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UMETNOST 

NA ULICI

(anti) kliše v objektivu Malha Lepotin
destinacija New York – metropolitansko vozlišče
glasbeni izbor Sonica
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Brezplačna revija za sodoben življenjski slog
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uvodnik 03

Cena vstopnic: 
kovanec v klobuk
Ulično gledališče je verjetno najstarejša oblika
gledališča in je tudi ena izmed najbolj atraktiv-
nih popestritev toplejših dni v mestu, hkrati pa
ima nekakšno edinstveno družbeno noto, saj
je dostopno vsem, ki imajo radi gledališče,
tudi tistim, ki si tako ali drugače ne morejo pri-
voščiti obiska tovrstnih formalnih institucij.
Tako občinstvo kot tudi nastopajoči prihajajo iz
različnih socialnih slojev, kultur, narodnosti …
medsebojna interakcija je tako sestavljena iz
vseh in za vsakogar, ki želi gledati, sodelovati,
pokazati. Predvsem pa je lahko odličen medij,
ki brezkompromisno kritizira, opominja, sledi,
vizualizira, nasmeji, sprošča, aktivira, eksperi-
mentira, popestri … V nekaterih starejših evrop-
skih mestih so ulična gledališča že stalnica,
nekako je že neformalno določen prostor
dogajanja, za vsakega nastopajočega umetni-
ka pa tudi izziv, kako se z mimiko, plesom,
igro, žanrom predstave priljubiti občinstvu. Tu

je kritika necenzurirana, takojšnja in neizpod-
bitna. Sama predstava je lahko tudi posredni
medij družbenih aktivistov, ki skušajo z uprizo-
ritvenim delom neposredno nagovoriti, soočiti,
vključiti javnost v trenutne socialne razmere in
v politično območje razmišljanja. Kakorkoli že,
človek na ulici je prežet z edinstveno energijo,
s svojstveno in univerzalno integriteto, je bolj
demokratičen od demokracije same. V prvi
vrsti pa je človek na ulici tisti, ki vdihuje življe-
nje samemu mestu, vloge, ki jih upodablja, pa
naj si bodo spontane ali moderirane, pa nam
omogočajo ohranjati stik z otrokom v naši
podzavesti. No, saj veste, kako pravijo, če
izgubiš otroško vedoželjnost in sanje, izgubiš
voljo do življenja, čustva razburjenja in veselja
pa še kako hitro lahko obnovijo ali spodbudijo
vnovični zagon. Sicer pa, če govorimo o ulični
umetnosti evropskih mest, se kot njeni opazo-
valci oziroma občudovalci lahko bistveno
razlikujemo od tistih, ki so se izgubili v labirint-
skih ulicah Tokija, kjer ulična umetnost apetite
hrani z ekscentričnim cosplayom (op. p. pre-
oblačenjem), kričečimi koncerti in bizarnimi
nastopi, medtem ko smo na drugi strani ocea-

na deležni drugačnega, pa vendar ameriškega
načina komuniciranja. V tem metropolitan-
skem mestu, ki nikoli ne spi, so namreč oči
uprte v utripajoče luči Broadwaya, jazz klubov
in okusnih restavracij. Seveda govorim o New
Yorku in mala skrivnost vsakega Newyorčana
je ta, da življenje kljub blišču ali finančni krizi
nikoli ni naporno. Kakšne čare nam ponujata
veliko jabolko in ulična umetnost, si lahko pre-
berete, če obrnete nekaj strani, predvsem pa
ne pozabite, da je cena vstopnice za ulično
gledališče kakšen kovanec v klobuk._

1

V poletnih
mesecih ulice
oživijo in nanje
se vrnejo
umetniki z
vseh vetrov.

2

Letos se Ana
Desetnica
začne 27.
junija v Izoli,
od 30. junija do
4. julija bo v
Mariboru, v
Ljubljani pa se
bo dogajalo od
3. do 6. julija.
© Luka Dakskobler

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica

1 2
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mestno gledališče ljubljansko abonma 2013/2014

Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana
VEČ INFO na www.mgl.si ali v Programski  in Informacijski knjižici (pri blagajni MGL).
Blagajna je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo.
01 2510 852, blagajna@mgl.si, www.mgl.si

 DARILO OB VPISU
Prvim 500 novim abonentom bomo 

podarili brezplačno vstopnico  
za KONCERT Z IGRALCI MGL!

Carl Sternheim IZ JUNAŠKEGA ŽIVLJENJA MEŠČANOV Komedija

Miroslav Krleža ADAM IN EVA Črna komedija

William Shakespeare OTHELLO Tragedija

Friedrich Dürrenma� FIZIKI Satirična drama

Andrej Rozman - Roza, Coco Mosquito ( Jinx) LIZISTRATA Mjuzikel – komedija

Andrew Bovell SAMBA LANTANA Drama

George Axelrod SEDEM LET SKOMIN Komedija

Jaša Koceli CAFE DADA Kabaret

Jera Ivanc PREVARE (po motivih igre Gl’ingannati anonimnega renesančnega avtorja) Mjuzikel – komedija

Viktorija Rangelova GOLA Psihološka drama (Koproducent ŠKUC Gledališče)

REPERTOAR Veliki oder

Mala scena

in koprodukcija
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Brezplačna revija za sodoben življenjski slog

Na naslovnici
Pogrinjki za prijatelje #2, 
Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje, 
Pot na Fužine 2, Ljubljana
www.mao.si
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.

za VIKEND

PETEK
07/06
Salon Jeruzalem
Dvorec Jeruzalem bo
napolnila glasba,
kuharski virtuozi in
izbrana vina. Dnevno
kulinarično-kulturno
izkušnjo v soboto zače-
nja petkov koncert
Neishe. 

