiji in T-shirti, totem vrečkam in nahrbtni-
kom, vdihuje urbane podobe z udarnimi sporočili. Re-
volucijo črno-belih potiskov z neon detajli še dodatno
širijo ročno izdelane nalepke in značke. Kreativno
brezmejnost tako utrjuje z nahrbtniki po meri okusa
vseh ljubiteljev edinstvenega ter z nenehnim iskanjem
novih stvaritev različnih materialov in tehnik. 

#33
PIRATE PIŠKA

Boom festival na Portugalskem poteka
vsaki dve leti in je eden največjih psy

trance festivalov v Evropi. Vsi, ki so se festivala kdaj
udeležili, pravijo, da je Boom posebno doživetje.
Prva edicija festivala se je zgodila 1997.  Poleg odli-
čnih setov svetovno priznanih trance didžejev iz
vseh koncev in krajev je pomembna tudi umetniška
plat festivala. Skulpture, umetniške galerije, ulično
gledališče, masaže, joga … Vsekakor je Boom festi-
val, ki se ga mora vsak ljubitelj elektronske glasbe
udeležiti vsaj enkrat v življenju. 
Od 4. do 11. avgusta, Idanha-A-Nova Lake, Portugalska,
www.boomfestival.org
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PSY TRANCE_

FESTIVAL BOOM 
#32
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INTERSPORT_

Poletje prinaša vonj po morju, dopustniške
užitke, obilo rekreacije na prostem, pa tudi

veliko poletno znižanje cen. V prodajalnah Intersport
po Sloveniji so sezonska oblačila, obutev in opremo
znižali za 30-, 40- in 50-odstotkov. Med 14. julijem in
3. avgustom tako lahko izberemo svojo poletno
športno garderobo po resnično ugodnih cenah. Inter-
sportove prodajalne najdemo na 35 lokacijah po Slo-
veniji. Med drugim preverimo še aktualno ponudbo
na www.intersport.si in se jim pridružimo na njihovem
Facebook profilu.

Od 5. do 9. avgusta, Sotočje, Tolmin,
www.punkrockholiday.com

POLeTnO 
ZniŽAnje Cen
#34

OTROCI_

Se samo zdi, ali so otroške kopalke postale
mnogo bolj zabavne, "stajliš" in "kul" v pri-

merjavi s tistimi za odrasle? Floatimini vsekakor so. Za
nežne baletke in divje raziskovalke, Floatimini kopalke
poskrbijo za elegantno avanturo obeh, pri tem pa
imajo ustvarjalci v mislih vseskozi udobje. Znamka se
je rodila tako kot večina podobnih za otroke. Dve
mami sta iskali kopalke za svoje malčke. Nastali so
čudoviti vzorci in kroji, kopalke pa imajo močno za-
ščito pred soncem in se hitro sušijo. Svetle barve, sod-
obni sofisticirani detajli in vintage pridih pa so tisto, po
čemer bomo na plaži spoznali najnovejšo kolekcijo.
www.floatimini.com

FLOATiMini 
#38

FESTIVAL_

Punk Rock Holiday je v izjemno kratkem
času postal eden najbolj pričakovanih festi-

valov tovrstnega glasbenega žanra v regiji. Čarobnost
Sotočja in Soče, odlična organizacija ter zveneča glas-
bena imena so botrovali, da se obiskovalci vedno
znova vračajo. Letos bodo nastopili 21 Stories, A Wil-
helm Scream, Demon Smiles, Ignite, NOFX, Lagwa-
gen, The Real McKenzies, The Toasters, Wolf x Down,
Reel Big Fish, če jih naštejemo zgolj nekaj. Vsekakor
nas čaka zelo zanimiva edicija festivala, kjer ne
smemo manjkati, če so nam všeč druženje, avantura
in odlična punk rock glasba. Cena festivalske vstop-
nice: 97,90 evrov v predprodaji.

