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Najboljša bivolja  
mozzarella v Sloveniji
Ko si zaželite originalne mozzarelle, narejene iz okusnega 
in svežega bivoljega mleka, posezite po dokazano najboljši. 
Na neodvisnem primerjalnem testu Zveze potrošnikov Slovenije 
so namreč strokovnjaki bivoljo mozzarello, ki jo lahko dobite samo 
v Hoferju, po okusu, vonju, videzu, teksturi, vsebnosti maščob in soli 
ter najnižji ceni izbrali za najboljšo.   

Dober razlog za vsak nakup.
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Čeprav koledarsko prav nič ne kaže na poletje, se zdi, 
da je svet oživel v neverjetni količini barv, vonjev in ob
čutij. Da nam je vsak dan podarjeno prebujenje v lepote 
tega sveta. Jutra, o, ta majska jutra, katerih zarja je tako 
neverjetno zgodnja, in dnevi, katerih svetloba vztraja 
na obzorju in vabi k druženju na prijetnih mestnih te
rasah! V daljavi slišim grom, in ni me strah. Nasprotno 
– prijetno je, kot prve poletne nevihte, ko v zraku vo
njaš ozon in veš, da bodo kaplje tople. Letos si bom 

maj zapomnil po prvih korakih svojega sina Liama. Ta me vsak dan pelje na sprehod, kjer 
tako radovedno odkriva svet, kot da zanj ne velja prav nobena omejitev. Smešno! Ko opa
zujem to njegovo raziskovanje, se zamislim in pogledam vase. Želim si enake spontanosti, 
ponovnih odkritij in pozitivnih presenečenj življenja. V danem trenutku postanem otrok 
tudi sam in to otroško radovednost, naivnost, odprtost in spontanost prenesem na pot, 
ki jo prehodimo skupaj s sodelavci pri nastajanju nove revije. V številki #209 vas tako, kot 
je v naši navadi, obveščamo o urbanem mestnem življenju, poleg tega pa pogledamo v 
modno prihodnost za najbolj vroče dni, z Audijem potujemo na Luno in preverimo, kaj 
se dogaja na slovenski startup sceni. Na prav poseben način vam svetujemo, s katero 
aplikacijo izbrati svojo prihodnjo počitniško destinacijo. V intervjuju spet iščemo 
pozitivne zgodbe in vam tako predstavljamo Slovenca iz Berlina, čigar osebna 
blagovna znamka je vsaj tako simpatična kot njegov pes. Odkrivamo poletne 
glasbene festivale, ki so nuja za vse ljubitelje dobre glasbe. Pogledamo, kdo in 
kaj se sprehaja po odrskih deskah in katerega zvezdnika bo prineslo v naše 
kraje. In še veliko drugega, kar vas bo prepričalo, da obiščete stara mestna 
jedra in si napolnite dušo s tistimi trenutki zase in za svoje najbližje. Tako 
preprosto je … Živite življenje ... citymagazine.si__  

Odgovorni urednik
Jan Macarol Vrabec
jan@citymagazine.si

PREPROSTO 
JE ... 
ŽIVITE 
ŽIVLJENJE

Nov Portorož. Nova Slovenija.
Doživite popolnoma nov koncept 5* hotela

Ekskluzivni otvoritvEni pakEt v juniju:

nočitev z zajtrkom že od 150 € za 2 osebi
tel. 05 692 9001, www.lifeclass.net

otvoritev:
JUniJ
2016

MindfulnEss   sustainability
brain food   Mind cultivation   salt cultivation
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PRED NAMI SO TOPLI 
SONČNI DNEVI IN PRAV 
JE, DA SE PONOVNO 
ODPRAVIMO NA 
RAZISKOVANJE MESTA IN 
TAKO ODKRIJEMO, KAJ TA 
MESEC PONUJAJO NAŠA 
URBANA SREDIŠČA. 

Svetovno znanega in daleč naju
spešnejšega gverilskega grafitarja, 
znanega pod imenom Banksy, ozna
čenega za “kralja urbane umetno
sti”, “modernega urbanega Zorra” in 
“sodobnega Picassa”, bo konec maja 
zaneslo v kranjsko Layerjevo hišo. 
Razstavo več kot 50 del, med njimi 
vrat dunajskega glasbenega kluba, ki 
jih je s svojim grafitom olepšal Banksy, 
njegovih številnih originalnih grafik, 
ovitkov vinilnih plošč, plakatov in na
lepk bo spremljal bogat spremljevalni 
program s fotografskimi razstavami, 
urbanimi uličnimi intervencijami, glas
benimi festivali in neodvisnim filmskim 
festivalom._

Do 28. septembra / Kranj / Layer-
jeva hiša

Filmi, filmski ustvarjalci, 
projekcije na prostem in 
v skrivnostni temi kino
dvorane, ustvarjalne  de

Dan Japonske je prire
ditev, ki je nastala leta 
2012 v želji po pribli
žanju japonske kul
ture Slovencem. Zdaj 
že tradicionalni Dan 

Ja ponske vsakič nav
duši več kot 2500 lju
di. Letos bo prireditev 
v soboto, 11. junija, na 
Gospo darskem raz
stavišču v Ljubljani, 
kjer bodo predstavljeni 
najrazličnejši vidiki ja
ponske kulture, od tra
dicionalne do sodobne. 
Gostili bodo več kot 
30 društev in posa
meznikov, ki so dejavni 
na področju Japonske, 
obetamo pa si lahko 
različna pre davanja, 
predstavitve, delavnice 
in demon stracije._

11. junija / Ljubljana 
/ Gospodarsko raz
stavišče

lavnice za najmlajše, 
poglobljeni pogovori 
in večerno druženje ob 
sproščujoči glasbi – vse 
to bo našlo mesto na 
najbolj filmskem oto
ku v Sloveniji, na Kino 
Otoku. Letošnja otoška 
novost bosta delav
nici TorinoFil mLab in 
Frame  Work, obema pa 
se bo pridružila še stro
kovna delavnica ReAct. 
Tako bo Otok gostil no
vih 60 filmskih strokov
njakov z vsega sveta in 
Izola bo sve tovno sre
dišče filma._

Do 5. junija / Izola / 
Manziolijev trg, Art 
kino Odeon

Salomonova brezplačna tekaška dru
ženja bodo potekala v več skupinah, 
kjer bo tempo prilagojen vsakemu 
posame zniku. Tako bo omogočen 
največji uži tek za vsakogar! Med po
potovanjem po novih poteh se boste 
spoznali s pra vilno tehniko teka, oko
lico pa izkoristili tudi za krepilne vaje. 
Poskrbljeno bo za dobro ogrevanje in 
prijeten zaklju ček vadbe, tekaška tre
nerja pa bosta z veseljem odgovorila 
na vsa vaša vprašanja. Možna bosta 
tudi preizkus teka ške opreme Salo
mon in novih Salomonovih tekaških 
modelov ter sode lovanje v nagradni 
igri._

Do 8. junija / Ljubljana / park Tivoli, 
Cekinov grad

Ljubljana se je z MercedesBenz Fa
shion Weekom Ljubljana – stičiščem 
naprednega razmišljanja, ustvarjal
nega duha, priložnosti in modnih revij 
najbolj pronicljivih regijskih talentov 
– pridružila ekskluzivnemu mozaiku 
mest po Evropi in drugod po svetu, 
kjer prestižna nemška avtomobilska 
znamka že vse od leta 1996 ustvar
ja visoko dodano vrednost v modi in 
oblikovanju ter skozi to izjemno dra
goceno platformo tudi predstavlja 
nove modele in tehnologijo Merce
desBenz. Praznik mode, lepote in 
dizajna MBFWLJ lahko spremljate 
na družbenih omrežjih Facebook, 
Instagram, Twitter in spletni strani 
MBFWLJ._

Do 24. maja / Ljubljana / Cankar-
jev dom

Veseli dan prostovoljstva je osrednja prireditev nacionalnega tedna prosto
voljstva, ko se v središču Ljubljane (predvidoma na Prešernovem trgu) zbere več 
kot 100 prostovoljskih organizacij. Tudi tokrat bo potekal pod pokroviteljstvom 
ljubljanskega župana Zorana Jankovića. In kaj je namen dogodka? Praznovanje 
prostovoljstva, druženje prostovoljcev, povezovanje med sodelujočimi organi
zacijami in predstavitev prostovoljstva prostovoljskih organizacij ter možnosti za 
prostovoljsko delo širši javnosti._

17. maja / Ljubljana / Prešernov trg

Lekarna Ljubljana tretje leto zapo red 
pripravlja Festival zdravja. Obi skovalci 
bomo lahko opra vili brezplačne pre
ventivne meritve, se z magistri farma
cije posvetovali o pravilni in varni upo
rabi zdravil ter zdravem življenjskem 
slogu, spoznali ustrezne vaje za hrb
tenico, medenico in ramenski obroč, 
otroci pa se bodo lahko udeležili raz

ličnih ustvarjalnih in poučnih delav
nic ter se družili z Robijem Kranjcem. 
Letošnja novost festivala bo kuharski 
šov s kuharskim parom Tejani. Pripra
vil bo 4 te matske kuharske delavnice 
s poudar kom na zdravih jedeh, ki jih 
bomo tudi doma z lahkoto pripravili._

5. junija / Ljubljana / Križanke

Zadnjo soboto v maju bo v ljubljanskem parku Tivoli spet zavladala nepreko sljiva 
ženska energija, pestro dogajanje pa bo navdušilo vso družino. Vseslovenski 
ženski tekaški praznik je skoraj že pred vrati, zato je zadnji čas, da začnemo mi
gati in se pripravljati na podvig. Izgovori ne štejejo več, da pa bodo priprave lažje, 
se lahko ekipi pridružite na brezplačnih skupinskih tekaških treningih ali vodenih 
vadbah v fitnes centrih. Podate se lahko na 5 ali 10kilometrski tekaški podvig, 
kje, kdaj in kako, pa izveste na www.tekzazenske.si._

28. maja / Ljubljana / park Tivoli 

Food Revolution Day je dan za akcijo vključevanja ljudi z vsega sve
ta v kuhanje, za zavedanje o tem, kaj jemo, od kod hrana izvira in 
kako jo pripraviti. Gre za dan, ko želimo oživiti kuharske spretnosti 
in jih deliti z drugimi ter tako izboljšati svoje kuharsko znanje. Vsi 
ljubi telji dobre in zdrave hrane se bomo ta mesec pridružili že pete
mu dnevu Food Revolution Day. Jamie Oliver, začetnik gibanja Food 
Revolution, vabi vse, ki želite spremeniti svoje prehranjevalne na
vade in začeti jesti zdravo, domačo in lokalno pridelano hrano, da 
postanete del dogajanja s prijavo na spletni strani www.jamiesfo
odrevolution.org._

Do 22. maja / Ljubljana / Mestna igralnica Mala ulica

Red Bull Goni Pony 2016 je nadaljevanje uspeš
ne zgodbe, ki se je prvič začela pisati lani. Letos 
se bo nenavadna kolesarska prireditev odvijala 
v začetku junija, ko bodo na legendarni prelaz 
pogumneži že drugič krenili s kolesi vaše in naše 
mladosti, kolesi Pony. Ta so po tehnični plati da
leč od tistih, ki jih kolesarji gonijo na tekmovanju 
Juriš na Vršič, saj lahko pozabite na prestave in 
peresno lahke okvirje. Kar pa še ni razlog, da ne 
bi pririnili do vrha 1611 metrov visokega prelaza. 
Sprejmete izziv?_ 

4. junija / Kranjska Gora / hotel Kompas

Sebastião Salgado je trenutno eden 
najuglednejših in v svetu najbolj is
kanih živečih fotografov. Njegova 
razstava Geneza spada med osrednje 
kulturne projekte v sklopu Evropske 
zelene prestolnice. Projekt je nastajal 
osem let in geografsko zajema vse ce
line ter najbolj oddaljene konce sveta. 
Je fotografov osebni odziv na videne 
bridkosti človeštva, ki jih je kot sve
tovni popotnik in fotoreporter beležil 
v desetletjih svoje predhodne kariere. 
V MGML bo razstava prostorsko prila
gojena predstavitvi na dveh lokacijah, 
v Galeriji Jakopič in v Mestnem muzeju 
Ljubljana._

Do 31. avgusta / Ljubljana / MGML

NEDELJA
22. 5.

PETEK 
20. 5.

SREDA
18. 5. 

MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK LJUBLJANA 2016
#MBFWLJ2016

FOOD REVOLUTION DAY 2016

TEKAŠKA 
DRUŽENJA
SALOMON 

THANK YOU FOR 
THE FLOWERS: 
BANKSY V KRANJU

Avtorica Maša Kagao Knez v predstavi 
Momentum – avenija ujetih trenut
kov nadaljuje opazovanje lastnega in 
skupnostnega (so)bivanja. Avenija je 
gib, ki govori, glas, ki razgibava pros
tor, ki se nenehno gosti in spet redči, 
odvisno od količine energije, ki jo vanj 
pošljejo akterji v trenutku prisotnosti 
Drugega. Soustvarjalca. Gledalca. Gib 
in glas naseljujeta človekovo telo in v 
njem sobivata; kot srečevanje notra
njega in zunanjega, tradicije in sodob
nosti, preteklega in prihodnjega, v kar 
je ujet trenutek – zdaj. Projekt tokrat 
soustvarjajo Murat & Jose, Irena Ye
buah Tiran, Leticia Slapnik Yebuah, 
Gerard Diby, Urša Rupnik, Liza Šimenc, 
Maša Kagao Knez, Vesna Bizjak, Emina 
Baj, Tjaša Jerak, Lea Menard, Kristina 
Sicherl, Ajda Žagar in Eva Žagar._

Do 29. maja / Ljubljana / MGL

MOMENTUM – AVENIJA
UJETIH TRENUTKOV

SOBOTA
28. 5.

NEDELJA
5. 6.  

TOREK
31. 5. 

MAJ 
BO 
DO-
BER!

SREDA 
1. 6.

SOBOTA
11. 6.

12.
MEDNARODNI
FILMSKI 
FESTIVAL
KINO OTOK – 
ISOLA CINEMA

DAN 
JAPONSKE 
2016

SOBOTA
4. 6. 

SREDA
1. 6. 

RED BULL 
GONI PONY 2016

SEBASTIÃO
SALGADO: GENEZA

TOREK
17. 5. 

SOBOTA
28. 5. 