SOBOTA
08/06
Triatlon Karavanke
Premierna predstavi-
tev športno-rekreativ-
nih izzivov nas bo posr-
kala v veslanje, tek in
kolesarjenje. Posamez-
niki in trojke bomo uži-
vali v naravi Blejskega
jezera ob množici navi-
jačev. Ob 11. uri.
www.salomon.com/si
www.triatlon-kara-
vanke.si

PETEK
14/06
Festival idrijske
čipke
Estetika, tradicija in
hkrati inovativen pri-
stop so elementi, ki
povezujejo različne
razstave, predstavitve,
tekmovanja. Idrija bo ta
vikend živahno mesto
tudi zaradi glasbenih
dogodkov.

dan za ... v zraku

OGLASNA VSEBINA

PONE-
DE-
LJEK
03/06
oblikovanje

SREDA
05/06
razstava

ČETR-
TEK
06/06
festival

Pogrinjki za prijatelje #2
Razstavo poznavalci opisujejo kot
povezovanje šestih belgijskih
oblikovalcev in umetnikov. Ti v štirih
namiznih instalacijah izhajajo iz skupne
ideje užitka v druženju in obedovanju._
Do 26. junija, Muzej za oblikovanje in 
arhitekturo, Pot na Fužine 2, Ljubljana, 
www.mao.si 

Supersajz
Pisano, puhasto, igrivo in nenazadnje
urbano so glavni elementi, s katerimi se
poigrava Nina Bric na svojih slastnih
slikah in XXL-plakatih. Platna nas bodo
posrkala v svet plišastih igrač, ki
namigujejo na grozljivke, stripe, erotiko ..._
Ob 20. uri, Kino Šiška, 
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana,
www.kinosiska.si

Urbano & etno
Urbani etno festival začenja brazilska
kuhinja, kjer bomo spoznavali izvor in
kombinacije okusov, nadaljuje jo etno
glasba Makedonije, zaključuje pa zabava
ob zvokih Lollobrigide, Evil Eve in Big
Foot Mame._
Do 8. junija, Celjski mladinski center, 
Mariborska cesta 2, Celje, 
www.mc-celje.si

SREDA
05/06
digitalni
mediji

PETEK
07/06
šport

Diggit
Druga konferenca digitalnih trendov ne
bo privabila le strokovnjakov, saj smo
skoraj vpeti v digitalno komuniciranje, pa
čeprav samo z znanci in prijatelji. Tokrat
se bomo mrežili analogno s številnimi
uglednimi predavatelji iz tujine in doma;
teme pa se bodo gibale vse od
brskalnikov in socialnih omrežij do
medijev in njihovih strategij._
Do 6. junija, Cankarjev dom, Prešernova 10, 
Ljubljana, www.diggit.si 

Franja BTC City
Zaradi dolgoletne tradicije je kolesarski
maraton Franja primerljiv z največjimi
evropskimi kolesarskimi prazniki, hkrati
pa je dogodek, ki ponuja kakovostno in
zdravo preživljanje prostega časa v krogu
družine. Pomerimo se namreč lahko na
različnih trasah; vse od 1.500 metrov do
156 kilometrov._
Do 9. junija, BTC City in različne trase, 
Ljubljana, www.franja.org

06

© Oblikovanje: Muller Van Severen, foto: Fien Muller

Besedilo: Marko Kastelic

© Bobo

© Nina Bric

DDOOKKAAZZAANNOO
44,,22 KKGG MMAANNJJ!!1

formoline L112 pomaga:
� zmanjšati prekomerno telesno težo,
� dolgoročno ohranjati telesno težo,
� zmanjševati absorpcijo holesterola

iz hrane.

PPOONNUUDDBBAA MMEESSEECCAA
Za ceno 12-dnevne shujševalne terapije formoline L112
boste prejeli dodatno 8-dnevno vzdrževalno terapijo
formoline L112. Ponudba velja do razprodaje zalog. 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 
080 32 35 ali na www.fidimed.si
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1 Otto C. et al.: formoline-Concept, 
Obesity treatment- new strategies. Neu-Isenburg 2009; 73-92.
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za VIKEND

SOBOTA
15/06
Ljubljana Pride
Pisanost, zabava in
izrazi želje po enako-
pravnosti bodo prepla-
vili sobotno dopoldne,
ko bodo vsi podporniki
LGBT-gibanja zakora-
kali v povorki.

PETEK
21/06
Festival Lent
Največji štajerski festi-
val že draži z nekateri-
mi imeni, ki jih bomo
lahko videli, srečali,
poslušali ... Živahno,
urbano in poletno
dogajanje nas bo zvabi-
lo na ulice, ne glede na
naš osebni okus.

NEDELJA
30/06
Borza veščin
Evropska prestolnica
mladih Maribor vpelju-
je zanimiv koncept
izmenjave znanj. Vsa-
komur lahko ponudimo
karkoli pač obvladamo
‒ vse od znanja jezikov
do zalivanja rož ‒ v
zameno za želeno
veščino. Ob 13. uri na
ulicah Maribora.
www.mb2013.si

dan za ... v zraku

PETEK
07/06
kultura

PONE-
DE-
LJEK
10/06
fotografija

Junij v Ljubljani
Najlepši mesec v prestolnici je znan po
bogatem kulturnem dogajanju.
Dopoldnevi na Kongresnem trgu so
rezervirani za zabavo najmlajših,
popoldnevi so namenjeni lahkotnejšim
plesnim in glasbenim žanrom, večeri pa
vrhunskim gledališkim, plesnim in
opernim produkcijam ter koncertom
priznanih kulturnih institucij in umetnikov.
Festival se začenja z vrhunskim baletnim
večerom Tango v izvedbi izjemnih
plesalcev SNG Maribor v koreografiji
Edwarda Cluga._
Do 21. junija, Kongresni trg, Ljubljana, 
www.ljubljanafestival.si

Gottfried Hellnwein
Kontroverzni fotograf in slikar spada med
najboljše, kar pripada sodobni umetnosti.
Trditev lahko podkrepimo ali ne s
pregledom prve retrospektivne razstave.
Kustos in galerija obljubljata, da ne bodo
varčevali s kontroverznostjo._
Do 13. oktobra, Galerija Albertina, 
Albertinaplatz 1, Dunaj, Avstrija, 
www.albertina.at