PUnK rOCK HOLidAY 
#39

Portugalski modni proizvajalec Salsa, ki slovi
po svojih seksi kavbojkah, letos stavi na po-

seben modni izdelek. Salsa Fragrance jeans so odiša-
vljene kavbojke, na voljo v petih barvah in prav toliko
vonjih: zelene po jabolku, oranžne po pomaranči, ru-
mene po limoni, roza po jagodi ter modre po borov-
nici. Ozek kroj kavbojk s srednje visokim pasom je
enak za vse barve, katere so odišavili s posebno teh-
nologijo – mikrokapsule oddajajo sadni vonj, ki naj bi
zdržal kar do dvajset pranj. Sedaj je na vrsti le še vpra-
šanje: kako bi dišali to poletje?
www.salsastore.com

vOnj POLeTjA
#36www.intersport.si

GORENJE & ZELENI ZABOJČEK_

Slovenski proizvajalec gospodinjskih apara-
tov Gorenje se je povezal s ponudnikom slo-

venskih ekoloških pridelkov Zeleni zabojček, ki že pet
let dostavlja sveže, lokalno pridelane ekološke pri-
delke. Ker je čas za osvežilne napitke in hladne juhe,
sta raznoliko sadje in zelenjava več kot dobrodošla. Za
vroče poletne dni lahko hitro in enostavno pripravimo
hladno juho iz lubenice, ki je odlična zamenjava za
tople obroke v poletnih dneh. Lubenico narežemo na
manjše kose, odstranimo peške ter spasiramo. V večjo
posodo prelijemo lubeničin pire, kateremu po želji do-
damo na manjše koščke narezano kumaro. Juha naj
vre približno dvajset minut, po tem jo postavimo na
hladno v hladilnik ter postrežemo. Po okusu lahko do-
damo ingver, nasekljano meto ter navadni jogurt.
www.gorenje.si

OSveŽUjOČA POLeTnA
KULinAriKA
#35

MODA_

RECIKLAŽA_

Trije prijatelji (Charles Duffy, William Gubbins
in Billy Turvey) na kreativen in odgovoren

način povezujejo potrošništvo ter odpadke v projektu
"Everything You Buy Is Rubbish" (Vse, kar kupiš, so
smeti). Po tem, ko so na obalah v Veliki Britaniji na-
brali naplavljene in odvržene smeti, plastenke, zama-
ške, plastične kanistre, so vso nabrano navlako
pretopili in iz nje izdelali športne copate. V maniri oza-
veščanja družbe v skrbi do okolja ter osveščanja čim
večjega števila ljudi o problemu odvržene plastike, ki
se v naravi ne razgradi, širijo svoj projekt.

OdgOvOrnO je "in" 
#37

©
 N

OF
X

CITYMAGAZINE.SI

everythingisrubbish.co.uk
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Se še spomnimo spačka ali GS-a? Avtomobilov, ki so nekje v preteklosti pomenili drugačne iz-
delke te znamke. Ja, tiste francoske, katerim so prestavne ročice silile iz armaturne plošče, luči so
sledile prednjim kolesom ali pa so imele hidravlično vzmetenje, ki je tako zelo aktualno v zadnjih

letih. Dizajn in tehnologije, ki so bile vselej pred časom. Citroën s C4 cactus-om želi prav to. Želi se vrniti
nazaj k svoji osnovni filozofiji blagovne znamke, ki v ospredje postavlja inovacijo in drugačnost, zabavnost in
provokativnost, cenovno dostopnost in s tem pogojeno kultnost med množicami. Nagovarja mlade in mlade
po srcu. Nagovarja urbane in tiste, ki želimo biti drugačni. Citroën C4 cactus je predvsem drugačno prevo-
zno sredstvo. In to je tisto, kar je Citroën vselej poizkušal biti.
www.citroen.si

FESTIVAL_ FESTIVAL_

Otok Óbuda ali otok Svobode, ki gosti festival
Sziget, bo še enkrat več divje srce Budimpe-

šte, ki bo narekovalo utrip mesta in po njegovih žilah
(beri ulicah) med 11. in 18. avgustom pretakalo zvoke
imen, kot so Queens of the Stone Age, Macklemore &
Ryan Lewis, Calvin Harris, OutKast, The Prodigy,
Deadmau5, Blink 182, Placebo, Skrillex, Cee Lo
Green, Manic Street Preachers in Lily Allen. Cena
vstopnic: od 50 do 299 evrov.

SZIGET
#43 

Od 13. do 16. avgusta, Sotočje, Tolmin,
www.overjamfestival.com

26  POLETJE V MESTU

Overjam se ponovno vrača na Sotočje, ki bo
odmevalo v reggae ritmih svetovnih in do-

mačih zvezdnikov žanra. Organizatorji nam bodo po-
stregli z zelo zanimivim festivalskim programom. Na
glavnem odru bodo tako nastopili Shaggy, Chronixx,
Dub Inc, The Skints, Zion Train, na Sotočje se vrača
tudi Macka B, Train To Roots, Meta & The Cornersto-
nes ter Luciano. Za dancehall ritme bodo poskrbeli
Herb-A-Lize It Soundsystem, DJ Rakka ter Superso-
nic Sound. Pripravljajo pa tudi zelo zanimiv obfestival-
ski program in zanimivo kulinarično ponudbo.
Vsekakor bo k dobremu vzdušju pripomogla magična
lokacija in recept za odličen festival je popoln. Cena
vstopnic: od 25 do 99 evrov.