11. DM
TEK ZA
ŽENSKE

VESELI DAN
PROSTOVOLJSTVA 2016
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5. 6. 2016, križanke v ljubljani, med 9. in 17. uro



6 // V OBJEKTIVU

STOLŽEK ALI 
THE WOODIEFUL 
CHAIR: SLOVENSKI 
KOS POHIŠTVA 
ZA NEOMEJENE 
MOŽNOSTI UPORABE
NA KICKSTARTERJU PONOVNO VIHRAJO SLOVENSKE ZASTAVE! 
TJA SE JE NAMREČ PODAL SLOVENSKI KOS POHIŠTVA STOLŽEK 
ALI THE WOODIEFUL CHAIR, KI OMOGOČA NESKONČNE MOŽNOSTI 
UPORABE IN TEMELJI NA IDEJI, DA LES IZRAŽA ELEGANCO NARAVE. 
STOLŽEK ODLIKUJETA TRAJNOSTNA FUNKCIONALNOST IN 
BREZČASEN DIZAJN.

Družino Woodieful sestavljajo 
mladi oblikovalski navdušenci 
pod vodstvom treh odločnih 
žensk (Klavdija Jarc, Urška Va
lenčak in Eva Psarn).

Stolžek ali The Woodieful Chair 
je oblikovalski kos pohištva, ki je 
bil ustvarjen na podlagi prepri
čanja, da pohištvo ne bi sme lo 
biti omejeno na eno samo funk
cijo. Čeprav je bil Stolžek najprej 
zasnovan kot stol, mu lahko 
namembnost poljubno spremi
njamo. Spremenimo ga lahko v 
mizo, nočno omarico ali polico. 
Robustnost osnovne kubusne 
oblike zmehčajo zaobljeni pre
deli, reže za vaše najljubše knji
ge, revije, gramofonske plošče 
ali karkoli drugega pa povečajo 
funkcionalnost in celo ten izde
lek poživijo. Stolžek je narejen iz 
kakovostne bukovine, ki je bila 
izbrana zaradi trajnosti, odpor
nosti ter toplote in prefinjenosti, 
ki jo vnaša v prostor._ 

woodieful.com

BESEDILO & IZBOR: 
LUCIJA MARKO



8 // INTERVJU

Zakaj Otto? Vi niste Otto, ali pač? 

Otto nisem jaz, vendar se mi je že nekajkrat zgodilo, 
da so me poklicali s tem imenom. Že nekaj let sem 
oboževalec francoskih buldogov, in zaradi pomanj
kanja časa in zaradi rednih služb, v katerih sem bil, 
ni bil nikoli pravi trenutek, da bi imel psa. Ko pa sem 
zajadral na samostojno pot, sem se tudi odločil imeti 
zvestega štirinožnega prijatelja. Ime je bilo izbrano 
že prej, ko sem pa razmišljal, za katero blagovno 
znamko bom stal, je bilo ime, glede na to, da živim 
v Berlinu, lahko samo eno. In to je Otto von Berlin. 

Od kod obsesija z Berlinom? Ste se nemščine 
priučili sčasoma ali ste imeli predznanje? 

Nemščina me je spremljala že od mladih nog. Bil sem 
»gastarbajterski« otrok; odraščal sem med Slove
nijo in Švico. V začetku osnovne šole so me starši 
vpisali v fakultativni tečaj nemščine in seveda sem 
jo kot pubertetnik zelo sovražil, še posebej ker so 
se vsi moji prijatelji po šoli igrali na dvorišču, jaz pa 
sem moral na avtobus in na tečaj nemščine. Danes 
sem svojim staršem več kot hvaležen, da so vztrajali 
in me spodbujali pri tem – nemščina je zaradi tega 
danes bistveno lažja. Berlinska obsesija je nastala že 
pred dobrimi 14 leti, ko sem prvič kot turist prišel v 
Berlin na Berlinale. Bil je februar in zunaj je bilo kar 
krepko pod ničlo. Ne glede na vremenske razmere pa 
sem takoj vedel, da je Berlin mesto, kamor se bom 
vračal in od koder enkrat ne bom šel več nazaj. 

Kako se človek sploh znajde na tako zasičenem 
trgu, kot je Berlin? 

Človek se mora prav zares znajti. Zase lahko povem, 
da sem se skoraj vedno znal obrniti v pravo smer. 
Kljub vzponom in padcem mi je uspelo najti pot, ki 
me je odpeljala v pravo smer. Vedno hodim naoko
li z odprtimi očmi, nikoli ne izpustim priložnosti, da 
lahko povem, kaj počnem in kaj mislim. Ko te ljudje 
potem spoznajo, steče komunikacija malo hitreje, 
pomagalo pa mi je tudi to, da sem bil ob pravem času 
na pravem mestu. 

Glede na to, da ste študirali klasično arhitekturo v 
Ljubljani, kakšen je bil vaš prehod na notranjega 
oblikovalca in osebnega nakupovalca pohištva? 

Arhitektura me je navdušila že pri šestih letih. Bili smo 
na družinskem dopustu na Hrvaškem, z očetom pa 
sva sedela v restavraciji pred hotelom. Med pogovo
rom sem ga vprašal, kdo dela hotele. Očetovsko mi je 
začel razlagati, da to delajo arhitekti, ki se odločajo, 
kakšna bo zgradba. Že takrat mi je bilo jasno, da bom 
arhitekt. Med študijem na fakulteti sem ugotovil, da 
je moja večja strast interier kot pa samo projektira
nje stavb. Zanimali so me prostori, njihova funkcija in 

OTTO VON BERLIN: 
NIKOLI KONČANA 
ZGODBA O USPEHU
GREGOR DROBNIČ JE V LJUBLJANI ŠTUDIRAL KLASIČNO ARHITEKTURO, POT PA 
GA JE POPELJALA VSE DO BERLINA, KJER JE DANES NOTRANJI OBLIKOVALEC IN 
OSEBNI NAKUPOVALEC POHIŠTVA. OTTO JE NJEGOV ZVESTI ŠTIRINOŽNI PRIJA-
TELJ IN USTVARJALNA SILA. SKUPAJ STA OTTO VON BERLIN, ZNAMKA, KI JE TAKO 
(Z)RASLA TUDI ZATO, KER GREGOR NIKOLI NI OBUPAL. PA NAJ ŠE KDO REČE, DA 
JE NEMOGOČE USPETI!

to, kako jih opremiti, da se bo naročnik dobro počutil. 
Po fakulteti me je ta strast gnala naprej, saj sem že
lel izpiliti svoj stil. Glede na to, da sem bil v tem času 
že zasvojen z Berlinom, sem se odločil, da zaigram 
na berlinskem igrišču. Na začetku sem bil v Berlinu 
zaposlen v manjšem startup podjetju za notranje 
oblikovanje, kjer smo oblikovali restavracije, dogod
ke in stanovanja. Kot velikim startupom se je tudi 
nam zgodilo, da smo čez noč ostali brez projektov, 
kar je vodilo do tega, da sem nenadoma ostal brez 
službe. V Slovenijo se nisem želel vrniti. Po dobrem 
letu dela kot vodja razstavnega salona danskega 
podjetja sem se odločil, da je treba na noge postavi
ti lastno blagovno znamko. Moja strast so še vedno 
stanovanja, zato sem postavil na noge novo karie
ro, ki se imenuje osebni nakupovalec pohištva (ang. 
personal furniture shopper). Med delom v salonu 
pohištva sem namreč ugotovil, da veliko strank pot
rebuje veliko več kot pa samo stole in kavč. Stranke 
potrebujejo tudi svetovanje pri tem, kam bo vse na
kupljeno tudi postavljeno. Glede na to, da je na trgu 
veliko dizajna, preveč pohištvenih znamk in da imajo 
moje stranke premalo časa, sem ugotovil, da bi lah
ko iz te ideje naredil kariero. Po nekaj strankah sem 
ugotovil, da delam kot osebni nakupovalec pohištva 
in da na žalost te dejavnosti ne morem razširiti. Zato 
sem se moral odločiti, kako naprej. V tem času sem 
dobil tudi ponudbo, da oblikujem prvi gostinski lo
kal kot Otto von Berlin. Ko smo ga uspešno zaključili, 
se mi je odprla smer interierja, kamor sem zajadral s 

polno paro. Na žalost sem moral danes svojo strast, 
oblikovanje stanovanja, postaviti nekoliko v drugi 
plan, ker sem trenutno vpet v večje projekte, kot so 
restavracije, kavarne in trgovine, čeprav se nikoli ne 
bi branil oblikovanja kakšnega stanovanja oziroma 
hiše. 

Kako steče komunikacija s stranko? Vam stranke 
čisto zares pustijo proste roke? 

Komunikacija s stranko mi je zelo pomembna. Pre
den začnemo nov projekt, so zelo pomembni pogo
vori, zakaj se bo prostor uporabljal, kakšna je ideja, 
kdo bo bival v prostoru. Šele ko vse funkcije razde
lamo do zadnjega prafaktorja, lahko začnemo z di
zajnom. Ne morem reči, da mi stranke pustijo čisto 
proste roke, ker moram upoštevati njihove želje in 
ideje, se pa vedno potrudim, da je na koncu projekt 
zaključen, in to tako, da se pod njim brez težav pod
piše Otto von Berlin. 

Koliko si dovolite eksperimentirati v lastnem sta-
novanju? 

Stanovanje notranjega oblikovalca je večno igrišče. 
Pri meni velikokrat obiski sedijo na novih stolih ozi
roma je kavč popolnoma na drugi strani, kot je bil 
ob prejšnjem obisku. Stanovanje, v katerem živim, je 
super in optimalno narejeno, ampak glede na to, da 
sem v tem poklicu, bi ga najraje zaprl in začel obliko
vati nekaj novega. Počutim se kot slikar, saj bi najraje 
vzel novo belo platno in začel slikati na novo.

Imate morda željo 
oziroma razmišljate, 
da pa bi nekega dne 
projektirali, obliko-
vali kakšno hišo ozi-
roma stavbo?

Želja, da sprojektiram 
prvo stavbo, bo vedno 
v meni. Rad bi namreč 
povezal znamko Otto 
von Berlin kot interier 
in eksterier. Pravkar 
sem v pogovoru, da 
bo nastala tudi prva 
hiša z mojim podpi
som, in upam, da se 
bo ta želja kmalu tudi 
uresničila._

ottovonberlin.com 
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IN T ERVJU PRIPRAVIL A : LUCIJA MARKO

Hoop v MOOP so dnevi OČAL 
s posebnim popustom na vse 
blagovne znamke: 
(Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, 
Marc by Marc Jacobs, Persol, 
Prada, RayBan, Vogue…)

Optika MOOP Morela
Dalmatinova 2, Ljubljana
Tel: 01 620 43 12
www.moop.si

Pridite in izkoristite 
20% popust ter 

brezplačno meritev dioptrije.

VSAK DAN MED 10.00 IN 18.00 
URO DO 31.05.2016
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NAŠA 
RAJSKA 
PLAŽA

LE KDO BI SE LAHKO UPRL 
MORSKEMU ZRAKU, VONJU PO 

BOROVCIH IN SOLI, PESKU MED 
PRSTI, VABLJIVEMU SONCU IN 

SINJE MODREMU MORJU? ČAKAJO 
NAS RAJSKE PLAŽE IN PRAV JE, 

DA SE NANJE ODPRAVIMO PRIP
RAVLJENE NA VSE AVANTURE, KI 

NAM JIH LETOS NAMENJA NAJ
LEPŠI ČAS V LETU – POLETJE!

Mikoh 
Spodnji del kopalk Dreamland

mikoh.com

98,00 €

River Island 
Kratke hlače

riverisland.com

33,00 €

River Island 
Kopalke, spodnji del 

riverisland.com

17,00 €

s.Oliver 
Kratke hlače DENIM

soliver.si

39,99 €

Lomography 
Fotoaparat Lomo'Instant Honolulu

lomography.com

149,00 €
Freya Lupo 

Usnjeni zapestnici Infinity
freyalupo.com

49,00 €

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

Mikoh 
Majica s kratkimi rokavi Surf

mikoh.com

82,00 €

Mila.Vert 
Lanena srajca
milavert.com

95,00 €

Etro 
Srajčna obleka

etro.com

620,00 €

Next 
Kratka obleka

next.si

26,00 €

Palmers 
Kopalke Glamour pur...

palmers.com

99,99 €

H&M 
Enodelne kopalke

hm.com

9,99 €

New Yorker 
Uhani

newyorker.de

4,95 €

Six 
Začasni kovinski tatuji in 

zapestnica
clicksix.com

8,95 €

H&M 
Pokrivalo za kopalke

hm.com

24,99 €

Tory Burch 
Klobuk

theoutnet.com

62,50 €

Le Specs 
Sončna očala Radio Star

netaporter.comm

45,00 €

Frends 
Slušalke

netaporter.comm

149,00 €

Zara 
Pletena mini obleka

zara.com

39,95 €

Zara 
Torbica

zara.com

29,95 €

C&A 
Obleka

canda.com

19,00 €

Topshop 
Torbica za okoli pasu

topshop.com

26,00 €

Hamas 
Par bombažnih brisač za na plažo

netaporter.com

70,00 €

River Island 
Kopalke, zgornji del 

riverisland.com

21,00 €

Mikoh 
Kopalke Xavier

mikoh.com

190,00 €

Topshop 
Crop top

topshop.com

20,00 €
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OD MIAMIJA

NE GLEDE NA TO, ALI BOSTE SR-
KALI HLADNO PIJAČO OB BAZE-
NU, LOVILI VALOVE NA SRFU ALI 
PA NA PLOVBO PELJALI SVOJO 
BARKO – BREZ DOBRIH KOPALK 
NE GRE, NJIHOVI VSESTRAN-
SKOSTI PA BOSTE TO POLETJE 
ŠE KAKO HVALEŽNI.

BESEDILO & IZBOR: 
LUCIJA MARKO DO LJUBLJANE

Topman 
Kopalke

eu.topman.com

10,00 €

Topman 
Nahrbtnik Herschel

eu.topman.com

96,00 €

H&M 
Kratke hlače

hm.com

19,99 €

Zara 
Kopalke

zara.com

19,95 €

Zara 
Klobuk

zara.com

15,95 €

New Yorker 
Top

newyorker.de

9,95 €

Etro 
Kopalke

etro.com

255,00 €

s.Oliver 
Majica s potiskom in zadrgo

soliver.si

15,99 €

Jack & Jones  
Kapa

jackjones.com

19,95 €

Asos 
Sončna očala

asos.com

16,90 €

C&A 
Brisača za na plažo

canda.com

15,00 €

Optrix 
Vodoodporni  ovitek za iPhone, 

ki telefon spremeni v akcijsko 
kamero

optrix.com

150,00 €

H&M 
Zapestnica

hm.com

4,99 €

Obey 
Kopalke

farfetch.com

71,26 €

Polaroid Cube 
Športna kamera

polaroidcube.com

87,00 €

Mira by Braven 
Brezžični vodoodporni zvočnik, ki 

deluje na Bluetooth
braven.com

87,00 €

Pull&Bear 
Srajca

pullandbear.com

29,99 €
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»NIZKA« MODA: 
UDOBJE POLETJA
LETOS SE MODA NAGIBA K OBUVALOM Z NIZKIM PODPLATOM. SEVEDA 
HIT LETA OSTAJAJO SUPERGE, PRIDRUŽILI PA SE JIM BODO SANDALI, 
GLADIATORKE, SLIPON ČEVLJI, ESPADRILE IN NATIKAČI.