SO-
BOTA
08/06
kulinarika

PETEK
14/06
kulinarika

PETEK
14/06
zabava

Trapez na cesti
Multidisciplinaren kolektiv Trapez bo v
okviru pomladnega dogajanja v Parku
Tabor še dvakrat raziskal iznajdljivost
street fooda. Pripravljal nam bo dovršene
okuse, ki najbolj teknejo stoje._
8. junija med 11. in 17. uro, 29. junija med 17. 
in 22. uro, Park Tabor, Ljubljana, 
www.prostoroz.org

1 Kras, 1000 okusov
Na vaških ulicah magičnega Štanjela se
bodo zbrale kuharske ekipe, ki se s
kombiniranjem arom in okusov
poklanjajo Krasu. Sprehodimo se lahko
tudi po vaški tržnici, med vinarji in
ponudniki turističnih storitev._
Do 16. junija od 11. ure dalje, 
ulice Štanjela, Štanjel, 
www.jota.si

ElectriCity
Festival elektronske glasbe bo v mestno
jedro vnesel veliko mero urbanega rajanja
in veselja do poletnega sproščanja. V
dnevnem programu bo nastopilo šest
krujev s svojimi DJ-i. Med temi je tudi
sarajevski Elahavle, ki bo ob 20. uri
nastopil na Mestnem trgu. Večerni del se
bo odvil s pomočjo šestih DJ-ev._
Staro mestno jedro in Škofjeloški grad, 
Škofja Loka, 
www.electricity-festival.com

07

© SNG Opera in balet Ljubljana

© Dunja Wedam

© Gottfried Hellnwein

PETEK
07/06
clubbing

Roots In Session
Ko nekaj ali nekdo ustvarja desetletje, je
vredno obletnico zaznamovati z zabavo.
Roots In Session skupaj s svojimi
selektorji (Pier, Shine, Mehownee in Fu)
pripravlja KusKus ‒ večer pogledovanja
na dobre zabave, kjer smo se naplesali
ob zvrsteh reggae, roots, dub in
dancehall._
Ob 22. uri, Hengarnica Brooklyn, 
Nazorjeva 6, Ljubljana
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reportaža 08
v zraku

03/06/13 CITY MAGAZINE

UUlično gledališče je najstarejša oblika gledališ-
ča, tovrstne predstave segajo že v antični čas,
za zabavljače pa je bila to pred prihodom radia
in televizije najpogostejša oblika zaposlitve.
Akrobati, živalski triki in čarovniški triki, klovni,
komedija, ples, petje, igra z ognjem, magija, živi
kipi, poezija, proza, slikanje, teater in še mnogo
več se dogaja na ulici. 

Od ulice do zvezd
Ulica je bila začetek za mnoge slavne umetni-
ke, med drugim se je na ulici začela zgodba
najbolj znanega cirkusa Cirque de Solei, njihov
ustanovitelj Guy Laliberté je, potem ko je fakul-
teto obesil na klin, prepotoval Evropo kot ljudski
potujoči glasbenik. Med popotovanjem se je
naučil še požiranja ognja, in ko se je vrnil domov,
se je posvetil cirkuški umetnosti. Sprva skupi-
na uličnih umetnikov se je sčasoma preobliko-
vala v prave cirkusante, dodali so emocionalno
živo glasbo od začetka do konca predstave,
vseskozi so zavračali idejo ringa in cirkuških
živali – in danes veljajo za svetovno cirkuško
atrakcijo, najboljše od Cirque de Solei pa naj bi
doživeli v Las Vegasu. 

zapolnjenim vsakdanjikom. Lotevajo se tudi
nenapovedanih predstav presenečenja, brez
napovedovanja in oglaševanja. Leta 2006 se
je na londonski ulici pojavil ogromen sod. Lju-
dje so se zbirali okoli njega, klicali policijo in
domnevali celo, da gre za bombo. Naslednji
dan je iz soda priletela ogromna lutka lesene
deklice, nato pa se je začela odvijati predstava
skupine Royal de Luxe, v katero je vstopalo

UMET-
NOST NA

ULICI
Besedilo: Špela Dobnikar

V poletnih mesecih ulice oživijo in nanje se vrnejo umetniki z vseh vetrov.
Ulična umetnost ima svoj čar; kot pravijo umetniki, je ulica razburljivejša,
bolj energična in spontana od dvorane, več je prostora za improvizacijo, za
interaktivnost, za nepredvidljivost. 

Gigantske lutke, na katere čaka ves svet
Če se je sčasoma Cirque de Solei preselil z uli-
ce v notranjost, sicer pa med skupinami, ki so
začele in tudi ostale na ulici nosi posebno mesto
francoska Royal de Luxe. Ta ulična lutkovna
skupina vedno znova preseneča v pravem in
prenesenem pomenu – z velikimi zgodbami.
Royal de Luxe je mistični teater, podjetje ino-
vatorjev, kaskaderjev, poetov, ki ga vodi Jean-
Luc Courcoult. Začelo se je leta 1979 v pro-
vansalski Aix-en-Provence s prvo produkcijo.
Igralci so bili prepričani, da je lažje uspeti na
ulici, kot pa zvabiti gledalce v zaprt prostor, zato
so predstavo igrali na odprtem. Niso se ustavi-
li tu, že naslednje leto so pripravili novo ulično
presenečenje,  pripravljajo pa jih še danes. Z
izbranimi predstavami sporočajo, kako
pomembni so urbana kultura, objekti iz moder-
nega življenja in neortodoksnost. Leta 1993 so
naredili na primer zanimivo predstavo The Traf-
fic Jams (prometni zastoji), v kateri so uporabi-
li dvajset vozil, na strehah katerih so se doga-
jale zanimive scene, vozila pa so krožila po
mestih v prometnih konicah. S to produkcijo je
skupina želela zabavati občinstvo tudi med

1

Ana Desetnica
prihaja v
slovenska
mesta tudi to
poletje.
© Luka Dakskobler

2

Britanski
Natural
Theatre
Company
preseneča z
nadrealistični
mi liki. 