OVERJAM
#42 

Od 11. do 18. avgusta, Sziget, Budimpešta, Madžarska, sziget-
festival.com

TEHNOLOGIJA_

Brezžični polnilec za pametne telefone Swich
ali (S)martphone (WI)reless (CH)arger je plod

slovenskega znanja in naš najbolj svež izdelek, ki jem-
lje zalet na Kickstarterju. Dizajnersko sofisticirana na-
prava iz trajnostnih materialov (keramika, ameriški
oreh) podpira, tako fizično (ker gre za podstavek) kot
operacijsko vse Androide in iPhone. Njo pa ''podpira''
že več kot 3.000 dolarjev od 25 tisočih, kolikor jih
mora sicer zbrati do 30. julija, da ugleda luč (e)trgovin. 

SWICH 
#40 

www.swichwicharger.com

CITYMAGAZINE.SI

Od 18. do 22. avgusta ob 20.30, Križanke, Ljubljana
www.ljubljanafestival.si

CITROËN C4 CACTUS
#41

MOBILNO_

14/07/14 CITY MAGAZINE

MUZIKAL_

Med številnimi zanimivimi dogodki na Lju-
bljana festivalu bo eden izmed vrhuncev za-

gotovo eden najbolj znanih muzikalov – Evita. Evita je
muzikal o življenju, slavi, dobrodelnem delu in smrti
Eve Perón, druge žene argentinskega predsednika
Juana Peróna. Muzikal je napisal slavni Andrew Lloyd
Webber, besedila pa je prispeval Tim Rice. Že prva
produkcija muzikala v londonskem gledališču v le-
gendarnem mestnem predelu West End je prejela na-
grado Laurence Olivier kot najboljši muzikal, leto
pozneje pa je na Broadwayu muzikal (kot prvi britan-
ski) prejel nagrado tony. Od tam je šla Evita v svet in
tudi na filmska platna. Cena vstopnic: 49,39 evra.

EVITA
#44
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Koktajli in pijače za zabave 

Več kot 100 okusnih receptov. 

Cena: 6,99 evra.

Nikoli tvoja 

Najbolj seksi roman leta.

Cena: 12,90 evra.

Začnimo brezskrbno 

poletje na poštah 

Pošta Slovenije ponuja zanesljive in ugodne počitnice 

v priljubljenih letoviščih. Pri pripravi aranžmajev sodeluje 

z že uveljavljeno Turistično agencijo Sonček. Če še ne

vemo, kje bi preživeli počitnice, preglejmo ponudbo

poštnih potovanj. Info & rezervacije: 080 14 88 in

www.posta-potovanja.si. 

Preverimo tudi ugodne hotelske namestitve v Sloveniji 

in tujini – last minute bon. Info & rezervacije:

www.lastminutebon.si ali 02 220 80 90, 

od ponedeljka do petka med 8. in 21. uro ter v soboto in

nedeljo med 9. in 17. uro. 

Pred dopustom obiščimo pošto …

Preden odhitimo brezskrbnim dnem naproti, na pošti:  

- plačajmo položnice,

- kupimo hrvaške kune in vrednostne kartice za

potovanje, 

- ne pozabimo na počitniško branje in križanke, 

- kupimo torbo za plažo in sončna očala … 

- ter preizkusimo srečo in vplačajmo Loto ali

Eurojackpot. 

… poskrbimo za naš hišni predalčnik 

Preprečimo, da poln hišni predalčnik v času našega

dopusta privablja nepovabljene goste. V času naše

odsotnosti nas lahko poštne pošiljke čakajo na pošti!

Strošek 30-dnevnega hranjenja pošiljke kot poštno ležeče,

kar lahko uredimo na vsaki pošti, znaša za fizične osebe

4,67 evra, za pravne osebe pa 9 evrov.

Spominčice 

Sodoben roman o petih prijateljicah,

ki iščejo ljubezen svojega življenja.

Cena: 13,99 evra.