01 /TOPSHOP, GLADIATORKE FIGTREE, CENA: 72 €. EU.TOPSHOP.COM  //  02 / ASOS, BALERINKE LAVA, CENA: 35,21 €. ASOS.COM  //  03 / H&M, SANDALI H&M LOVES 
COACHELLA, CENA: 29,99 €. HM.COM  //  04 / ANCIENT GREEK SANDALS, GUMIJASTI SANDALI IKARIA, CENA: 80 €. NETAPORTER.COM  //  05 / SAM EDELMAN, 
USNJENI SANDALI GRETCHEN, CENA: 145 €. NETAPORTER.COM  //  06 / SAINT LAURENT, ESPADRILE, CENA: 295 €. NETAPORTER.COM //  07 / TOGA, SANDALI 
PULLA, CENA: 290 €. NETAPORTER.COM  //   

08 / CORTICA, SUPERGE EPIC, CENA: 100 €. CORTICA.CO.UK  //  09 / ÁLVARO, USNJENI SANDALI, CENA: 295 €. MRPORTER.COM //  10 / HOUSE OF HOUNDS, MOKASIN, 
CENA: 100 €. HOUSEOFHOUNDSSHOES.COM  //  11 / H&M, SLIPON ČEVLJI, CENA: 14,99 €. HM.COM  //  12 / HAVAIANAS, JAPONKE TOP POSTOS, CENA: 22 €. HAVAI-
ANASSTORE.COM  //  13 / ADIDAS, NATIKAČI NEO CALO, CENA: 26 €. ADIDAS.COM  //  14 / ZARA, ELASTIČNI SANDALI, CENA: 39,95 €. ZARA.COM /

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO
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Prodajna mesta: Estela (trgovina za frizerje in kozmetike) 
Estela Ljubljana, Šmartinska cesta 152, BTC (hala 3)

Estela Maribor, Pobreška 18, Europark
T.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net        FABY nails Slovenija        Faby nails Slovenija

 *veselje **kolekcija pomlad/poletje ***ni testirano na živalih ****brez velikih 5

*

*******

**
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ČAROBNOST 
UPORABNOSTI

IŠČETE TORBICO, KI JO 
LAHKO NOSITE S ČIMERKOLI? 

POSEZITE PO TRENDU 
POLETJA – NAHRBTNIKIH. 

LETOS SO NAHRBTNIKI 
ELEGANTNI IN ZARES MODNI, 

ZATO NE OMAHUJTE IN SI 
OPRTAJTE NAJUPORABNEJŠI 

MODNI KOS POLETJA.

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

Jérôme Dreyfuss 
avenue32.com

585,00 €

Burberry 
burberry.com

1130,00 €

DuskII 
netaporter.com

114,00 €

& other Stories 
stories.com

57,00 €

Furla 
farfetch.com

201,80 €

Topshop 
eu.topshop.com

46,00 €

French Connection 
frenchconnection.com

120,00 €

Radley London 
radley.co.uk

159,00 €

VABIMO VAS NA IZJEMNE UGODNOSTI V APRILU 2016.

www.tjasha.si

Nori ženski ponedeljek 
Sprostitvena masaža lasišča, striženje, barvanje in 
stajling za samo 39 € (cena velja za kratke lase). 
Za srednjo dolžino las je cena 46 €, za dolge lase 
pa 55 €.

Ladies’ Night Out – urejena na zabavo
Vsak petek od 18. do 20. ure vas bomo v Salonu 
Tjasha pred ‘Party Ladies’ Night Out’ ob kozarčku 
penine sfenirali in naredili sprostitveno masažo 
lasišča za 12 €. Za 7 € pa vas še osnovno naličili.

PON

PET

Nori moški torek 
Stimulativna regeneracijska masaža lasišča s 
Cliniscalp postopkom obnove rasti las, striženje in 
stajling za samo 12 €. Popolna nega za sodobnega 
moškega – britje ali oblikovanje brade, nega kože in 
sprostitvena masaža obraza za 12 €.

ODPIRALNI ČAS
in LOKACIJA

TOR

Mens’ Night Out – urejen na zabavo
Vsak četrtek med 18. in 20. uro vam bomo v 
Salonu Tjasha ob kozarčku dobrega whiskyja za 
12 € umili lase, vas ostrigli in naredili sprostitveno 
masažo lasišča. Za 7 € pa vas še klasično 
obrijemo.

Zgoščevanje in stimulacija rasti las
Razvajanje za vsakogar in vsak dan do 12:00 
s pomočjo izjemne linije Cliniscalp. Za gospe 
stimulativna masaža lasišča in fen pričeska ali 
vodna za 12€. Za gospode stimulativna masaža 
lasišča in striženje za 12€. Vse to razvajanje bomo 
dopolnili z dopoldansko kavico. Vabljeni!

ČET

Za zaključene družbe zaželena 
predhodna rezervacija.

Od ponedeljka do petka
7.00 do 20.00

Cena za 300ml: 17 €

Cleanse
Namen:

Metoda:
· Cinkov pirition

· Biotin, Vitamin B6 in kopriva 

·  V itamina A, E in ginko biloba 

radikale.

·  in hmelj 

· Olje poprove mete
optimalne pogoje.

Sobota 
8.00 do 13.00

Štefanova ulica 6, 1000 Ljubljana
Za rezervacije pokličite 031 556 500

Družinska sobota
Ob barvanju las vam vsako soboto nudimo 
brezplačno striženje vašega otroka.

SOB

Tjasha_Oglas_Citymagazin_April_2016_1.indd   1 29/03/16   09:46
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SUPERŽIVILA, 
KI JIH MORATE 
POZNATI!

POZITIVNI 
UČINKI 
ČOKOLADE 
NA ZDRAVJE, 
KI SO 
ZNANSTVENO 
DOKAZANI!
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

LJUBITELJI ČOKOLADE, VESELITE SE: ČOKOLADA NI LE OKUSNA, 
TEMVEČ IMA TUDI ŠTEVILNE KORISTI ZA ZDRAVJE – PO 
NAJNOVEJŠIH RAZISKAVAH JE MED DRUGIM POVEZANA Z 
MANJŠIM TVEGANJEM ZA MOŽGANSKO KAP IN BOLEZNI SRCA. TA 
ULTIMATIVNA HRANA, KI IZBOLJŠA RAZPOLOŽENJE IN OMOGOČA 
UŽITEK, V PREVELIKIH KOLIČINAH SEVEDA NI NAJBOLJ ZDRAVA 
– A DOBRA ČOKOLADA, TEMNA ČOKOLADA Z VSAJ 70 ODSTOTKI 
KAKAVA, RESNIČNO KORISTI NAŠEMU ZDRAVJU. ČOKOLADA JE 
TAKO DOBRA ZA SRCE, PREKRVAVITEV IN MOŽGANE, PRAV TAKO 
PA NAJ BI BILA KORISTNA PRI AVTIZMU, DEBELOSTI, SLADKORNI IN 
ALZHEIMERJEVI BOLEZNI TER STARANJU NASPLOH. NAJNOVEJŠE 
RAZISKAVE PA MED DRUGIM KAŽEJO, DA NAJ BI TUDI MLEČNA 
ČOKOLADA IMELA DRAGOCENE HRANILNE SNOVI, KI ZMANJŠUJEJO 
MOŽNOST TEŽAV S SRCEM. TUKAJ JE DESET ZNANSTVENO 
DOKAZANIH POZITIVNIH UČINKOV DOBRE ČOKOLADE NA NAŠE 
ZDRAVJE.

1. Čokolada je dobra za srce in prekrvavitev.

Nedavna študija je pokazala, da temna čokolada pomaga pri obnovi 
prožnosti arterij, hkrati pa preprečuje belim krvnim celicam, da bi se 
lepile na stene žil, kar je pogost vzrok za zamašitev arterij.

2. Čokolada zmanjšuje tveganje za možgansko kap.

Raziskava, pri kateri so sodelovali moški in ki je bila opravljena na 
Finskem, je pokazala, da uživanje čokolade zmanjšuje tveganje kapi, in 
to za kar neverjetnih 17 odstotkov.

3. Čokolada je bogata z minerali.

Temna čokolada je polna koristnih mineralov, kot so kalij, cink in selen. 
100 g temne čokolade (70 odstotkov kakava ali več) zagotavlja kar 67 
odstotkov priporočenega dnevnega vnosa železa.

4. Čokolada znižuje holesterol.

Uživanje kakava dokazano znižuje raven slabega holesterola in dvigu
je raven dobrega holesterola, kar lahko zmanjša tveganje za bolezni 
srca in ožilja. 

5. Čokolada je dobra za našo kožo.

Flavonoli v temni čokoladi lahko zaščitijo kožo pred poškodbami 
sonca.

6. Čokolada nam lahko pomaga shujšati.

Res je, čokolada nam lahko pomaga shujšati. En kos dobre čokolade, 
ki jo stopimo na jeziku 20 minut pred obrokom, v možganih sproži 
hormon, ki nam daje občutek sitosti. Prav tako lahko po koncu obroka 
z enako velikim kosom čokolade in enakim postopkom preprečimo 
kasnejše poseganje po prigrizkih.

7. Čokolada je dobra za mamice in dojenčke.

Finska študija je pokazala, da čokolada zmanjšuje stres pri nosečnicah 
in da so se otroci takih mamic nasmehnili pogosteje kot pa otroci tistih 
mamic, ki čokolade niso jedle.

8. Čokolada lahko prepreči diabetes.

Morda zveni noro, a kakav dokazano izboljša občutljivost na inzulin. 
Tako lahko temna čokolada – seveda v zmernih količinah – odloži in 
prepreči nastanek sladkorne bolezni.

9. Čokolada je dobra za možgane.

Flavonoli so tisti, ki zmanjšajo izgubo spomina pri starejših ljudeh. 
Protivnetne lastnosti temne čokolade so se izkazale kot koristne pri 
zdravljenju možganskih poškodb, kot je pretres možganov.

10. Čokolada izboljša razpoloženje.

Čokolada vsebuje feniletilamin ali “molekulo ljubezni”, enako kemični 
substanci, ki v naših možganih poskrbi za občutek zaljubljenosti. Feni
letilamin tako spodbuja naše možgane, da za dobro počutje sprostijo 
endorfine._

Jagode açai

Južnoameričani si z ja godami 
açai bogatijo jedilnike že dol
ga stoletja. Bleščeči črni plo
dovi so okrogli in spominja jo 
na grozdje, a so malce manjši 
in manj mesnati. Spadajo med 
živila, ki vsebujejo največ anti
oksidantov – celo veliko več 
kot grozdje, rdeče vino in dru
go jagodičevje. Odlične so pri 
razstrupljanju, napolnijo nas z 
energijo, bogate so z vitamini 
Bkompleksa, vitaminom C, 
ma ščobnimi kislinami in vlakni
nami, ki varujejo naša prebavila 
in nas nasitijo za dlje časa.

Jagode goji

Majhne jagode goji, ki počasi 
dozorijo čez poletje, še najbolj 
spominja jo na šipek, v sebi pa 
skrivajo učinkovine, antioksi
dante in vitamine, ki presene
čajo celo znanstvenike, ki jih 
raziskujejo. Krepijo imunski sistem, krepijo telo po bo
lezni in med okrevanjem, prepreču jejo razvoj rakavih 
obolenj, dajejo energijo, izboljšu jejo vid, uravnavajo 
krvni pritisk, zmanjšujejo telesno težo, razstrupljajo 
jetra in zdravijo nespečnost. 

Kakav

Pravi kakav se ponaša s številnimi pozitivnimi la
stnostmi. Neprimerljivo je bogat z antioksidanti (vse
buje več antioksidantov kot borovnice, rdeče vino, 
jagode açai in goji skupaj), magnezijem, ki skrbi za 
zdravo srce in krepi delovanje možganov, železom, 
kromom, ki pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi, 
manganom, ki pomaga železu pri oskrbi krvi s kisikom, 
cinkom, bakrom, vitaminom C, maščobnimi kislinami 
omega6, anandamidom, spojino sreče, ki se spro
šča takrat, kadar se dobro počutimo, feniletilaminom, 
tripto fanom in serotoninom ter vlakninami. 

Morska trava

Morska trava je odlično živilo, saj vsebuje vitamin B12, 
ki ga v kopenskih rastlinah ne najdemo. Bogata je z 
alginsko kislino, kar pomeni, da odstranjuje strupene 
kovine, učinkovita pa je tudi pri preprečevanju raka. 

Morska trava je med drugim 
polna joda, kar pomaga pri 
spodbujanju delovanja ščitnice 
in ohranjanju zdravega meta
bolizma. 

Semena oljne kadulje (chia)

Semena oljne kadulje (tudi 
chia) so drobna, a izredno 
hranljiva. Bo gata so z omega3 
maščobnimi kislinami, vsebu
jejo beljako vine in prehranske 
vlaknine, izpostaviti pa velja 
tudi vseb nost fosforja, man
gana, kalcija, kalija in natrija. 
Uživanje teh semen pripomo
re še k izgu bi kilogramov, saj 
povečujejo občutek sitosti, 
pospešujejo absorpcijo in raz
gradnjo maščob in imajo nizek 
glikemični indeks.

Mangostin

Mangostin slovi kot kralj sade
žev – pa ne le zaradi odlične
ga okusa, ampak tudi zaradi 

številnih ugodnih učinkov na zdravje. Vsebuje veliko 
vitaminov in mineralov, med njimi vitamine skupine 
B, vitamin C, kalij, fosfor, kalcij in železo. Bogat je tudi 
s številnimi biološko aktivni mi snovmi, kot so anti
oksidanti, flavonoidi, katehini, kinoni in polisaharidi. 
V mangostinu pa naj demo tudi ksantone, ene izmed 
najmočnejših antio ksidantov, ki jih vsebuje le malo 
rastlin. Ti pripomorejo k zdravemu ožilju, ščitijo srce, 
znižujejo krvni tlak in holesterol. 