1

2
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09
v zraku

5

Liki Natural
Theatre Company
osvajajo ulice po
vsem svetu.

INFOMAT
Od ulice do zvezd
Veliko zvezdnikov je svojo pot začelo
na ulici, med njimi Robin Williams,
David Bowie, Jewel in Harry
Andersen. Benjamin Franklin je bil
ulični performer, recitiral in pel je
pesmi, poezijo in prozo okrog tekočih
dogodkov in jih predstavljal
mimoidočim. Na ulici pa se je najbolje
počutil tudi Bon Jovi, najbolj znani
točki, kjer je nastopal, sta bili
londonski Covent Garden in
moskovski Rdeči trg.

Vesoljski kavboj
Vsako leto se na Irskem odvija
mednarodno tekmovanje uličnih
umetnikov Laya Healthcare Street
Performance World Championship.
Dogaja se v dveh julijskih vikendih, 
v Dublinu in v Corku,  kamor
pripotujejo tekmovat umetniki z
vsega sveta. V zadnjih šestih letih 
je naslov kar trikrat odnesel
avstralski Space Cowboy (vesoljski
kavboj), s pravim imenom Chayne
Hultgren, ki žonglira s srpom,
mačeto, ognjem, ognjem, noži, hkrati
še zajaha svoj monocikel in
mimogrede množico šokira s
požiranjem svojih instrumentov. 

Ulična zanimivost
In še ulična zanimivost. Leta 2007 je
Joshua Bell, znani violinist, 45 minut
igral na ulici, na metro postaji v
Washingtonu. Od 1.092 ljudi, ki so šli
mimo, ga je le eden prepoznal. V svoji
predstavi je zaslužil 32 evrov,
uporabljal pa je Stradivariusovo
kitaro, vredno dva milijona dolarjev.

Ana Desetnica
Letos se Ana Desetnica začne 27.
junija v Izoli, od 30. junija do 4. julija
bo v Mariboru, v Ljubljani pa se bo
dogajalo od 3. do 6. julija. Predstave
Ane Desetnice bodo gostovale še v
Sežani, Kamniku, Šoštanju, Celju,
Kranju, Rušah ... 

vedno več elementov. Danes skupina po vsem
svetu velja za prvovrstne, težko pričakovane
ulične umetnike. V lanskem letu je bila prava
uspešnica predstava Morska odisejada, ki si jo
je od 20. do 22. aprila v Liverpoolu ogledalo
več kot 800.000 gledalcev. To pa je že številka,
ki jo je težko pospraviti v teater ali gledališče. 
Še ena ulična skupina, vredna omembe, je bri-
tanski Natural Theatre Company, ki spravlja lju-
di v smeh že preko štirideset let, v več kot osem-
desetih državah. Gre za, kot sami zase pravijo,
absurdno vrsto uličnega gledališča z najmanj
sto karakterji in scenariji. Svoje karakterje več kot
odlično postavljajo v nadrealistične situacije, za
kar so prejeli mnogo nagrad, lani med drugim
nagrado bath na področju umetnosti. 

Ulični festivali, ki jih ne gre zamuditi
Za vse ljubitelje ulične umetnosti so ulični festi-
vali zagotovo najboljši način sprostitve. Veči-
noma tovrstni festivali pripotujejo v mesta v
poletnih mesecih. Vsako leto se julija v toskan-
ski Certaldo zgrnejo lutkarji, klovni, komedi-
janti, akrobati, čarovniki, iluzionisti, požiralci
ognja, plesalci, glasbeniki in igralci. V starem
mestnem jedru se namreč dogaja Mercantia,
vsakoletni festival ulične kulture, ki velja za
enega najboljših evropskih festivalov ulične
umetnosti. V francoskem mestu Aurillac se
konec avgusta zberejo najboljše gledališče uli-
čne skupine na tridnevnem festivalu, ki že od
leta 1986 privablja obiskovalce, v teh dneh pa
se spremeni v pravo prestolnico uličnega gle-
dališča. Kulturna svoboda in bogastvo privabita
v mesto vsako leto več kot 130.000 obisko-
valcev. Eden od najstarejših festivalov ulične-
ga gledališča se dogaja v Krakovu. Glavni trg
in ostale točke postanejo prostor izražanja tako
tradicionalnega gledališča kot sodobne umet-
nosti. Najboljše iz britanske ulične umetnosti
pa lahko vidimo na vsakoletnem avgustov-
skem  festivalu SIRF v mestu Stockon, katere-
ga ulice postanejo cirkus, teater, plesišče in
koncertni oder. Če se za konec ozremo še bli-
žje k nam: konec julija in v začetku avgusta se
v Gradcu odvija festival uličnega gledališča La
Strada, ki vrača ulico ljudem in vse mestne
kotičke za nekaj dni spremeni v pravo gleda-
lišče, kjer obiskovalce na vsakem koraku čaka
nova zgodba. Kot pravo ulično skrivnost, evrop-
ski zaklad, pa splet omenja mednarodni festi-
val uličnega gledališča Ana Desetnica.

O ulični kulturi pri nas
V Sloveniji se je kultura uličnega gledališča
začela z Ano Monro, ki je lansko leto prazno-

vala že tridesetletnico delovanja, znotraj nje
pa je Ana Desetnica lani dopolnila petnajst let.
Ana Desetnica je iz festivala dveh mest, Lju-
bljane in Maribora, postala vseslovenski festi-
val, na svoje ulice in trge so jo povabila tudi
ostala mesta, privablja pa umetnike in gledal-
ce od vsepovsod. Tudi letos, ko nas obišče
Ana, lahko pričakujemo, da bo v mestih živah-
no, kulturno in zabavno._

3

4 5

3

Avstralski
Space Cowboy
v akciji.