Ročne ure "time 2u" 

Japonski mehanizem,

vodoodpornost 3 ATM in različne

barvne kombinacije. 

Cena: 15,99 evra. 

Rumena ročna ura z dvojnim

pasom. Na voljo tudi v zeleni,

vijolični in rožnati barvi. 

Cena: 16,99 evra. 

nakupov
anje

OGLASNA VSEBINA

Torbe za na plažo 

Na voljo različni modeli in barve.

Cena: 3,49 evra.

Iz
de

lk
i s

o 
na

 v
ol

jo
 n

a 
iz

br
an

ih
 p

oš
ta

h.
 S

ez
na

m
 p

ro
da

jn
ih

 m
es

t s
i o

gl
ej

m
o 

na
 s

pl
et

ni
 s

tra
ni

w
w

w
.p

os
ta

.s
i. 

Po
go

db
en

e 
po

št
e 

og
la

še
va

ni
h 

iz
de

lk
ov

 n
e 

pr
od

aj
aj

o.
 C

en
e 

so
 v

 e
vr

ih
 z

 D
DV

. 

27

CITYMAGAZINE.SI

CM27_KOLAZ POSTA_paris  9. 07. 14  11:26  Page 26



14/07/14 CITY MAGAZINE

TRILER_

KULINARIKA_

Poletje je tudi čas za pripravo slastnih mar-
melad in džemov. Kuhano sadje je, tako kot

posušeno, vse prevečkrat pozabljeno zaradi celoletne
ponudbe svežega sadja. Vendar ne gre spregledati,
da so dandanes domače marmelade in džemi iz se-
zonskega sadja velikokrat bolj zdrava in okusna izbira,
njihova priprava pa hitra in preprosta. Konec aprila so
pri Podravki razširili asortiman želina Dolcela z Želi-
nom 2:1 25 g ter Želirnim sladkorjem 2:1 500 g. Pri
Želinu 2:1 25 g je razmerje med sadjem in sladkorjem
2:1, kar pomeni, da moramo za pripravo džema do-
dati 1 kilogram sadja in 0,5 kilograma sladkorja. Pri
Želirnem sladkorju 2:1 500 g pa razmerje prav tako
predstavlja razmerje med sadjem in sladkorjem, s po-

ŠIRJENJE ASORTIMANA
ŽELINA DOLCELA
#47

STAND UP_

Kar sedem let je že tega, odkar se je zgodil
prvi festival stand up komedije pri nas –

Panč. Spet se bomo konec meseca avgusta lahko do
solz nasmejali. Letos nas bodo zabavali komiki iz kar
sedmih različnih držav. Zaključek festivala bo "črno"
obarvan, saj ga bodo posvetili črnemu humorju. Vse-
kakor bo vsak našel nekaj v letošnji izdaji Panča ne
glede na to, kakšna vrsta humorja nam je najbolj pi-
sana na kožo. Cena vstopnic: od 11 do 36 evrov.

FESTIVAL PANČ
#46

To poletje v naše kinematografe prihaja nova
poslastica režiserja Luca Bessona, ki ga nad-

vse fascinirajo močne ženske ter njihove nadnaravne
sposobnosti. Scenarist in režiser filmov, ki je v svojih
filmih, kot so La femme Nikita, Ivana Orleanska, Peti
element in drugi, ustvaril nekaj največjih, najbolj zna-
menitih ženskih akcijskih junakinj v filmski zgodovini,
se bo tudi tokrat posvetil dekletu Lucy (igra jo Scarlett
Johansson), ki se ujame v tihotapski spletki, po nepri-
čakovanem razpletu pa postane bojevnica, ki preseže
človeški razum.
Od 21. avgusta, kinematografi po Sloveniji, www.kolosej.si

28  POLETJE V MESTU

LUCY (FRANCIJA, 2014)
#49

GLASBA_

Jazzinity je mednarodna glasbena delavnica
in festival. Je okolje, ki goji, spodbuja, izobra-

žuje, nagrajuje, povezuje in osvešča na področju jazza
in sorodnih praks. Jazzinity na mestne ulice in trge
prinaša večerne koncerte in festivalsko vzdušje. Festi-
val letos simbolno odpira fotografska razstava "Jazzlu-
mination 2000–2013".
Od 18. do 23. avgusta, Novo mesto
www.jazzinity.com

JAZZINITY
#45 

Od 21. do 24. avgusta ob 21. uri, Ljubljanski grad, Ljubljana
festivalstandupkomedije.si

SODOBNA ODRSKA UMETNOST_

Med sodobnimi gledališkimi predstavami le-
tošnjega festivala Mladi levi bo izstopalo do-

kumentarno gledališče, in sicer s poudarkom na
zgodbah, ki prepletajo intimno s političnim. Zgodbe, ki
jih bodo ponudili letošnji Mladi levi, so odsev našega
časa, so nov pogled na resničnost in nova perspe-
ktiva, svet v novi luči. Mladi levi pa so tudi participa-
torni projekti in instalacije, pogovori, okrogle mize,
delavnice in projekcije filma. 