Maca 

Maca je čudežna rastlina iz gorskih Andov. Izjemno 
vlogo ima pri povečanju telesne energije (deluje na
mreč takoj, ko jo zaužijemo), prav tako pa povečuje 
odpornost, krepi imunski sistem in preprečuje stres. 
Nekatere snovi v njej vplivajo na hormonski sistem, 
posledično pa na presnovo, energijsko stanje or
ganizma, rast, spolno moč (izotiocianat), plodnost 
(glukozinolat) in splošno počutje. Maca prav tako 
pospešuje presnavljanje ogljikovih hidratov, z veliko 
vlakninami pa pospešuje prebavo in pomaga pri iz
ločanju strupenih snovi iz telesa._

BOROVNICE, OHROVT, LOSOS – GOTOVO STE ŽE NEŠTETOKRAT SLIŠALI O 
PREHRANSKIH KORISTIH TEH SICER VSAKDANJIH ŽIVIL, KI JIH POGOSTO 
OZNAČIMO KAR KOT SUPERŽIVILA. URADNE ZNANSTVENE DEFINICIJE ZANJE 
NE POZNAMO, A SPLOŠNO SPREJETA OPREDELITEV JE, DA SO SUPERŽIVILA 
TISTA ŽIVILA, KI VSEBUJEJO VISOKE VREDNOSTI PREPOTREBNIH VITAMINOV IN 
MINERALOV. VELIKOKRAT SO VIR ANTIOKSIDANTOV, HRANIL, KI NAŠE CELICE 
ŠČITIJO PRED POŠKODBAMI IN NAM POMAGAJO PRI PREPREČEVANJU BOLEZNI. 
ČEPRAV OBSTAJAJO ŠTEVILNA SPLOŠNO RAZŠIRJENA ŽIVILA, KI TELESU PRAV 
TAKO ZAGOTAVLJAJO HRANILNE SNOVI, JE TUKAJ TUDI CELA VRSTA BOLJ 
EKSOTIČNIH SUPERŽIVIL, KI JIH JE VREDNO SPOZNATI.

Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana

Košček dobrega za navdih

NOVO  
300 g

gorenjka_235mmx94mm+5_final.indd   9 29. 04. 16   14:39
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POLETI SI NA SVOJI KOŽI NE ŽELIMO 
TEŽE, NE ŽELIMO SI TEŽKIH VONJEV IN 
TEŽKIH LIČIL. POLETI NAJ ZASIJE NA-

RAVNA LEPOTA!

NARAVNA 
LAHKOTNOST

SISLEY 
Meglica takoj pomiri in 

navlaži kožo, tudi na 
plaži.

sisleyparis.com

77,00 €

HAWAIIAN TROPIC 
Losjon Silk Hydration 

After Sun Lotion združuje 
gel in losjon, ki pusti na 

koži razkošen in osvežu
joč občutek. S svilenimi 

proteini, karitejevim 
maslom in aloe vero.

hawaiiantropic.com

9,00 €

LAINO 
Balzam za ustnice s črnim 

ribezom, ki poskrbi za 
poškodovane in suhe 
ustnice. Z UVfiltrom.

lainocosmetics.com

4,04 €

L'ERBOLARIO 
Emulzija za sončenje 
z arganovim oljem in 
vitaminom E ter ZF 20. 
Primerna za vse vrste 
kože in čez vse poletje.

lerbolario.si

19,90 €

JOHN FRIEDA 
Sprej z morsko soljo, 
ki poskrbi za naravno 
valovite lase in seksi 
kodre s plaže.

johnfrieda.com

8,00 €

BOURJOIS 
Senčilo za veke v štirih  

modnih odtenkih, s 
katerimi lahko ustavite 
nežen ali močan trendi 

videz.

bourjois.com

10,69 €

SKIN BLOSSOM 
Poživitvena krema za okoli oči, 
naravno in vegansko certificirana, 
z izvlečki zelenega čaja, smetlike 
in ajde.

biokrema.si

9,87 €

ELIZABETH ARDEN 
Bronzing puder, ki da koži 
zlat sijaj ter zdrav, sijoč 
in od sonca poljubljen 
videz.

maxfactor.com

35,00 €

ORGANIC SURGE 
Škotska naravna kozme
tika s certifika tom Ecocert 
za nego od glave do peta, 
za vse starosti in vse tipe 
kože. Prodajna mesta: 
izbrane enote Le karne Lju
bljana, oddelek kozmetike 
v Maxiju in spletna trgovina 
vianaturalis.si.

vianaturalis.si

OD 7,45 €

LANCASTER 
Toniran gel za kožo z 

zaščito pred soncem ZF 
30, ki naredi kožo svilna

to mehko in ji podari še 
intenzivnejšo zagorelost.

lancasterbeauty.com

21,00 €

DARPHIN 
Čistilna miceralna voda s 
pomarančnim cvetom za 
čiščenje obraza, predela 
okoli oči in ustnic je brez 

alkohola, vonja in mila. 
Idealna je za občutljivo 

kožo, nagnjeno k rdečici 
in razdraženosti.

darphin.com

18,17 €

BOBBI BROWN 
BB krema prekrije 
nepopolnosti in 
izenači ten kože, jo 
navlaži, zmanjša 
vidnost gubic in 
ščiti pred škodljivimi 
UVA/UVBžarki.

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

bobbibrownco-
smetics.com
40,00 €

Posvetovanje z magistri farmacije o pravilni in varni 
uporabi zdravil, svetovanje o zdravem življenjskem slogu ob 
diabetesu, povišanem holesterolu, visokem krvnem tlaku, 
prekomerni telesni teži, osteoporozi in težavah s prostato, 
pregled kože in svetovanje o negi kože, svetovanje o zdravi 
prehrani, program opustimo kajenje.

Meritve s svetovanjem: glukoza v krvi, holesterol, krvni tlak, EKG, 
saturacija, venski pretok, CO v izdihanem zraku, kostna gostota.

Žur za malčke: naredi svojo zobno pasto, zmešaj svoj 
zeliščni čaj, ustvarjalne in poučne delavnice, poslikava 
obraza, fotografiraj se z Robijem Kranjcem.

DAN UGODNIH NAKUPOV

KUHARSKI ŠOV

LEKARNA NA STOJNICAH

GIBAJMO SKUPAJ

ZDRAVA KUHARIJA

PREVENTIVNE
MERITVE

NASVETI ZA zdravo življenjE

ŽUR ZA MALČKE

DOGODEK BO TUDI V PRIMERU DEŽJA.

www.lekarnaljubljana.si

5. 6. 2016, križanke v ljubljani,
med 9. in 17. uro

VSTOPNICA = DOBRA VOLJA

NASVETI 
IN TRIKI 

ZA ZDRAVO 
ZAGORELO 

POLT

OD SONCA 
ZAGORELA 

POLT NAM JE 
TAKO VŠEČ, DA 
JO VELIKOKRAT 

POSKUŠAMO 
KAR 

PONAREDITI, 
SONCE PA IMAMO 

RADI IZ ŠE VEČ 
RAZLOGOV. 

POVIŠUJE 
NAMREČ RAVEN 

SEROTINA, KI 
LAJŠA TESNOBO, 

IN PROIZVAJA 
VITAMIN D, KI JE 

DOBER ZA KOSTI, 
ZOBE IN KOŽO. 
ČE PA ŽELIMO 

PREPREČITI 
PREZGODNJE 

STARANJE 
IN KOŽNEGA 

RAKA, MORAMO 
POSKRBETI, DA 

BO SONČENJE 
VARNO.

1. Izogibajmo se solariju. 

Ne verjemimo mitu, da bo solarij poskrbel za zdra vo 
zagorelost. Naprave za umetno sončenje namreč pro
izvajajo veliko UVA in praktično nič UVBžarkov (ki so 
zaslužni za vitamin D) in lahko tako povečajo tveganje 
za nastanek kožnega raka za kar 75 odstotkov.

2. Uporabimo pravo sončno kremo.

Ne zanašajmo se le na zaščitni faktor (ZF), temveč 
na embalaži poiščimo tudi »UVA« in »high« (visoko). 
Iz berimo ZF 30 ali več. Ta filtrira okoli 97 od stotkov 
UVBžarkov, ZF 50 pa na primer 98 odstotkov. Kremo 
nanašajmo vsaki 2 uri. 

3. Sončenje ima omejen čas. 

Koža se ne »sonči« cel dan – sončenje se namreč kon
ča, ko koža več ne zmore proizvajati melanina, pigmen
ta za porjavitev, zato je nesmiselno, da ob bazenu ali na 
plaži poležavamo cel dan. Po navadi koža melanin pro
izvaja 2 ali 3 ure, pri svetlejši koži pa je ta čas še krajši. 
Če se bomo sončili dlje, bomo tvegali poškodbe kože.

4. Sončimo se počasi.

Sončenje s premori bo zmanjšalo moč UVžarkov in 
možnosti opeklin, kar pomeni, da bo naša polt bolj 
zdrava, barva pa se bo obdržala dlje. 

5. Ne uporabljajmo krem za hitrejšo porjavitev.

Strokovnjak za kožnega raka dr. Marko Lens pravi, da 
kreme za hitrejšo porjavitev ne delujejo. Nič, kar nane
semo na kožo, ne izboljša proizvodnje melanina. K temu 
pri pomore le 25 g betakarotena dnevno, ki pa ga lahko 
dobimo v obliki prehranskih dopolnil. To ne pome ni, da 
ne potrebujemo zaščite pred soncem, vendar pa po
večamo naravno zaščito kože pred UVžarki tako, da 
izboljšamo njeno sposobnost porjavitve. 

6. Jejmo soncu prijazna živila.

Za nekatera živila je znano, da povečajo količino liko
pena, koži lastnega zaščitnega faktorja. Antioksidan
te najdemo v para dižniku ter v drugi rdeče in oranžno 
obarvani zelenjavi in sadju. Ti lahko povečajo koži 
lastno zaščito pred soncem za kar 33 odstotkov. Odlič
no se obnesejo tudi zeleni čaj, temna čokolada, bogata 
s flavonoidi, ki po magajo ščititi pred sončnimi opekli
nami, in kofein, ki pomaga zmanjševati tveganje za na
stanek kožnega raka._
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VESOLJSKA TEKMA:  
AUDI POSKUŠA NEKAJ, 
KAR NI USPELO ŠE NOBENI 
ZNAMKI AVTOMOBILOV 

Vesoljska tekma je zapisana v gene zgodovine. 
V času železne zavese so jo igrale državne ve
soljske agencije, v 21. stoletju pa se je preselila 
tudi v zasebne vode. Danes se nanjo namreč ne 
mudi več le Američanom, Rusom, Kitajcem in 
Indijcem, temveč tudi zasebnikom, ki bodo po 
zaslugi projekta Google Lunar Xprize državne 
vesoljske agencije prehiteli po desni. Med njimi 
utegne biti prvi prav Audi, ki se želi postaviti ob 
bok imenom, kot so Jurij Gagarin, Neil Armstrong, 
Lajka in druga, ki so v vesolju tako ali drugače 
orala ledino. In s čim želi Audi narediti malo me
trov za vozilo, a veliko za človeštvo?
Vozilo nosi ime Audi Lunar Quattro. Gre za 35ki
logramsko robotsko vozilo (v prihodnosti uteg
ne odvreči še nekaj kilogramov) za raziskovanje 
Lunine površine, snuje pa ga nemškoavstrijska 
ekipa ljubiteljskih znanstvenikov, ki šteje kopico 

vrhunskih inženirjev (ogrodje sestavlja od 20 do 35 
inženirjev, občasno pa jih je tudi 70), med katerimi je 
tudi Jack Crenshaw, nekdanji zaposleni na ameriški 
vesoljski agenciji Nasa. Tudi Audijeva četica je zelo 
pisana. Sestavljajo jo specialisti za lahke konstruk
cije ter strokovnjaki za štirikolesni pogon Quattro 
in Audijev električni pogon etron. Patroni misije so 
poleg ''avtomobilista'' iz Ingolstadta druga visoko
tehnološka podjetja, raziskovalni inštituti in berlinska 
tehniška univerza. Za videz skrbi Audijev konceptno
oblikovni studio, na vesoljsko vozilo pa bo preneseno 
znanje tako z dirkalnih kot serijskih modelov.
Na petdnevno in 384.400 km dolgo pot na Luno, kjer 
temperatura niha za več kot 300 stopinj (vozilo bo 
izpostavljeno temperaturi med –180 in 120 stopinja
mi Celzija), naj bi poletelo prihodnje leto in pristalo 
nedaleč od mesta, kjer je 11. decembra 1972 pristal 
tudi Apollo 17, kar je bila zadnja Nasina človeška miBO AUDI POSTAL NEIL ARMSTRONG MED AVTOMOBILSKIMI ZNAMKAMI? »NEMEC S ŠTIRIMI KROGI« SE JE NAMREČ 

ODLOČIL, DA SE V SODELOVANJU Z EKIPO LJUBITELJSKIH ZNANSTVENIKOV PART TIME SCIENTISTS IZ NEMČIJE IN AV-
STRIJE LOTI MISIJE LUNA IN POSTANE SPLOH PRVA AVTOMOBILSKA ZNAMKA, KI BO ZAPELJALA PO POVRŠINI LUNE, 
IN PRVO VOZILO, KI BO TAM PO APOLLU 17. Z VOZILOM AUDI LUNAR QUATTRO NAMREČ SODELUJEJO NA 20 MILIJONOV 
VREDNEM NAGRADNEM NATEČAJU GOOGLE LUNAR XPRIZE.