4

Spektakel L`odyssée de la mer
(april 2012, Liverpool) skupine 
Royal de Luxe. 
© Serge Koutchinsky
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Moden kontrast

Kljub pastelnim tonom,

neonskim barvam in velikim

cvetličnim vzorcem je največji

trend letošnjega poletja črno-

bela kombinacija.

ujemi življenje Pripravila: Vanja Hočevar

črne so najlepše 

Maskara Doll Eye NYX Cosmetisc,

cena: 6,96 evra.

www.nyxcosmetics.com

sveže 

Obleka Zara, cena: 39,95 evra.

www.zara.com

cik-cak 

Zapestnica Sinequanone,

cena: 29,90 evra.

eshop.sinequanone.com

živalski motiv 

Bluza Comma, cena: 69,99 evra. 

Trgovine Comma po Sloveniji

klasika 

Kopalke Massimo Dutti, cena: 49,95 evra.

www.massimodutti.com

etno 

Hlače Pepe Jeans, cena: 80 evrov.

www.pepejeans.com

francoski šik 

Obleka Selection by s.Oliver, cena: 129,99

evra. www.soliver.com

igra črne in bele 

Salonarji Topshop, cena: 67,68 evra.

www.topshop.com

uporabni predal ‘’Easy Life’’ 

Renault Captur nas zvesto spremlja na potovanjih, v

njem bomo odkrili velik drsni predal, ki zavzema mesto

predala za drobnarije, vanj lahko spravimo vse, od

fotoaparata, dnevnikov potovanj do steklenice vode …

ulični zapeljivec

Renault Captur, mestni terenec

za vse naše poti.

www.renault.si

dvobarvno 

Majica s.Oliver, cena: 35,99 evra.

www.soliver.com
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OGLASNA VSEBINA

pridih poletja

Torba Next, cena: 30,34 evra.

www.next.co.uk
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www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,4 l/100km. Emisije CO2 96 - 125 g/km.

RENAULT CAPTUR
UJEMI ŽIVLJENJE

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto oz. 100 000 km, karkoli se 
zgodi prej in velja ob nakupu z Renault financiranjem.

MOTOR ENERGY DCI 90 
S PORABO 3,7 l/100 km

100% PRILAGODLJIV

MULTIMEDIJSKI SISTEM S  
7” ZASLONOM NA DOTIK

črna pika 

Prstan Medium Plate Classic,

Pylones, cena: 21,90 evra.

www.leonardo-dekor.si

pika pri pikici 

Superge Le Coq Sportif, Mass,

cena: 69,99 evra. www.mass.si

  
 

    

  

trendi 

Jakna Zara, cena: 69,95 evra.

www.zara.comelegantna 

Obleka Sinequanone,

cena: 109 evrov.

eshop.sinequanone.com

 

  
 

  

    

 
 

 
 

zabava na poti

Multimedijski sistem MEDIA NAV z na dotik

občutljivim zaslonom in vgrajenim navigacijski

sistem, radiom 4 x 20 W, prostoročnim

telefoniranjem Bluetooth® in možnostostjo

poslušanja glasbe preko mobilnega telefona, …
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12tehnologija Besedilo: Miha Jarh

Vse je v zornem kotu
(cena: 300 evrov)
Sončna očala s funkcijo zajema-
nja videa niso nova pogruntavšči-
na. Takšna, zaradi katerih ni treba,
da nas je sram, da jih nosimo, že.
Očala Pivothead so v prvi vrsti
modni dodatek, saj lahko izbira-
mo med relativno veliko različni-
mi okvirji in barvami stekel. Ven-
dar se Pivothead kljub temu lahko
"pohvalijo" s Sonyjevim CMOS-
senzorjem z ločljivostjo 8 mega-
točk. Tako lahko zajemamo video-
posnetke do 1080/30p ali
720/60 p, ki jih shranjujemo na 8
GB velik vgrajen spomin. Seveda
ne smemo pozabiti na zajemanje
fotografij, ki jih lahko "nastreljamo"
tudi do 16 zapovrstjo. Z možnost-
jo Wi-Fi-povezave pa ne bomo
prikrajšani za pošiljanje fotografij
v svet … em, na splet._
pivothead.com

Garmin na valovih
(cena še ni znana)
Pri Garmin International so napo-
vedali GMI 20 in GHC 20, navti-
čna inštrumenta Garmin, ki pove-
zujeta navtični liniji Garminovih
inštrumentov za motorna plovila
in jadrnice. S povsem novim
vmesnikom , ki je lažji za uporabo
kot kdajkoli prej, sta GMI 20 in
GHC 20 nepogrešljiva na vsa-
kem navigacijskem mostu. GMI
20 ima 4-palčni (10,1 cm) barvni
zaslon, ki prikazuje globino,
hitrost, podatke o vetru, motorju
in več kot 100 navtičnih poda-
tkov o plovilu, ki temeljijo na
željah uporabnika. GMI 20 je zas-
novan na platformi svojega pred-
hodnika GMI 10, vendar pa širi
funkcionalnost s prikazom več
informacij hkrati na večjem in
svetlejšem zaslonu. GHC 20 ima
prav tako 4-palčni barvni zaslon,
ki je zasnovan za prikaz in zago-
tavljanje nadzora nad funkcijami
avtopilota. Upravljati ga je mogo-
če tudi z brezžičnim daljinskim
upravljalcem in z napovedano
novo navtično uro quatix._
www.garmin.com

Poletje, divje poletje…
Poleti vidimo večino stvari pozitivno. Zato jih lahko pogledamo
(in zajamemo) skozi modna sončna očala Pivothead ali pa jih
ovekovečimo z vodotesno videokamero. Ko smo ravno pri 
vodi – praviloma bi se vsak, ki gre na jadranje, z njega tudi 
rad vrnil, za kar bo poskrbela Garminova navtična naprava.