MLADI LEVI
#50

membno razliko, da izdelek že vsebuje sladkor, kar
precej olajša pripravo džema in je tako potrebno zanj
dodati le 1 kilogram sadja. Pri obeh izdelkih dobimo
enako količino – to je 1,5 kilograma slastnega džema.
www.podravka.com

ŠPORT_

Združimo šport, zabavo in retro stil in začu-
tili bomo, kaj se bo v nedeljo, 24. avgusta,

dogajalo v Kranju, ko se bo odvila Rolka, tekmovanje
z rolkami in longboardi. Po kranjskem asfaltu se
bodo ekipe preizkusile v hitrosti, slalomu in ravno-
težju. Navijači ter ljubitelji svobode in vznemirjenja, ki
ju ponuja šport na štirih koleščkih, bomo na tekmo-
vanju priča pravi paši za oči, ki se bo nadaljevala še
z druženjem na prostem za Delavskim domom v
Kranju. Odlična glasba iz gramofonov DJ-ev, hoja po
vrvi in seveda dobra in originalna družba so več kot
odlični razlogi za obisk. Seveda pa – čelada obve-
zna, originalen stil zaželen.

24. avgusta, različne lokacije, Kranj, www.hudeshoezz.com

ROLKA
#48

CITYMAGAZINE.SI
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Od 23. do 31. avgusta, Stara mestna elektrarna, 
Slomškova 18, Ljubljana, 
www.bunker.si
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Za Sanelino pričesko, ličenje in styling je poskrbela ekipa Tae Morei, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana.

Oblačila in modne dodatke je prispevala  Nakupovalna hiša Ikona, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.

Več o Sanelini in ostalih stilskih preobrazbah si lahko ogledate na www.tae-morei.si

Tae Morei je duhovni simbol, ki ponazarja vstajenje ali novo življenje. Obudi naše sposobnosti, čustva in
zmožnosti. Podjetje je ustanovljeno z namenom pomagati ljudem, ki se željo spremeniti, pa niso prepričani
kako. Duška Grahovac, lastnica podjetja pravi: „Želimo pokazati, da je takšna sprememba nekaj pozi-
tivnega, vznemirljivega, nekaj, kar Vam bo dvignilo samozavest in Vam omogočilo pogled nase iz drugega
zornega kota.“
V eni izmed preobrazb so preuredili ljubljančanko Sanelo Talić, mamico in poslovno žensko, ki si je dolgo
časa želela narediti ta korak. Razlika je več kot očitna.
„Vsaka ženska bi morala izžarevati ženstvenost, svežino in energijo, kar pa pravilen izbor barv, pričeske,
ličili in oblačil  le še poudari“, pravi Duška.

TAE MOREI  *Novo življenje s popolno stilsko preobrazbo*

Sanela je svoje doživetje stilske preobrazbe povzela v nekaj stavkih:
„Ker se je bližal tudi moj rojstni dan, je bila to odlična ideja za darilo. Zelo
sem se veselila dneva D, celo odštevala sem, kot v dobrih starih časih, ko
smo čakali na počitnice: »še dvakrat prespim in …«. In zabava se je končno
začela. Vzdušje je bilo fantastično, od same pozitivne energije se mi je samo
od sebe smehljalo. Sledilo je fotografiranje v oblekah, ki jih je izbrala Duška
(mimogrede, super izbor). Bogata izkušnja, iz katere sem odnesla novo
frizuro, ščepec drznosti pri odločanju o tem, kaj obleči, veliko smeha in
dobre volje, predvsem pa nova poznanstva. Tae Morei ekipa hvala za vse,
želim vam obilo uspehov in  novih, norih idej v bodoče. I'll be back!“