BESEDILO: ANŽE POMPE

XPRIZE 

Xprize je ameriška neprofitna organizacija, katere 
cilj je spodbujati razvoj, ki koristi človeštvu. Zastavi 
določeno nalogo, s katero želi rešiti pereče težave 
moderne dobe, nato pa med prijavljenimi deli nag
radi tisto, ki ga oceni kot najboljše. V njenem svetu 
zaupnikov poleg drugih sedita Elon Musk in James 
Cameron. Ustanovljena je bila leta 1995, financiranje 
pa na začetku izvira zgolj iz donacij fizičnih oseb, kas
neje pa se priključijo tudi korporacije, kot je Google. 
Google Lunar Xprize je vzniknil leta 2007, z njim pa 

želijo razviti tehnologijo za poceni vesoljske polete 
in zanje navdušiti bodoče generacije znanstvenikov, 
inženirjev in pionirjev. Trenutno je v bobnu za nagra
do še 16 od prvotno 20 ekip. Na bančni račun katere 
bo romalo 20 milijonov ameriških dolarjev, bo znano 
po izteku natečaja 31. decembra 2017, na katerem 
imajo po videnem poleg Audija največ možnosti za 
zmago ekipe iz ZDA, Japonske, Indije in Izraela._

xprize.org

sija na Luni. Tam se bo premikal s hitrostjo 3,6 km/h 
in vmes s tremi kamerami – z eno za znanstvene na
mene (proučevanje materialov in snemanje HDpa
noramskih posnetkov) in z dvema stereoskopskima  
spremljal dogajanje, svoja opažanja pa prek HDslike, 
videov in informacij pošiljal na Zemljo (pristajalni 
modul bo namreč služil tudi kot radijska postaja). 
Prve teste je vozilo že prestalo, in sicer v avstrijskih 
Alpah in na španskem Tenerifu, na Luni pa mora pri
stati do 31. decembra 2017 in tam prevoziti vsaj 500 
m, beremo v razpisu. Strošek izstrelitve bo 24 mili
jonov evrov, ki jih mora ekipa zagotoviti iz lastnega 
žepa, prav tako je sama sebi prepuščena pri logistiki 
in inženiringu._

ptscientists.com 
missiontothemoon.com
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NOVI LG G5

JBL FLIP 3 
vodoodporni brezžični zvočnik

109,00 €

PAUL'S BOUTIQUE 
ženska torbica Maisy

100,00 €

LES (ART)ISTS 
moška majica Riccardo The Best

56,06 €

NIKE 
moški športni copati Air Max 90

160,00 €

KATE SPADE 
ženska ročna ura New York Metro

161,42 €

ASOS 
kopalke Mix and Match Multi Wrap

39,44 €

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oziroma podaljšanju naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 19,95 EUR (skupaj 
478,80 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: Paket 
SOS, Mobilni Internet Brezskrbni, XS, S, M, L, XL, Mobilni poslovni internet, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Druga številka, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000, Enostavni 1000 
Plus, Enostavni A in Enostavni B),  Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000) in Penzion 300 Plus. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d., si 
pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o akcijskem nakupu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, in obročnem plačilu naprave obiščite www.telekom.si, Telekomov center, 
pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana. 

OGLASNA VSEBINA

LG G5 ima elegantno kovinsko ohišje, drsni sistem odstranjevanja baterije in modularno zasno
vo, ki ponuja več funkcionalnosti in možnosti uporabe. Poganja ga zmogljiv, a varčen procesor 
Snapdragon 820. Mobitel je opremljen z dvema zadnjima kamerama, eno s standardno 78sto
pinjsko lečo in drugo s širokokotno, kar 135stopinjsko lečo. 
Mobitel lahko dopolnjujejo tudi tako imenovani LG Friends, to je kolekcija dopolnilnih naprav, ki 
lahko G5 spremenijo v digitalni fotoaparat, predvajalnik glasbe in še več. 

LG G5 – akcijska cena na obroke 24 x 19,95 €*

www.telekom.si

NOORDUNG: KO SE SREČATA 
TESLA IN DR. DRE

Slovenski startup Noordung je predstavil prvi prototip urbanega 
električnega kolesa (N01), ki kolesarstvo povezuje z glasbo in uva
ja druge inovativne rešitve za odličnost uporabniške izkušnje med 
kolesarjenjem po mestnih ulicah. Ali kot pravijo pri Noordungu: »Ko 
se srečata Tesla in dr. Dre.« Srce električnega kolesa slovenskega 
znanja je multifunkcionalni Powerbox (poleg napajanja električne
ga motorja kolesarju pomaga pri vožnji ter omogoča predvajanje 
glasbe in polnjenje elektronskih naprav prek USBvmesnikov) z 
integriranim zvočnim sistemom, ki prek povezave Bluetooth omo
goča predvajanje glasbe s pametnega telefona. Gregor Fras, usta
novitelj in direktor podjetja Noordung, pravi, da sta kolesarjenje in 
glasba nerazdružljivo povezana: »Verjamemo, da prevoz na delo ali 
po opravkih ni samo premikanje od ene točke do druge, ampak je 
užitek, ki ti ga nudi pot.«_ 

noordung.com

XVIDA: SLOVENSKO 
DRŽALO ZA BREZŽIČNO 

POLNJENJE
Pred skoraj tremi leti se je na Kickstarterju pojavil 
Boomerang – stojalo za iPad, kasneje Xvidin ma
gnetni nosilec, ki omogoča preprosto pričvrstitev 
telefona na različne površine in ga lahko uporablja
mo tudi pri kolesarjenju ali motošportih. Slovensko 
podjetje se zdaj vrača na kraj zločina z nastavkom, 
ki omogoča ekstremno hitro brezžično polnjenje 
telefonov iPhone in vse ostalih telefonov, ki podpi
rajo standard Qi za brezžično polnjenje. Vsi, ki ste že 
izkusili brezžično polnjenje, veste, kako frustrirajoče 
je lahko polaganje telefona na pravo točko, saj jo je 
včasih težje zadeti kot sredino pri igri pikada. Tovr
stno težavo rešuje novi izdelek podjetja Xvida. Med 
drugim je opremljen z najnovejšo generacijo čipov, 
ki omogočajo skoraj 50 odstotkov hitrejše polnjenje 
kot standardni Qi polnilci, kar pomeni, da omogoča 
skoraj tako hitro polnjenje kot polnilec z dobrim sta
rim kablom._

xvida.com

CHIPOLO: IZGUBLJENO  
BO VEDNO NAJDENO 

Chipolo je eden tistih slovenskih startupov, za katerega lahko brez težav trdi
mo, da gre za svetovno uspešnico. Fantje iz Trbovelj namreč učinkovito podva
jajo prihodke podjetja in odpirajo nove trge. Nedavno so se lotili izjemno težkega 
in tehnološko zahtevnega japonskega trga, kjer je tehnologija vselej v ospredju. 
Tam namreč po besedah soustanovitelja Tadeja Jevševarja Chipolo upora bljajo 
za sledenje otrok. Skrivnost je seveda v odličnih in inovativnih tehnologijah ter 
široki uporabnosti, ki jo omogoča »obesek« Chipolo. Zgodba je na videz izjemno 
preprosta … Se vam prepogosto zgodi, da založite svoje ključe ali denarni co? S 
Chipolom in aplikacijo za pametne telefone boste vselej našli izgubljeno in tako 
ozdravili panično motnjo iskanja stvari. Chipolo je odlično darilo za ljubljene ose
be, ki jih želite obdariti s tehnološko naprednim izdelkom slovenskega izvora._

chipolo.net

STARTUP INSPIRACIJA 
POMLAD JE ČAS NOVIH IDEJ IN NOVIH ZAGONOV IN TAKO KOT NARAVA SE PREBUJAJO TUDI PODJETNIŠKE IDEJE. PRED 
VAMI JE IZBOR TREH IDEJ SLOVENSKIH PODJETIJ, KI JIH JE VREDNO PODPRETI IN V KATERIH LAHKO MARSIKDO NAJDE 

TUDI POGUM IN VOLJO ZA LASTEN PODJETNIŠKI PODVIG. 
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POHIŠTVO 
V SOŽITJU Z 
NARAVO
CVETOČE RASTLINE 
NISO LE LEP BARVNI 
DODATEK NAŠI NOT-
RANJI OPREMI ALI 
VRTU, TEMVEČ TUDI 
BLAGODEJNO VPLI-
VAJO NA NAŠE POČUTJE. 
PREDSTAVLJAMO VAM 
ČUDOVITO POHIŠTVO 
S PROSTOROM, 
REZERVIRANIM 
TUDI ZA SOBNE OZ. 
ZUNANJE RASTLINE, 
KI DIZAJN ELEGANTNO 
DOPOLNJUJEJO.

B E SE DIL O & I Z B OR : 
A N Ž E P OMP E

Danes pa vam pred
stavljamo notranje in 
zunanje pohištvo, ki 
svoj dizajn kombi
nira s cvetličnimi 
koriti oz. prostorom, 
odmerjenim posebej 
za rastline.
Dom in okolica bosta 
lepša, če ju bo krasi
lo to pohištvo, ki ču
dovit in funkcionalen 
dizajn kombinira z 
rastlinami._

Ko pomislimo na korita in lončke za 
rastline, pomislimo na samostojne, 
predvsem pa okrasne kose, ki spadajo 
na vrt, okenske police ali v stanovanje. 

WEEN  PAMETNI SENZOR

Izjemno zanimiva naprava Ween 
je združljiva z večino standardnih 

ogrevalnih in ohlajevalnih sistemov in 
bo v vašem domu opravljala funkcijo 
pametnega termostata. To pomeni, 

da bo s senzorji zaznavala, ali ste 
doma oziroma ali je vaše stanovanje 
prazno, in tako prihranila dragocene 
evre. Pametni algoritmi namreč dol

goročno analizirajo lastnosti prostora 
in želje uporabnika ter tako skrbijo, 
da je klima kar se da ugodna. Ween 
je celo tako pameten, da dostopa 

do GPSpodatkov vašega telefona 
in preračunava, kdaj se boste vrnili 

domov, da bi bivalni prostor pripravil 
čim bolj v skladu z vašimi zahtevami. 
Razvojniki naprave trdijo, da se vred
nost nakupa povrne že v dobrem letu, 
saj so prihranki s tovrstnim termosta

tom ogromni._  

 349 €
ween.fr

ROBOT SEGWAY

Univerzalni robot za domačo rabo, ki 
se lahko spremeni v prevozno

sredstvo? To je ideja pametne napra
ve, ki naj bi v vašem domu skrbela za
več funkcij. Robot Segway trenutno 

obstaja le kot platforma, ki razvijalce 
vabi k razvoju programske opreme. Ta 

domači robot bi lahko pazil na male 
živali, odganjal vsiljivce ali pa pos

krbel za prevoz na delovno mesto. S 
svojimi 800W baterijami ima namreč 
do 30 km dosega in največjo hitrost 
18 km/h. To pa je skoraj toliko, kot je 
dosežete s svojim mestnim kolesom. 

Zanimivo in nadvse uporabno. Ker 
je navdušenje nad napravo v deželi 
vzhajajočega sonca ogromno, bo 

koncept kmalu postal realnost in ne 
dvomimo, da bo nastalo veliko upo
rabne programske opreme, s katero 

bo postal nepogrešljiv v vsakem 
domu._

NI PODATKA
robot.segway.com

NEST CAM 

Nest Cam dopolnjuje sistem pametnih 
naprav Nest in seveda z njimi

tudi odlično komunicira. Če imate 
torej v lasti Nestov termostat, bo 

kamera povezana tudi z njim in se bo 
aktivirala, če bo termostat zaznal dim 
oziroma druge sumljive okoliščine, kot 
je nenaden dvig temperature. Kamero 
odlikujejo odlične tehnične lastnosti, 
ki jo uvrščajo v vrh tovrstnih naprav. 

Sliko zajema v 1080p in izjemno 
dobro snema tudi v temi. Uporabnik 

lahko seveda tudi sliši, kar vidi, in celo 
pošlje zvočno opozorilo, ki ga kamera 

predvaja prek vgrajenega zvočnika. 
Če želite, lahko kamera deluje v okviru 
sistema Nest Aware, ki v oblaku hrani 
“varnostne” posnetke. Storitev stane 
približno 10 evrov mesečno. Treba pa 
se je vprašati, ali ste se za to storitev 
pripravljeni odpovedati zasebnosti._

180 €
nest.com

TRIBY

Invoxia Triby je brezžični zvočnik z 
magnetom, ki ga lahko pritrdimo na 
vrata hladilnika. Narejen je posebej 
za kuhinje, kjer manjka glasbe in kjer 
si želimo, da bi lahko ob dobri hrani 

uživali tudi v dobri glasbi. Triby nika
kor ni navaden zvočnik, saj se lahko 
uporablja tudi za prostoročne klice z 

našega telefona, hkrati pa nam omo
goča, da ostajamo povezani, kjerkoli 

že smo. Že oblika pove, da želi biti 
simpatičen in da je hkrati namenjen 

komunikaciji z otroki, ki se odvija z ra
znimi sporočili, ki jih starši pripenjamo 
na hladilnike. Sporočila se izpišejo na 
digitalnem zaslonu, na novo sporočilo 

pa vselej opozori rumena tablica, ki 
izskoči iz naprave. Triby tako postane 

odlična komunikacijska naprava, ki 
združuje različen nabor funkcij in nam 

tako razveseljuje vsakdan._ 

180 €
invoxia.com/triby/

VAŠ PAMETNI
DOM

BESEDILO & IZBOR: JAN MAC AROL 
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Nova kopalnica - nov izziv!

standard Popular

... ZA PRAVO CENO ... za vse, ki sledite trendom
Selected

... za najbolj zahtevne

MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Več kot 100 kopalniških ambientov na www.merkur.si/kopalnica

Majhna kopalnica - velik izziv?

Kaj je vaš izziv? Obiščite vam najbližji trgovski center Merkur in nam ga zaupajte!

POKAŽI MI KOPALNICO IN POVEM TI, KDO 
SI! AMBIENT IN POČUTJE V KOPALNICI STA V 
ZDAJŠNJIH ČASIH ŽE PRIMERLJIVA S TIS-
TIMA V DNEVNI SOBI. PRI OPREMLJANJU 
KOPALNICE SKORAJDA NI VEČ OMEJITEV. 
PROIZVAJALCI KOPALNIŠKE OPREME S 
PREFINJENIMI OBLIKAMI, SODOBNIMI MA-
TERIALI IN NOVIMI DIMENZIJAMI SKRBIJO, 
DA LAHKO PRI SNOVANJU SVOJE NOVE KO-
PALNICE PUSTIMO DOMIŠLJIJI PROSTO POT.

Sodobna kopalnica tako poudarja osebnost la-
stnika, je prostorna, funkcionalna, stilsko dovrše-
na in obenem preprosta. Danes je postala nadvse 
pomemben element udobja v hiši ali stanovanju. 
Navsezadnje v njej preživimo kar lep košček dneva. 
In kaj je boljšega od sprostitve v kopalnici po 
koncu napornega delovnega dne? Proizvajalci 
kopalniške opreme zato poskušajo narediti vse, da bi 
bile kopalnice karseda prilagojene dobremu počutju, 
udobju in uživanju v trenutkih sprostitve in osebne 
nege. Kakovostni proizvajalci danes prisegajo na 
nove in inovativne materiale, kot so kerrock, eksotični 
les in naravni kamen, iz katerih delajo vrhunske in 
uporabne izdelke. Na tem področju so v zadnjem 
času naredili resnično velik preskok.
Pri opremljanju kopalnice barve zagotovo igrajo 
eno vidnejših vlog, saj imajo tudi velik učinek na 
počutje in vedenje ljudi. V modi so naravne barve 
v zemeljskih odtenkih. Takšne barvne kombinacije 
namreč blagodejno vplivajo na počutje in uravnote
žijo vpliv vode.
Vse aktualnejše so tudi kopalniške armature v pod
ometni izvedbi. Pri prhah so najbolj zaželene tiste 
z veliko glavo, ki simulirajo občutek padanja dežja. 
Ob misli na svojo novo kopalnico pa ne pozabite še 
na druge pomembne detajle, ki jih tvorijo kopalniški 
dodatki in LEDosvetlitev. Detajli bodo poudarili 
eleganco, razgibali prostor in vdahnili kopalnici  
prav posebno energijo.