100 vrstic
Snemajmo pod gladino 

Ko smo pofotkali in posneli že vse mo-
goče na, pred in za plažo, fotoreporter-
ska žilica pa nam še zmeraj ne da
miru, je najbrž napočil trenutek, da se
odpravimo pod gladino morja. Vodote-
sna kamera GW66VE zmore odbijati
vodo do globine 10 metrov, hkrati pa je
odporna tudi na prah, udarce, pesek in
zimske temperature (do ‒10 Celzijevih
stopinj). Z aktivnim načinom optičnega
stabilizatorja slike SteadyShot lahko "iz
roke" snemamo tekoče in jasne pos-
netke, tresoči prizori bodo samo še od-
daljen spomin. Še kakšna posebnost?
Recimo tale: način snemanja 1920 x
1080/50p v progresivnem načinu je
idealen za zabaven dan na plaži, saj
snema z visoko hitrostjo sličic in vsako
sekundo zajame 50 sličic Full HD. Ne
pozabimo na 10 x optični in 17 x digitalni
zoom, ki bo tudi oddaljene prizore pri-
bližal našim očem. In srcem.
www.sony.si

tehno namig

Xbox One
O Microsoftovi konzoli tre-
tje generacije je znanih že
nekaj dejstev. Da se bo
Xbox One šibil od novod-
obne strojne opreme, ni
dvoma. Bolj zanimiv je po-
datek, da bo konzolo mo-
goče uporabiti kot vmesnik
med satelitsko ali kabelsko
televizijo. A počakati bo
treba nekje do božiča. 
Kakšno presenečenje.

Z glasbo na dopust
(cena: 130 evrov)
Čas počitnic in dopustov je pred
vrati, na kar so mislili tudi pri Philip-
su. Njihov novi priključni zvočnik
AS351 lahko zaradi priključka Fle-
xiDock povežemo na katerikoli
pametni androidni mobilnik, kar je
edinstvena prednost zvočnika v
svetovnem merilu. Priključni zvoč-
nik odlikuje tudi posebna zaščita
pred motnjami mobilnega telefona,
kar zagotavlja popolnoma čist in
realističen zvok, brez kakršnihkoli
motenj. K vrhunski zvočni izkušnji
prispeva tudi izhodna moč zvočni-
kov 10 W._
www.philips.si

PLUSI: 
+ končno nekaj "prenosnega" za an-

droide
+ sinhronizacija med računalnikom in

telefonom
+ Songbird

MINUSI: 
- velikost (kljub prenosnosti)
- navkljub 10 W bi si želeli še 

kakšnega zraven 
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HTC-jev težko pričakovani, a naposled le prispeli paradni primerek je odslej na voljo tudi pri nas,
sliši pa na preprosto, a učinkovito ime HTC One. Predstavlja vse najboljše lastnosti iz sveta
pametnih telefonov. Zasnova njegove podobe je naravnost fantastična, izstopata pa na videz do
robov razpotegnjeni velik, svetel in na praske odporen 4,7-palčni zaslon z visoko ločljivostjo
1080p in gostoto 468 točk na palec (ppi), pa seveda tudi njegovo elegantno aluminijasto unibody
ohišje s posnetimi robovi. K premijskemu videzu naprave kajpak sodi tudi nabor najnovejših
tehnologij. Pametnemu telefonu HTC One hitrost in moč zagotavljajo neverjetno hiter 1,7
gigaherčni štirijedrni procesor, kar 2 GB pomnilnika in 32 GB hrambnega prostora za naše
fotografije, glasbo in ostale podatke. Štirimegatočkovni fotoaparat je opremljen z novo slikovno
tehnologijo UltraPixel, z večjo velikostjo posamičnih točk (pikslov), zaradi česar lahko pri slabših
svetlobnih pogojih ustvarjamo še boljše fotografije in videoposnetke kot doslej. HTC One deluje na
operacijskem sistemu Android 4.1 (na voljo je v slovenščini), ozaljšanim z grafičnim vmesnikom
HTC Sense 5, v povezljivosti pa mu skoraj ni para. Nova svetovna uspešnica.

HTC One – Akcijska cena na obroke – 24 x 23 evrov*

HTC One

2_ 4_ 6_ 

7_ 

9_ 

5_ 

8_ 

3_ 

1. STILSKO DOVRŠEN. Pametni mobilni telefon HTC One, www.mobitel.si. 2. KIPEČE. Suknjič Zara. 79,97 evra, www.zara.com. 3. BARVITA PREPROGA. Sandali Vagabond, Mass. 65,99 evra, www.mass.si. 4. POLETNA KLASIKA.

Bluza Max & Co. 129 evrov, trgovina Max & Co., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana.  5. KAPLJICA BARVE. Ogrlica Mango. 29,99 evra, www.mango.com. 6. MLADOSTNO. Kavbojke s.Oliver. 79,99 evra, trgovine s.Oliver

po Sloveniji in www.soliver.com. 7. LAHKOTNO. Jakna QS by s.Oliver. 49,99 evra, www.soliver.com. 8. ZA CELO LETO. Hlače Jack Jones. 49,95 evra, www.jackjones.com. 9. CIKLAMEN POLJUB. Polo majica Bench.

27,97 evra, www.bench.co.uk. 10. DRUGAČEN. Moški čevlji Ikadua, Diesel. 160 evrov, www.diesel.com.

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi/podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 23 evrov (24 mesecev po 23 evrov, skupaj 552 evrov), ki
se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa in izpolnjujete ostale pogoje. Več o obročnem plačilu naprave na obroke v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.mobitel.si. Slike so simbolične. Cene
so navedene v evrih in vključujejo DDV. Količine mobitelov so omejene. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o storitvah Mobitel in prodajni ponudbi, vključno z možnostjo nakupa naprave z obdobjem vezave
12 mesecev, obiščite najbližji Telekomov prodajni center, www.mobitel.si ali pokličite Center za pomoč uporabnikom na 041 700 700 ali 080 80 00. 

info_

1_ 

10_ 

13
v zrakudizajn na dlani

Pripravila: Vanja Hočevar
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New York –
metropolitansko vozlišče
Besedilo: Vanja Hočevar

Vsakdo bi moral vsaj enkrat obiskati mesto, ki diha optimizem. Mesto, kjer je vse mogoče in
kjer sanje lahko postanejo resničnost. Atmosfera na ulicah New Yorka, v knjigarnah, barih,
lokalih, bolšjakih, restavracijah in muzejih je edinstvena in navdihujoča.