Obleka Litlle Mistress, 70€
Torbica Paris Hilton 84,95€

Majica Met, 87€
Hlače Please, 89€
Torbica 
Bracciallini, 244€

Jakna Imperial Jeans, 284€
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Vintage, retro, starodobniki, rock'n'roll, swing, še več plesa, "pin up" dekleta, sejem starin, glasba
in še mnogo mnogo več. Že osmič po vrsti bo v pričetku septembra čas za najbolj nostalgično
prireditev. V sklopu festivala se bo odvijalo marsikaj: vse od razstav starodobnikov in predmetov z

vonjem po naftalinu do bolšjega sejma starin, vintage, retro in heritage predmetov ... Večerni del festivala bo
koncertno in plesno obarvan z nastopom swing, rock’n’roll in rockabilly zasedb. Vstop na festival je prost s fe-
stivalsko vstopnico.

RETRO_

FILMSKI FESTIVAL_

Odlično poletje naj se odlično tudi zaključi.
Za to bo poskrbel dvodnevni filmski festival

neodvisnega filma FilmMixer, ki se bo konec avgusta
odvijal v starem mestnem jedru Kranja. Večeri bodo
rezervirani za predvajanje celovečernih in kratkih fil-
mov neodvisne produkcije, čez dan pa bo čas za
ustvarjalne delavnice, predavanja, igre in seveda 
zanimive diskusije med ljubitelji filma.

Od 4. do 6. septembra, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Od 29. do 30 avgusta, Layerjeva hiša, Tomšičeva 32, Kranj
www.filmmixer.si

5. septembra ob 21. uri, Križanke, Trg francoske revolucije 1,
Ljubljana, www.gramatik.net

30. avgusta, park Tabor, Ljubljana, 
www.vintage-vikend.com

ELEKTRONIKA_

FILMMIXER
#52 

JUBILEJ_ 

Konec avgusta bo minilo kar pet let, odkar je
projekt Vintage Vikend s svojimi nostalgično

obarvanimi dogodki zanetil vintage evforijo. Projekt se
je rodil iz zbirateljske zagnanosti deklet, ki jih je združila
ljubezen do brskanja po trgovinah z oblačili in modni-
mi dodatki iz druge roke. Jubilejno obletnico bodo pro-
slavili v soboto, 30. avgusta, s celodnevnim praznova-
njem pod krošnjami dreves ljubljanskega parka Tabor.
Obiskovalci bomo lahko brskali med nostalgičnimi za-
kladi najboljših slovenskih vintage ponudnikov, se za-
vrteli v ritmih zimzelenih melodij, ekipa Vintage Vikend
pa obljublja tudi veliko rojstnodnevno presenečenje.

VINTAGE VIKEND
#55 

NOSTALGIJA – Z VONJEM PO NAFTALINU
#53 

Slovenski didžej, ki trenutno biva v New
Yorku in ga je svet sprejel z odprtimi rokami,

se vrača v Slovenijo. V začetku letošnjega leta je izdal
album The Age of Reason. V njegovi glasbeni kreaciji
lahko zaznamo upor žanrskim definicijam in odlo-
čnost, da bo kršil pravila elektronske plesne glasbe. 
V upanju, da smo dosegli razsvetljeno starost in da se
bomo lahko prepustili njegovim izbranim ritmom, z
velikimi pričakovanji pričakujemo njegov nastop v
Križankah. Cena vstopnic: 20 evrov v predprodaji.

GRAMATIK
#54 

14/07/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

PESNIŠKI FESTIVAL_

Dnevi poezije in vina, največji mednarodni
pesniški festival v Sloveniji, praznuje 18 let.

Morda bo letošnji festival bolj resen in zrel, a nikakor
ne na račun sproščenega festivalskega vzdušja. No-
vost letošnjega festivala je uvedba selektorjev – vsako
leto bosta dva selektorja izbirala pesniške goste. Letos
ta čast pripada pesnici Luciji Stupica, ki se ji pri tej
vlogi pridružuje pesnik ameriško-ukrajinskega rodu
Ilya Kaminsky. Prisluhnili bomo lahko pesniškim bra-
njem, koncertom, prijetnim zasebnim branjem, okro-
glim mizam. Skratka, organizatorji obljubljajo vrtinec
glasbene, gledališke, filmske, fotografske in druge
ustvarjalnosti. Pri vsem tem pa niso pozabili na otroke
in njim namenjeno dogajanje.

Od 27. do 30. avgusta, mestni kotički Ptuja, www.stihoteka.si

DNEVI POEZIJE IN VINA
#51

30  POLETJE V MESTU
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