S 3D-IZRISOM DO NOVE  
KOPALNICE 
Kopalnica je prostor, kjer dneve začenjamo 
in končujemo. Zato vam ne sme biti vseeno, 
kakšna bo vaša kopalnica. Vzemite si nekaj 
časa in dobro premislite, kaj pravzaprav 
želite oz. potrebujete. Vsaka nova kopalni-
ca ali prenova kopalnice se začne z idejo. 
Če boste o svoji ideji, morda o izbiri ploščic, 
podvomili ali pa če nimate prave predstave o 
novem  videzu kopalnice, vam priporočamo, 
da obiščete Merkurjeve izkušene svetovalce, 
ki vam bodo znali pomagati pri izboru izdel
kov. V isti sapi priporočamo, da se odločite 
tudi za 3Dizris po vaši meri. S tem boste 
poleg videza nove kopalnice prejeli tudi 
popis potrebnega materiala, načrt polaga
nja keramike in vašim potrebam prilagojeno 
ponudbo izbranih izdelkov. Vse skrbi boste 
tako pustili ob strani.

BOGATA PONUDBA KOPAL-
NIC IN OPREME V MERKUR-
JU 
Merkurjeva ponudba obsega široko pale
to izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo želje 
in potrebe najrazličnejših tipov kupcev. 
Izbirate lahko namreč med skoraj 2000 
različnimi izdelki! Ponudba upošteva vse 
značilnosti in zahteve kopalnic slovenskih 
domov ter vključuje izbrane izdelke priznanih 
domačih in tujih blagovnih znamk ter tudi ka
kovostne in skrbno izbrane blagovne znamke 
proizvajalcev, ki si šele ustvarjajo ime. 
Ponudba izdelkov je skrbno oblikovana za 
vse tipe kupcev.O resničnosti navedenega 
se lahko prepričate v Merkurjevih trgovskih 
centrih, kjer vam bo strokovno usposo
bljeno osebje svetovalo pri izbiri vaše nove 
kopalnice, še prej pa obiščite www.merkur.
si/kopalnica in se natančno pozanimajte 
o postopku prenove kopalnice. V Merkurju 
vam omogočajo nakup kopalnice na ključ, 
torej nakup kopalnice z vgradnjo. Sodelujejo 
s preverjenimi in kakovostnimi izvajalci, ki 

strokovno vgradijo vse kupljene izdelke (plo
ščice, tuš kabino, kopalno kad, kopalniško 
pohištvo, sanitarno keramiko, armature, luči 
…). Po opravljeni storitvi na izdelke in izvedbo 
del dobite tudi garancijo._

merkur.si/kopalnica 
merkur.si/nacrtovanjekopalnice 

OPREMITE 
KOPALNICO NA 
SODOBEN NAČIN
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KAJTAJTE NA VALOVIH NINA!

odkrijte svojo zgodbo na croatia.hr

Ne polnite življenja z dnevi, polnite dneve z življenjem.

photo by mladen šćerbe

Polna sonca
Ne polnite življenja z dnevi, polnite dneve z življenjem.

Imejte vse dobro pokrito.

æivljenjska           

premoæenjska          

nezgodna zavarovanja

www.wienerstaedtische.si
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KAJTANJE JE DINAMIČEN ŠPORT, 
PRI KATEREM S KAJTOM UJAME

MO VETER IN SE NA DESKI VOZIMO 
PO RAZLIČNIH TERENIH. NAJPO-
GOSTEJE KAJTAMO NA VODI, KAR 

IMENUJE MO TUDI KITESURFING, 
KAJTANJE PA SE LAHKO IZVAJA 

TUDI NA SNEGU (SNOWKITING) IN 
TRAVNATIH POVRŠINAH (LAND

BOARDING). ČEPRAV SE KAJTA-
NJE UVRŠČA MED ADRENALINSKE 

ŠPORTE, SE Z NJIM LAHKO UKVAR-
JA VSAK TELESNO ZDRAV IN MO-
TIVIRAN POSAMEZNIK. NA PRVI 
POGLED SE MORDA ZDI, DA GRE 

ZA IZJEMNO NAPOREN ŠPORT, KI 
SO MU KOS LE IZBRANCI Z ODLIČ-
NO TELESNO PRIPRAVLJENOSTJO, 

VENDAR NI TAKO, SAJ SE POT DO 
USPEHA SKRIVA V PRAVILNI TEH-

NIKI IN NAČINU UČENJA.

V zadnjih letih 
se je dalmatin
ska obala izkazala 
za eno najboljših v 
Evropi za tiste, ki si 
želijo doživeti čudovi
to kombinacijo vetra in 
morja. Dopusto vanje v 
Ninu je idealna priložnost 
za različne vrste športnih 
aktivnosti tako v športnih 
objektih kot na prostem. 
Nin, njegova laguna in obala 
so brez dvoma odlični tudi za 
spozna vanje s kakšnim novim 
športom. S svojimi peščenimi 
plažami, kristalno čisto vodo in 
dobrimi vetrovnimi razmerami je 
majhno mesto Nin, ki leži v Severni 
Dalmaciji, ide alno za srfanje, kajta
nje in pedlanje stoje. Na voljo je več 
šol srfanja in kajtanja, v katerih poskr
bijo, da pridejo na svoj račun tako za
četniki kot profesionalci vodnih športov 
in tako doživijo svojo srfarsko pravljico, ki 
si jo bodo zapomnili za vse življenje.
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APLIKACIJE ZA SVETOVNE 
POPOTNIKE, KI JIH MORATE IMETI
PRIHAJA ČAS DOPUSTOV IN PRAV VSI ŽE MRZLIČNO NAČRTUJEMO NASLEDNJO DOPUSTNIŠKO DESTINACIJO. PREDSTA
VLJAMO VAM NAJPOPULARNEJŠE APLIKACIJE, NAMENJENE SVETOVNIM POPOTNIKOM. 

SKYSCANNER: 
LETALSKE 
VOZOVNICE

Skyscanner bo 
postal vaš najboljši 
prijatelj, ko boste 

naslednjič načrtovali potovanje z le
talom. Aplikacija namreč omogoča 
sledenje določeni destinaciji in ob
veščanje o trenutni ceni letalske vo
zovnice. Tako boste prejeli obvestilo 
vsakič, ko bo po izbranih pa rametrih 
cena ugodnejša ali ko se bo vaša de
stinacija in s tem letalska vozovnica 
dražila. Seveda boste za optimizacijo 
poti izbrali tudi število presedanj, čas, 
v katerem želite prispeti na cilj, in os
tale parametre potovanja. Namig: 
za še ugodnejšo ponudbo izberite za 
odhodno letališče katero od sosednjih 
(Benetke, Gradec, Zagreb)._

skyscanner.net

MAPS2GO: 
ZEMLJEVID V 
ŽEPU

Ste se že kdaj znašli 
brez povezave z in
ternetom? Pri tem 

pa po velikem mestu tavali z analognim 
papirnatim zemljevidom?! Od zdaj 
je to preteklost, saj si z aplikacijo Ci
tyMaps2Go ponudnika Ulmon zemlje
vide pretočite v svoj pametni telefon. 
Vse, kar vam preostane, je, da vključite 
GPS, in že lahko okusite žepno izku
šnjo odkrivanja vseh večjih svetovnih 
prestolnic. Zanimivo pri aplikaciji je, 
da vam ponuja tudi nekatere dodatne 
informacije in namige, s katerimi boste 
zagotovo manj izgubljeni. Torej, če ni 
interneta in odpove dobri stari Google 
Maps, boste s CityMaps2Go vedno na 
pra vi poti!_

ulmon.com

BOOKING.COM 
NAJVEČJI NA 
SVETU

Dobri stari Booking.
com je mesto, kjer 
najdete praktično 

vsak hotel na svetu. V strokovnih vo
dah (beri: pri turističnih delavcih) velja 
za aplikacijo, s katero v zadnjem hipu 
najdete najugodnejšo ponudbo žele
nega ho tela. Tako lahko postane vaš 
najboljši prijatelj, ko se odločite, da 
potovanje opravite brez pretiranega 
načrtova nja in kar iz lastnega žepa 
opravljate rezervacije sob v nasled
njem mestu na vaši spontani popot
niški avanturi. Si predstavljate tako 
boemski dopust? Ne? Potem brez 
težav načrtujte do pust vaše družine 
na izbrani sanjski lokaciji. Booking je 
zares vsestranski in tako obvezna do
pustniška aplikacija._

booking.com

AIRBNB: 
URBANA 
PRENOČIŠČA

Kdor ne uporablja 
AirBnB, preprosto 
ni svetovljan. Kaj

ti prav tu so izbrani najboljši zasebni 
apartmaji in nastanitve na svetu. Od 
podobnih tovrstnih aplikacij se raz
likuje predvsem po okusu, ki ga ima jo 
ponudniki v okviru tega sistema. Naj
boljši primer je srfanje po nasta nitvah 
pri naših sosedih Hrvatih, kjer vas bo 
presenetil izbor lično urejenih apart
majev. Seveda se kot vedno tudi tu 
najde kakšna črna ovca, a šteje ve čina 
ponudbe, ki je boljša od povpre čja. Ker 
gre za zasebno ponudbo, pa bodite 
kljub temu previdni in vedno preverite 
vašega gostitelja in njegovo oceno!_

airbnb.com

BESEDILO & IZBOR: JAN MAC AROL 
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serija hummel Seventyone

serija hummel Slimer stadil

serija hummel hml 

serija  hummel deuce court

serija hummel denim

prihrani z geslom: peterpoles
 

trgovine:
Hala 12, BTC Ljubljana
Arena center Zagreb  

Mercator center Velenje  
 

Spletna trgovina hummel.si
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Alkoholni kis 

Poskusite z alkoholnim kisom; zadeva 
preprosto deluje. Kis nanesite na čis
to krpo ali papirnato brisačo in nežno 
očistite morebitne praske in  madeže. 
Kaj pravite? Pomaga?

Detergent

Zares trdovratne madeže poskusite 
odstraniti z detergentom za pomi
vanje posode. Vzemite  čisto krpo (ali 
rabljeno zobno ščetko) in nanjo nane
site malo blagega detergenta. Upo
rabite toplo vodo in nežno zdrgnite 
umazano površino čevljev. Madeži bi 
morali v nekaj trenutkih izginiti.

Zamenjajte vezalke

Resnici na ljubo, vezalke se umažejo 
veliko hitreje kot zunanjost čevljev. 

Hitra rešitev? Enostavno zamenjaj
te vezalke in superge bodo videti kot 
nove.

Lak za nohte

Ko so madeži tako trdovratni, da jih 
prav nobeden izmed trikov ne odstra
ni, je vaša zadnja možnost, da z belim 
lakom za nohte elegantno prekrijete 
neodstranljive packe. Hej, vsekakor 
bolje kot pa nakup povsem novih su
perg. Kajne?

Lepotna kopel

Odstranite vezalke, umivalnik napolni
te s toplo vodo. Zmešajte toplo vodo, 
kis in sodo bikarbono. Zmes vtrite v 
superge in jih s ščetko očistite, nato jih 
skupaj z vezalkami položite v umival
nik. Pustite, da se namakajo nekaj ur._

BELE SUPERGE SO SEVEDA NEPOGREŠLJIV KOS 
POMLADNOPOLETNE GARDEROBE. TODA LE KAKO JIH 

OHRANITI KOT NOVE, SNEŽNO BELE? RAZKRIVAMO VAM 
GENIALNE TRIKE, KAKO JIH OČISTITI.

KAKO 
OČISTITI BELE 

SUPERGE?

loterija.si

Vaša najljubša srečka ima novo podobo. 
Od 16. maja dalje na vašem najljubšem
prodajnem mestu!

Naj
se ti
nasmehne

9999999

2 €

9999999999999

10.000 €

9999999999999
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SMART BRABUS 
NASTAJAL BO V REVOZU 

Smart je na mednarodnem avtomobilskem salonu v Pekingu premierno 
predstavil trio Smartov z oznako Brabus – Fortwo, Cabrio in Forfour; ti so 
»pojedli špinačo« in kot Popaj dobili več moči in bolj mišičast oz. špor
ten videz, privlačnejša pa je tudi potovalna kabina, ki se ponaša z us
njenimi sedeži za boljši oprijem, prešito armaturo in športnim volanom.  
Smart Brabus bo imel okoli 20 odstotkov močnejši motor kot standardni 
turbo motor, kar v številkah pomeni 107 KM (80 kW) in 170 Nm navora. 
Do 100 km/h pospeši v 9,5 sekunde in zmore do 180 km/h. Na evropski 
trg prihaja julija._

smart.com

JAGUAR XF  
BRITANSKI ŠARM 

Jaguarji niso le lepi in drugačni avtomobili, temveč vse bolj resno držijo korak 
z nemško sveto trojico (BMW, Audi, MercedesBenz), ki je pregovorno odlična. 
Ne moremo trditi, da jo je Jaguar presegel, se ji je pa zelo, zelo nevarno pribli
žal in jo v segmentu, kjer karizma velikokrat spodbudi nakup – celo presegel. 
XF je predvsem dobra alternativa nemški sveti trojici. Je zadosti drugačen, da vas 
bodo opazili. Osnovno ceno nekaj nad 46.000 evri lahko hitro začinite s številnimi 
dodatki in takrat Jaguar XF ni poceni. A se pri teh zneskih odloča predvsem srce. 
Zato bodite pogumni in čustveni. Izberite britanski šarm. Več o Jaguarju XF si lah
ko preberete na naši spletni strani._

jaguarslovenija.si / test: citymagazine.si/jaguarXFtest

FORD MUSTANG 
 NAJBOLJE PRODAJAN ŠPORTNI KUPE NA SVETU TUDI V SLOVENIJI

Na slovenske ceste je zapeljal avtomobil z legendarnim konjičem  Ford Mustang, 
za katerega velja, da gre za tako zelo legendarno vozilo, da v avtomobilskih lo
gih težko najdemo pravega konkurenta. S svojo karizmo je desetletja navduševal 
Američane, nedavno pa je postal svetovni fenomen in imel tako lani rekordno pro
dajo, ki ga uvršča visoko v vrh razreda športnih kupejev. Analiza najnovejših po
datkov o registracijah, ki jih ima agencija IHS Automotive, je pokazala, da je Ford 
lani po vsem svetu prodal približno 110.000 Mustangov v kupejevski izvedbi in še 
približno 30.000 Mustangov kabrioletov. Tako je Ford Mustang tudi edini športni 
kupe, ki je imel lani več kot 100.000 novih registracij._ 

ford.si 

AUDI TT RS 
TT NA PROTEINIH 

Novi Audi TT RS je najzmogljivejši TT v zgodovini! Je 60 konjev močnejši od predhodnika 
in z aluminijastim agregatom, zaradi česar je odvrgel 10 kilogramov. Za doplačilo pa po
nuja številne tehnične poslastice, ob katerih se bodo oblizovali tudi najzahtevnejši oktan
ski gurmani. Na voljo je v dveh karoserijskih različicah: kupe in kabriolet, ki pod motornim 
pokrovom skrivata skupno srce, 2,5litrski petvaljni turbo bencinski motor iz aluminijaste 
konstrukcije (aluminijasta so tudi 19 in 20palčna platišča). Motor razvije okroglih 400 
KM (294 kW) in 480 Nm navora. Pri različici TT RS Coupé stotica pade po 3,7, pri izpeljanki 
Road ster pa v 3,9 sekunde. Obe imata hitrost prisilno omejeno pri 250 km/h, na željo kup
cev pa jima lahko snamejo uzdi, da pospešujeta vse do 280 km/h (paket Performance)._

audi.si
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KRIMINALNI FILM, DRAMA 