KAVARNE
Diši po domači, 
kremasti kavi
Simpatična kavarna v Broo-
klynu, kjer pripravljajo razno-
vrstne kavne in domače
napitke, postrežene v porce-
lanastih, in v stiropornih ali
kartonskih skodelicah. Osred-
nji del kavarne je velik točilni
pult, za katerim pripravljajo
domače dobrote, zadnji del
odprte kavarne pa je name-

njen praženju in pripravi
kave. Miz je malo, kar pa ob
toplem vremenu ni težava, saj
mamijo sonce in stoli pred
kavarno. Poleg brooklynske
imajo še številne lokale na
Manhattnu.
Blue Bottle Coffee
160 Berry St, 
New York, NY
www.bluebottlecoffee.com

Nova ameriška kava 
je drugačna
Čeprav ameriška kava nače-

loma nima slastnega slovesa,
New York premore številne
manjše, butične kavarne, kjer
sami celo pražijo kavo in po-
nujajo odlične kavne napitke.
Ena takih je tudi Cafe
Grumpy: dotični lokal je v
Chelseaju, kjer lahko izbi-
ramo med različnimi vrstami
kave in si privoščimo slasten
topel napitek. 
Cafe Grumpy
224 W 20th St, 
New York, NY
www.cafegrumpy.com

BRUNCH

Podmazano z avstralskimi
recepti
Hipsterski bistro v kulskem
Brooklynu navduši s svojim
ambientom, ponudbo in po-
strežbo. Nova ameriška kuhi-
nja, začinjena z avstralskimi
primesmi, primamlja množice
ljudi, zato je še posebej med
vikendi dolga čakalna vrsta.
Nič čudnega, če velja za
enega najboljših in najbolj pri-
ljubljenih bistrojev v mestu.
Five Leaves
18 Bedford Ave, Greenpoint, 
Brooklyn, NY 11222
www.fiveleavesny.com

SVEŽE IN OKUSNO
Lokal, ki stavi na sveže, kako-
vostno, organsko, okusno in
zdravo prehrano za vegetari-
jance in mesojedce. Primerno
za malico med službo kot take-
away, za pograbiti sveže iztis-
njen sok ali za slasten brunch.
Po mestu imajo več lokacij,
tako da jih ni težko najti.
Westville
246 W 18th St, New York, NY
www.westvillenyc.com

NAJBOLJŠI 
BURGERJI
Za prste obliznit
Če pustimo ob strani, da so
Američani nori na hamburgerje
in da ti ne veljajo za kakovstno

New York –
mesto, ki 
nikoli ne spi.

Brunch bistro Five Leaves 
v Brooklynu.

Kavarna Blue Bottle Coffee.
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INFOMAT
Najbolj verodostojne in preverjene
informacije o barih, lokalih, trgovi-
nah, klubih, restavracijah, lepotnih
salonih, zdravniških ordinacijah ... 
so na spletni strani www.yelp.com. 

Najcenejše letalske karte se najdejo
na www.edreams.com, 
www.belmondo.si, 
poceniletalskekarte.si, 
www.hifly.si.

hrano, pa lahko zapišemo, da
burgerji Shake Shack veljajo za
ene najboljših v velikem ja-
bolku. Imajo več lokacij po
NYC, dotična v Madison
Square Parku je kot nalašč za
malico po ogledu Flat Iron Buil-
dinga ali zgodovinskega parka. 
Shake Shack
Madison Square Park
E 23rd St & Madison Ave, 
New York, NY 10010 
www.shakeshack.com

Najboljši sirov 
burger v mestu

Priljubljen lokal, ki ima v mestu
dve lokaciji, ponuja izjemne bur-
gerje, na jedilniku pa imajo tudi
drugo hrano. Lokacija v hotelu
Meridien se skriva za avlo hotela
in spominja bolj kot ne na luknjo,
vendar njihova odlična ponudba
in priprava hrane zmagata. V le-
tošnji bitki za najboljši burger v
mestu se je potegovalo 15 bur-
gerjev iz različnih restavracij, nji-
hov sočen sirov burger pa so
ljudje prepričljivo izglasovali za
najboljši burger v New Yorku. V
finalu so premagali Shackburger
iz Shake Shacka. 
Burger Joint, Le Parker Meridien
119 West 56th Street, 
New York, NY 10019
www.burgerjointny.com

MUZEJI IN 
RAZSTAVE
Modna razstava leta
V metropolitanskem muzeju
umetnosti vsako leto priredijo

veliko modno razstavo. Letos
vabi razstava PUNK: Chaos to
Couture, ki raziskuje estetiko
punk kulture in kako je vpli-
vala na modne oblikovalce,
kot so Vivienne Westwood,
Karl Lagerfeld, Laura Mul-
leavy in drugi. Modna kultura
iz 70. let prejšnjega stoletja je
pospremljena z glasbo tistega
časa. Do 14. avgusta 2013.
Vstopnina za odrasle: 
25 dolarjev. 
The metropolitan Museum of Art
1000 Fifth Avenue
New York, NY 10028-0198
metmuseum.org

Potop v globine morja
Naravoslovni muzej je eden ti-
stih, katerega brez slabe vesti
obiščemo tudi ob lepem vre-
menu. Navdušujoč je tako za
družine, otroke, ljubitelje nara-
voslovja in poklicne naravo-
slovce. Filmom in razstavam o
nastanku vesolja, o naravnih
pojavih ter o fosilih, dinozavrih
in drugih navdihujočih žival-
skih vrstah, se je zdaj pridružila
megarazstava o kitih Whales:
Giants of the Deep. Do 5.ja-
nuarja 2014. Vstopnina za
odrasle: 27 dolarjev, za otroke:
16,50 dolarja.
American Museum of Natural History
Central Park West at 79th Street
New York, NY 10024-5192
www.amnh.org

ZA ŽURAT
Karaoke so podlaga za
dobro zabavo
Mesto, ki slovi po tem, da nikoli
ne spi, premore toliko lokalov

in klubov, da je skoraj težko
dvakrat iti v isti lokal. Na Lower
East Side je klub, ki od leta
1995 slovi kot rock'n'roll klub
mesta, v katerem so nastopali
tudi Moby in drugi veliki mački
glasbene industrije. Hišni ka-
raoke band je postal njihov
prepoznavni znak in zagotovilo
za dobro zabavo. 
Arlene's Grocery
95 Stanton St, New York, NY 10002
www.arlenesgrocery.net