PSI BREZČASJA 
ZDA, 2016

TRILER 

DENARNE IGRE
ZDA, 2016, MONEY MONSTER

AKCIJSKI FILM, FANTAZIJSKI FILM 

NINJA ŽELVE: IZ SENC
ZDA, 2016, TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS

PUSTOLOVSKI FILM, FANTAZIJSKI FILM 

ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI: 
SKOZI OGLEDALO 

ZDA, 2016, ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS 3D

TRILER

PRAVA FANTA 
ZDA/VB, 2016, THE NICE GUYS

Psi brezčasja je prvi slovenski film noir. Celovečerni prvenec Mateja Nahtigala je 
bil posnet v neodvisni produkciji po istoimenski knjižni predlogi Zorana Benčiča, 
s katerim sta skupaj spisala scenarij. Debitiral je na Festivalu slovenskega filma, 
obiskal Velenje in Portorož, zdaj pa film, ki je mejnik v domači filmski pro dukciji, 
prihaja še na redni kinospored. Kriminalka je dobitnica nagrade Združenja sloven
skih filmskih kritikov, skozi zgodbo iskanja morilca pa postreže z analizo in kritiko 
stanja duha sodobnega človeka ter vseh izumetničenih pravil, s katerimi zak riva 
svoj pravi jaz._

Režija: Matej Nahtigal. Igrajo: Primož Vrhovec, Predrag Mitrović  Peđa, Blaž 
Setnikar, Akira Hasegawa, Borut Veselko, Radko Polič  Rac, Emil Cerar, Ivo Bari šič, 
Niko Goršič, Marko Ujc, Vida Breže, Andrijana Boškoska Batič, Valentina Pla skan.

19. 5., Cineplexx, Kolosej 

Gre za nadaljevanje filmske uspe
šnice iz leta 2010, groteskne reinter
pretacije večne klasike, kot jo je vi
del ekscentrični Tim Burton. Šest let 
kasneje se originalna zasedba vrača 
(Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia 
Wasikowska, Helena Bonham Carter), 
Burton pa se je preselil v ozadje, saj 
je ''zgolj'' producent, medtem ko je 
režisersko paličico prepustil Jamesu 
Bobinu. Med novimi obrazi najdemo 
Sacha Barona Cohena, tudi glasove 
animiranim likom pa so posodila veli ka 
imena filma – zdaj pokojni Alan Rick
man, pa Stephen Fry, Michael Sheen in 
Ti mothy Spall._

Režija: James Bobin. Igrajo: Johnny 
Depp, Anne Hathaway, Mia Wasi
kowska, Rhys Ifans, Helena Bonham 
Carter, Sacha Baron Cohen, Alan Ric
kman, Stephen Fry, Michael Sheen, 
Timothy Spall.

26. 5., Cineplexx, Kolosej 

Prava fanta je žanrska mineštra iz kri
minalke, trilerja, komedije in akci je. In 
če vas k ogledu ne bo prepričalo to, 
da v filmu nastopata Ryan Gosling in 
Russell Crowe, bi vas moralo prepričati 
dejstvo, da je film režiral Shane Black 
(Iron Man 3), av tor kultne filmske seri
je Smrtonosno orožje, s katero nam je 
dal enega naj boljših filmskih policijskih 
duetov. Tok rat se vrača s t. i. ''buddy 
cup'' formulo, ki pa je nekoliko drugač

na od tiste, ki sta jo zakuhala Mel Gib
son in Danny Glo ver. Gosling in Crowe 
pač nista preveč prijetna fanta, kot nas 
poskuša prepričati naslov. Ali pač?_

Režija: Shane Black, Rich Moore. 
Igrajo: Ryan Gosling, Russell Crowe, 
Kim Basinger, Matt Bomer, Margaret 
Qualley, Jack Kilmer, Ty Simpkins.

19. 5., Cineplexx, Kolosej

Denarne igre so napet politični tri ler 
slovite igralke in občasne režiserke 
Jodie Foster, ki je pred tem režirala 
ne običajen film Bober. Pred kame
ro je postavila zvezdniško zasedbo z 
Ge orgeem Clooneyjem in Julio Ro
berts na čelu, na rešeto pa finančne 
malverza cije, ki jih simbolizira Lee 
Gates (Clo oney), voditelj priljubljene 
finančne oddaje. Nekega dne med 
snemanjem v eter vpade mladenič 
(Jack O'Connell), ki Leeja vzame za 
talca, saj je zaradi napačnih finančnih 
priporočil izgubil vse svoje prihranke, 
zdaj pa zahteva odgovore. Če se sprva 
zdi, da je Gates del umazane igre, je na 

Čeprav se je pod režijo tokrat podpi
sal Dave Green, duh Michaela Baya 
pri Ninja želvah ostaja, saj ga najde
mo med producenti. Zato ni prese
nečenje, da je tudi nadaljevanje tako 
eksplo zivno kot leta 2014 obujena 
franšiza o štirih želvjih bratih z imeni 
renesanč nih umetnikov (Raphael, Le
onardo, Michelangelo in Donatello), 
novinarki April O'Neil (Megan Fox) in 
podga ni. Med pomembnimi novinci 

najdemo Stephena Amella (Puščica), 
ki se je vživel v vlogo Caseyja Jonesa. 
Grožnja tokrat prihaja z neba (mehan
ski Neze mljani) in iz laboratorija (nori 
znanstve nik Dr. Baxter Stockman ter 
merjasca Bebop in Rocksteady)._

Režija: Dave Green. Igrajo: Alan Ri
tchson, Megan Fox, Stephen Amell, 
Noel Fisher, Brian Tee.

2. 6, Cineplexx, Kolosej 

Možje X: Apokalipsa je zadnji film iz 
franšize Možje X, v katerem bo kot 
mutantka Mystique nastopila Jennifer 
Lawrence. Na režiserski stolček je zno
va sedel Bryan Singer (Preprodajal ci), 

AKCIJSKI FILM, ZNANSTVENA FANTASTIKA

MOŽJE X: APOKALIPSA
ZDA, 2016, XMEN: APOCALYPSE

ki se je v tej vlogi že dodobra udo
mačil. V novem nadaljevanju vidimo 
stare (Profesor X, Mystique, Magneto, 
Beast, Quicksilver …) in nove obraze, 
med njimi Sanso Stark iz Igre pres
tolov Sophie Turner. Zgodba se plete 
okoli diaboličnega načrta starodav
nega mutanta, znanega kot Apoka
lipsa (utelesil ga je Oscar Isaac), ki se 
je prebudil po tritisočletnem spancu in 
zbral moštvo močnih mutantov, s ka
terimi želi očistiti človeštvo in ustvariti 
novo svetovno ureditev._

Režija: Bryan Singer. Igrajo: James 
McAvoy, Michael Fassbender, Jenni
fer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas 
Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sop
hie Turner, Olivia Munn, Lucas Till.

19. 5., Cineplexx, Kolosej

LJUBEZEN 
NA PRVI 
OGLED

Videoigrica Warcraft je v 22 letih pre
rasla v pravi družbeni fenomen, zato 
je logično, da je filmska adaptacija 
te igričarske franšize tako težko pri
čakovana. Z računalniških zaslonov 
se epska pustolovščina, ki poka po 
šivih od posebnih učinkov, prvič seli 
na velika platna, kjer se bomo vrnili v 
čas izbruha vojne med ljudmi in orki 
v navideznem svetu Azerotha. Breme 
(nerealno) visokih pričakovanj filma 
je nase prevzel Duncan Jones, ki se 
je pred tem izkazal s filmoma Luna in 
Izvorna koda. V ospredju bosta zas

tavonoši obeh ras, pri orkih je to Du
rotan, ki ga je utelesil Toby Kebbell 
(Zora Planeta opic, Fantastični štirje), 
zavezništvo ljudi pa vodi vitez Anduin 
Lothar, v katerega se je vživel Travis 
Fimmel. Ta se je z igranjem v TVseriji 
Vikingi že dodobra spoprijateljil z vlo
go neustrašnega borca._

Režija: Duncan Jones. Igrajo: Travis 
Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, 
Dominic Cooper, Toby Kebbell.

26. 5., Cineplexx, Kolosej 

19. MAJ, OB 20.00

VABLJENE

TUDI
DAME!

AKCIJSKI FILM, PUSTOLOVSKI FILM

WARCRAFT: ZAČETEK 
ZDA, 2016, WARCRAFT

MAJ JE PREGOVORNO MESEC LJUBEZ-
NI, IN VSI, KI STE ZALJUBLJENI V DOB-
RE FILME, BOSTE TA MESEC ZALJUB-
LJENI DO UŠES! POJDITE NA ZMENEK 
S KINOM. PA NE POZABITE NAROČITI 
POKOVKE, KI JE KINEMATOGRAFSKA 
RAZLIČICA ROŽ NA PRVEM ZMENKU.

BESEDILO: ANŽE POMPE

koncu on tisti, ki se skupaj z ugrabite
ljem, oblečenim v jopič, napolnjen z 
razstrelivom, odpravi na sled finančne 
prevare._

Režija: Jodie Foster. Igrajo: Julia Ro
berts, Caitriona Balfe, George Clo
oney, Jack O’Connell, Dominic West, 
Giancarlo Esposito, Greta Lee, Emily 
Meade.

2. 6., Cineplexx, Kolosej
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GLASBENI FESTIVALI: 
SRCE POLETJA V EVROPI

INMUSIC 
FESTIVAL 

UTELEŠENJE INDIE ROCKA

Letos bo Jarun v Zagrebu že enajsto 
leto zapored gostil InMusic festival 
2016. Osupljiva okolica otoka in Jaru
na vsako leto poskrbita za edinstve
no, skorajda “družinsko” ozračje na 
festivalu. Eden od najbolj priljubljenih 
evropskih festivalov je lani dosegel 
desetko in verjamemo, da bodo tudi 
letos poskrbeli, da bo festival nekaj 
posebnega._

Kdo? Florence + The Machine, PJ 
Har vey, Jake Bugg, Skunk Anansie, 
The Ko oks, Wilco, Django Django, 
Pennywise, Gutterdämmerung featu
ring Henry Rollins, Yeasayer in drugi.  
Kje? Jarun, Zagreb, Hrvaška.
Kdaj? Od 20. do 22. junija.
inmusicfestival.com

HIDEOUT 
FESTIVAL 

NEPOZABNI ŽURERSKI RAZVRATI

Hideout Festival, ki bo zadnji teden v 
juniju razvnel plažo Zrće na hrvaškem 
Pagu, bo letos šesti. Za uvod v nepo
zabne žurerske razvrate bodo pet dni 
skrbeli prepartyji, za zaključek sončni 
afterpartyji, med prvimi in drugimi pa 
bomo lahko uživali z več kot sto glas
benimi izvajalci, ki bodo poprijeli za 
glasbeno mašinerijo na odru ob baze
nu, žurerski ladjici ali v enem od klubov 
na plaži._

Kdo? Jamie XX, Skepta, Andy C, Jamie 
Jones, MK, Gorgon City, Stormzy, Eats 
Everything in drugi.
Kje? Zrće, Pag, Hrvaška.
Kdaj? Od 26. do 30. junija.
hideoutfestival.com

EXIT AVANTURA 
DVA FESTIVALA V ENEM

Letošnja, že 16. izdaja svetovno znanega festiva
la bo po pričevanjih organizatorjev zadovoljila še 
tako zahtevne glasbene okuse. V Exit avanturo pa je 
vključen tudi festival Sea Dance Festival, ki se odvija 
na plaži Jaz v Črni gori._

Kdo? The Prodigy, Ellie Goulding, Bastille, Wiz Kha
lifa, The Vaccines in Stormzy, Dimitri Vegas & Like 
Mike, Robin Schulz, Nina Kraviz, Nicky Romero, Skril
lex, Hurts, Andy C, Sister Bliss – Faithless DJ Set in 
drugi.
Kje? Novi Sad, Srbija, in Jaz, Črna gora. 
Kdaj? Od 7. do 10. julija in od 14. do 16. julija. 
exitfest.org

ULTRA EUROPE 
GLASBENI SPEKTAKEL LETA

Festival Ultra Europe, ki poteka na le
gendarnem stadionu Poljud v Splitu, 
bo že četrto leto zapored prizorišče 
enega največjih evropskih elektron
skih festivalov. Ustvarjalci razvpitega 
miamijskega UMFja so z navduše
njem priznali, da evropska izdaja Ultra 
Music Festivala presega vse ostale zu
najameriške izvedbe._

Kdo? Above & Beyond, Afrojack, Ale
sso, Armin van Buuren, David Guetta, 
Example, Fedde Le Grand, Hardwell, 
Ingrosso, The Chemical Brothers in 
drugi. 
Kje?  Stadion Poljud, Split, Hrvaška. 
Kdaj?  Od 15. do 17. julija.
ultra.collegium.si

SONUS 
PET DNI, PET NOČI

Eden od desetih najboljših tehno festi
valov na svetu bo letos spet na Pagu. 
Četrta izda ja festivala bo na enem 
mestu tako zbrala najboljše svetovne 
producente elektronske glasbe!_

Kdo? PanPot, Dixon, Ricardo Villalo
bos, Loco Dice, Luciano, Tale of Us, Jo
seph Capriati, SethTroxler, tINI, Marco 
Carola in drugi. 
Kje? Zrće, Pag, Hrvaška. 
Kdaj? Od 21. do 25. avgusta. 
sonusfestival.eu

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKOPOLETJE SE PRIBLIŽUJE Z NEZADRŽNO HITROSTJO, Z NJIM PA GLASBENI FESTIVALI PO EVROPI, KI ŽE DOBRO 
DESET LETJE RAZVESELJUJEJO MLADE IN MLADE PO SRCU IZ CELOTNE EVROPE. PRIPRAVITE SVOJA FESTIVALSKA 

OBLAČILA IN PRIČESKE TER PREBERITE, KATERIH FESTIVALOV LETOS NE SMETE ZAMUDITI!

TOMORROWLAND 
MEKA LJUBITELJEV ELEKTRONSKE GLASBE

Tomorrowland je festival, ki je v dvanajstih letih pri
dobil neizmerno slavo in ugled med vsemi glasbe nimi 
festivali na svetu. Ali smo ljubitelji trance glasbe, teh
na ali house zvrsti ali pa goreč ljubitelj elektronske 
dance scene – Tomorrowland je kraj, ki ga kot pravi 
žurerji moramo obiskati._

Kdo? Armin van Buuren, Deadmau5, Tiësto, Alesso, 
Axwell Λ Ingrosso, Axwell, Robin Schulz, Eric Prydz, 
David Guetta in drugi.
Kje? Boom, Belgija. 
Kdaj? Od 22. do 24. julija.
tomorrowland.com

ROCK IN VIENNA 
URBANI ROCK FESTIVAL

Poletje 2016 na Dunaj drugo leto za
pored prinaša urbani rock festival 
Rock in Vienna. Stari rock se bo po
mešal z novimi rock smernicami in 
skupine starejših generacij se bodo 
pomerile z mlajšimi zasedbami. V za
četku junija bo tako otok na Donavi 
(Donauinsel) vibriral v ritmih rocka._

Kdo? Rammstein, Iggy Pop, Mando 
Diao, Iron Maiden, The Subways in 
drugi.
Kje? Dunaj, Avstrija.
Kdaj? Od 3. do 5. junija.
rockinvienna.at

NOS ALIVE 
SINONIM ZA POLETJE

Poletje nikjer ne diši tako kot na obali 
Lizbone, kjer se v začetku juli ja odvi
ja glasbeni festival NOS Alive, nekoč 
znan kot Optimus Alive. Ta je danes 
sinonim za kombinacijo ele ktronske 
glasbe, toplega vremena in obalnega 
prizorišča._ 

Kdo? Radiohead, The Chemical 
Brothers, Arcade Fire, Pixies, Tame Im
pala, Robert Plant, The 1975, Hot Chip, 
M83, Grimes in drugi.
Kje? Lizbona, Portugalska.
Kdaj? Od 7. do 9. julija.
nosalive.com

SZIGET FESTIVAL 
LETOS BO Z NAMI RIHANNA

Že 23. izdaja enega bolj priljubljenih evropskih, pa 
tudi svetovnih glasbenih festivalov Sziget bo tudi 
letos drugi teden avgusta na Otoku svobode, kot ga 
imenujejo domačini in njegovi oboževalci. Na otoku, 
ki velja za nekakšno neodvisno državo, saj sklene več 
festivalov v enega, je mogoče najti vsaj 50 lokacij z 
več kot 200 programi najrazličnejše umetnosti in 
zabave na dan._

Kdo? Rihanna, Muse, David Guetta, SIA, Manu Chao 
La Ventura, Bastille, Sigur Rós, John Newman, The 
Lumineers, Parov Stelar, Nicky Romero, Crystal 
Castles, M83, Jake Bugg, Chvrches, Block Party, 
Hardwell in drugi. 
Kje? Budimpešta, Madžarska.
Kdaj? Od 10. do 17. avgusta.
szigetfestival.com
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KONCERT / LJUBLJANA

ALICE COOPER 
KRALJ TEATRALNEGA ROCKA PRVIČ V SLOVENIJI 

Alice Cooper bo končno nastopil tudi v Sloveniji! 
Uspešnim rock klasikam, kot so Poison, Welcome to 
My Nightmare, School’s Out, I’m Eighteen, Billion Dol
lar Babies, Bed of Nails, No More Mr. Nice Guy, Under 
My Wheels, Elected, You and Me in Only Woman Bleed, 
bomo lahko tako prisluhnili v prvi polovici junija. Ame
riški igralec številnih osebnostnih vlog (pevec, radijski 
voditelj, avtor, filmski igralec, predvsem pa nepreko
sljiv mojster teatralnih rock spektaklov) se bo tako 
med drugim predstavil s svojim znamenitim odrskim 
šovom, ki vključuje nepogrešljive giljotine, kostume, 
lutke ter električne stole. Avtor številnih zimzelenih 
uspešnic udarnega in hkrati nalezljivo melodičnega 
rocka se lahko ponaša z impresivno samostojno kari
ero, v kateri je posnel 26 studijskih plošč._

12. junija 2016 / Hala Tivoli, Ljubljana

KONCERT / VERONA

ADELE 
BRITANSKA GLASBENA DIVA 

Adele seveda ni treba posebej predstavljati. Je ang
leška pevka, glasbenica in multiinstrumentalistka 
in prva ženska v zgodovini, ki ima tri single na vrhu 
lestvice Billboard Hot 100 v istem času kot glavna 
iz vajalka, ter prva umetnica, ki ima dva albuma na 
prvih petih mestih lestvice Billboard 200 in dva sin
gla na prvih petih mestih lestvice Billboard Hot 100 
hkrati. Potem ko je lani izdala svoj najnovejši al bum 
25, ki se je po svetu prodal v milijonih izvodov, je 
Adele svoje oboževalce presenetila in navdušila tudi 
z evropsko turnejo. Oboževana pevka je bila zadnjič 
na turneji leta 2011._

28. in 29. maja 2016 / Arena di Verona, Verona, 
Italija

KONCERT / LJUBLJANA

S.A.R.S. 
ZA MNOŽICE IN DOBRE VIBRACIJE 

Člani skupine S.A.R.S., pri nas ene najpopularnejših 
glasbenih zasedb ta hip, bodo prihodnji mesec na
stopili v ljubljanskih Križankah in tako počastili 10. 
obletnico svojega delovanja. Z unikatno mešanico 
žanrov so se zasidrali na prestolu zasedb z dobrimi 
vibracijami in množično obiskanimi koncerti. Napo
vedali pa so že tudi izid svojega zadnjega albuma, ki 
naj bi izšel to pomlad. To je že prispevalo k širjenju 
govoric, da bo zasedba prenehala delovati, kar pa ne 
bi moglo biti bolj neresnično – S.A.R.S. so aktivnejši 
kot kdaj prej, sledijo svetovnim trendom, medtem ko 
na domačem ozemlju ustvarjajo nove._

2. junija 2016 / Križanke, Ljubljana

KONCERT / LJUBLJANA

GARBAGE 
AMERIŠKOŠKOTSKI ALTERNATIVNI ROCK BEND 

Pa smo jih dočakali. Kultna skupina Garbage je na 
svoj zemljevid koncertov namreč umestila tudi Slo
venijo. Čeprav škotskoameriški bend šteje že 23 
let, obraz in glas skupine Shirley Manson, Butch Vig, 
Duke Erikson in Steve Marker še zdaleč niso za staro 
šaro, kot morda namiguje njihovo ime. V stratosfero 
so se izstrelili s prvencem Garbage (1995) in do da
nes nanizali pet studijskih albumov. Kljub bolj alter
nativnemu zvoku so prepričali množice, leta 1999 pa 
so celo posneli naslovno skladbo za 19. film o Jamesu 
Bondu, Vse in še svet (1999), z naslovom The World 
Is Not Enough. Njihov šesti studijski album Strange 
Little Birds izide 10. junija._

7. junija 2016 / Kino Šiška, Ljubljana 

KONCERT / LJUBLJANA

32. DRUGA GODBA 
MEDNARODNI FESTIVAL 

Druga godba je zvezda stalnica na glasbeni sceni, saj 
bo letošnja izvedba že 32. različica tega mednaro
dnega festivala, ki bo znova potekal v Ljublja ni. Dru
ga godba 2016 bo na sporedu med 26. in 28. majem, 
ko se bodo tla ljubljanskih koncertnih odrov tresla ob 
zvokih nastopajočih, kot so St Ger main, Nneka, Saul 
Williams, Pat Thomas & Kwashibu Area Band, Orke
sta Mendoza, Magnetic Ensemble, uKanDanZ, The 
Comet is Coming, Dom La Nena in Dinovski & Schu
bert._

Od 26. do 28. maja 2016 / različna prizorišča po 
Ljubljani

KAJ BO NAŠ GLASBENI NAVDIH MAJA IN 
V ZAČETKU JUNIJA? S KOM BO PLESALA 
PRESTOLNICA? UŽIVALI BOMO LAH KO 
NA FESTIVALU DRUGA GODBA, NA KON-
CERTU ZASEDBE S.A.R.S. TER PRVIČ V 
SLOVENIJI PRISLUHNILI GARBAGE IN 
KRALJU TEATRALNEGA ROCKA ALICEU 
COOPERJU!

LJUBLJANSKI 
GLASBENI 
MARATON
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PARODIJA 

IMPROVIZIJA 

FESTIVAL 

DRAMA FESTIVAL 
2016  

THE UMBILICAL BROTHERS: 
THE REHEARSAL

Improvizija, gledališkoglasbena parodija blišča 
in bede, kot jo pooseblja Evrovizija, bo letos že 
petnajsto leto zabavala občinstvo. Kako stvar 
deluje? Stilsko povsem raznovrstne zasedbe se 
potegujejo za naslov zmagovalne popevke Im
provizije 2016. Besedilo in glasba sta prepušče
na spontanemu navdihu, naslove popevk določi 
občinstvo. Nepozabni dogodek povezuje izjemno 
očarljiv, briljantno uigran in s šalami oborožen 
voditeljski par. Zmagovalno pesem Improvizije s 
»televotingom« izbere dejavno udeleženo ob
činstvo._

Umetniško in organizacijsko vodstvo: Juš Milčinski

17. maja ob 20.00 / Cankarjev dom  

Od Celovca do Zagreba, od Maribora do Nove Go
rice in Trsta. Deset vznemirljivih predstav v enem 
tednu. Deset režijskih poetik, deset zgodb, deset 
igralskih zasedb. Letošnji program festivalskega 
prepleta različnih gledališč v slovenski prestolnici 
bodo sestavljale predvsem gostujoče uprizoritve, 
ki jih primarno zaznamujejo osrednje junakinje, 
pomemben del festivalskega dogajanja pa so tudi 
številni spremljajoči dogodki, ki bodo med drugim 
tematizirali položaj žensk v gledališču. Drama 
Festival 2016 se bo začel z gostovanjem uprizo
ritve Henrika Ibsena Nora v režiji Mateje Koležnik, 
izvedlo jo bo gledališče Stadttheater iz Celovca._

Organizator: SNG Drama Ljubljana

Od 29. maja do 4. junija / SNG Drama Ljubljana

Eden najprepoznavnejših avstralskih izvoznih ar
tiklov – genialna komika Dave in Shane, sta v SiTi 
Teatru BTC že navduševala s predstavami Don’t 
Explain, Speed Mouse in Heaven by Storm, tokrat 
pa se v Ljubljano vračata z najnovejšo predsta
vo The Rehearsal. Vsaka izkušnja z Um bilicoma 
je pretresljiva in njun zadnji, po delih sveta že 
uveljavljeni šov nikakor ni izjema! Za peljala nas 
bosta z ustvarjalnim zlorabljanjem multimedije, 
sodelovanjem z občinstvom, sumlji vimi kosmati
mi ročnimi lutkami, prepovedanimi temami itd. in 
nas ne bosta izpustila, dokler nam ne zavozlata 
povezav v možganih._

Režija in igra: David Collins in Shane Dundas

18. maja ob 20.00 / SiTi Teater BTC, Ljubljana

»MAJSKE IGRE« 
NEKOLIKO DRUGAČE
ČAKAJO NAS GLEDALIŠKOGLASBENA PARODIJA BLIŠČA 
IN BEDE ALI IMPROVIZIJA, ŽE TRETJI DRAMA FESTIVAL IN 
KOMEDIJA THE REHEARSAL, V KATERI BOSTA BLESTELA 

GENI ALNA KOMIKA DAVE IN SHANE.
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DINNER 
IN THE SKY

PRVI RAY-BAN 
SHOP IN SHOP 
V SLOVENIJI

Ljubljanski teden mode (LJFW) 
nam je postregel s trendi 

za prihodnjo jesen in zimo. 
Na štiridnevnem dogajanju 
se je predstavilo več kot 20 

oblikovalcev oziroma blagovnih 
znamk. Ekipa organizatorjev 
in ustvarjalcev dogodka je za 

prizorišče dogajanja izbrala Trg 
republike, s čimer so dokazali, 
da je pravi prostor za tovrstne 

dogodke._
ljfw.org

Med 13. in 17. majem je naša 
prestolnica bogatejša še za 

eno kulinarično doživetje, ki je 
v zadnjih letih obnorelo svet, 

predvsem pa ljubitelje dobre hrane 
in adrenalina. Taste Ljubljana from 
the Sky je nepozabno kulinarično 

doživetje, ki ga je organizator 
pripravil skupaj z ekipo Jezeršek 

cateringa. _
dinnerinthesky.si

RayBan je v Ljubljani odprl prvo 
in v tej regiji največjo trgovino 
RayBan Shop in Shop. Gre za 

posebej zasnovan predel optike, 
v katerem je predstavljena samo 

blagovna znamka RayBan.
Nahaja se v Optiki Feliks, 

njen koncept pa se ponaša z 
originalnim, edinstvenim Ray

Banovim dizajnom._
rayban.com

PREMIERA 
FILMA PLANET 

SAMSKIH
Mitja Okorn je s filmom Planet 

samskih postavil nove standarde 
slovenskega filma. Navdušenje 

nad filmom so pokazali tudi 
obiskovalci razprodane premiere 

v Cineplexxu Celje. Premiero 
je obiskal režiser Mitja Okorn 
v spremstvu glavne igralke 

Weronike KsiΛΛkiewicz, ki sta po 
ogledu filma v dvorani požela 

stoječe ovacije._
cineplexx.si
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Za življenje brez skrbi
Življenjsko zavarovanje Super 18

 ZAVARUJEMO ČUDEŽ – ČLOVEKA.

Življenjsko zavarovanje Super 18 je zavarovanje za vas, vašega partnerja in vašo družino. Poleg kritja 
za primer naravne in nezgodne smrti ponuja tudi kritja za primer nastanka več različnih hudih bolezni 
ter posebno kritje za otroke.

Več o zavarovanju lahko preberete na naši spletni strani.

Za življenje brez skrbi

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

www.merkur-zav.si080 28 55
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