KONCERTI
Slavna koncertna dvorana
Webster Hall je nočni klub in
koncertna dvorana v slavnem
East Village, za katerega lahko
rečemo, da je bil prvi lokal te
vrste v Ameriki. Vrata je odprl
leta 1886, še danes pa redno
gosti največje glasbene ustvar-
jalce in odmevne zabave. V
zadnjih letih so na njihovem
odru nastopali Ray Charles,
Paul Simon, Green Day, The
Killers, Prince, Nine Inch Nails,
Micheal Bublé, Mick Jagger ...
Vredno obiska. 
Webster Hall
125 E 11th St, New York, NY 10003
www.websterhall.com

NA PROSTEM
Bolšjak
Smorgasburg v Williamsburgu
v Brooklynu je izjemno prilju-
bljen market na prostem, ki za-
živi le v toplih mesecih. Tu
okoli 100 dobaviteljev iz New
Yorka in drugih krajev prodaja
rabljeno kramo, vmes pripra-

vljajo 1001 hrano, market sam
pa je platforma za vikendaško
druženje. Vsak pomladni ali
poletni vikend se market odvija
na dveh lokacijah: poleg ome-
njene tudi na Manhattnu. 
Smorgasburg
N 7th St, Brooklyn, New York 11211
www.smorgasburg.com

NAKUPOVANJE
Boho chic
Soho je nedvomno eden
izmed predelov mesta, ki jih
moramo obiskati, četudi naku-
povanje ni na našem se-
znamu. V njem prevladujejo
trgovine, kljub temu pa je pre-
del dovolj raznolik, saj ponuja
intimne butike lokalnih obliko-
valcev, pa tudi večje trgovine
poceni mode, dražje oblikoval-
ske kose, pa tudi izbrane pred-
mete za dom. Trgovina Kiosk
je prostorna, njen ambient je
indutrijsko obdelan, ponudba
pa je nabrana z vseh koncev
sveta. S polic nas nagovarjajo
kul retro škatle, torbe, trendov-
ske obleke in dodatki..
Kiosk, 95 Spring St, Soho
New York, NY 10012
kioskkiosk.com

Izpod rok umetnikov

Modna razstava Punk: Chaos 
to Couture. 
© The Metropolitan Museum of Art

Po mestu kar mrgoli majhnih,
intimnih butikov, kjer obliko-
valci ali umetniki prodajajo
svoje kreacije. Eden takih je
tudi pokrit market Artists &
Fleas v Williamsburgu, ki zdru-
žuje večje število umetnikov na
enem mestu. Za spomin lahko
kupimo nakit, vintage oblačila
in dodatke, slike ...
Artists & Fleas
70 N 7th St, New York, NY 11211
www.artistsandfleas.com 

Urejena hiša
Trgovina z dodatki za dom po
dostopnih cenah. Imajo več lo-
kacij po mestu, sicer pa imajo
tudi spletno trgovino in do-
stavo v Slovenijo.
Crate & Barrel
www.crateandbarrel.com

SPANJE
Čisti luksuz
Hotel The James Soho kaže
poklon umetniški soseski z
umetniškimi deli lokalnih in
mednarodnih ustvarjalcev, 
ki so vključena v njihov inte-
rier. Za popoln zaključek
dneva vabi bazen na strehi,
katera razkriva pogled Broo-
klynski most._
Hotel The James Soho 
Soho
27 Grand Street
New York, NY 10013

Koncertna dvorana Webster Halla.

Lokal Burger Joint ponuja 
najboljši sirov burger v mestu.

Sejem Artists & Fleas v 
Williamsburgu združuje razne
oblikovalce pod eno streho. 

Smorgasburg Market zaživi 
v toplem delu leta.

CM14-15_DESTINACIJA mesta_paris  30. 05. 13  15:40  Page 2



buzz buzz

03/06/13 CITY MAGAZINE

16
v zrakuBesedilo: City Magazine

vintage Nostalgične sobote v parku Tabor
Sobotni sejem vintage oblačil in oblačil iz druge roke je nostalgično

obarvan dogodek, kjer bodo ljubljanski prodajalci in ljubitelji oblačil iz
preteklih modnih obdobij poskrbeli za pisano ponudbo oblačil, čevljev,

nakita in drugih modnih dodatkov … mi pa se bomo v senci krošenj vsaj
eno soboto v mesecu odvrteli v čas nazaj._

15. junija in 6. julija od 10. do 19. ure, Park Tabor, Ljubljana, www.prostoroz.org

poletje Na plaži
V pričakovanju poletnih počitnic so v veleblagovnici Nama pri-
pravili posebno akcijo, s katero nudijo 20-odstotni popust na
kopalke, perilo, kopalne brisače ter na kreme za sončenje Nivea.
Da bo oddih minil v pravih poletnih tonih in da bomo primerno
zaščitili kožo pred soncem, pravočasno poskrbimo za vse
potrebno. Akcija, ki obsega tako klasične kot modne modele (letos
so obvezen kos vsake ženske poletne garderobe enodelne
kopalke), velja do 8. junija._
Veleblagovnica Nama, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana, www.nama.si

modna plastika Mavričen ples poletja
Blagovna znamka Melissa od leta 1979 izdeluje obutev iz
plastike, ki je do danes prerasla v kultne kose in prave
umetnije, ki slonijo na arhitekturnem dizajnu, kar ni
presenetljivo, saj za blagovno znamko stoji arhitekt Edson
Matsuo. Iz njegove ljubezni do plastike se je razvila
blagovna znamka, ki obvladuje več kot 50 držav. Redno
sodelujejo z velikimi oblikovalci, kot sta Vivienne Westwood
in Jason Wu, ter drugimi zvenečimi imeni: Alessandro
Ambrosio, Kate Moss, Agnes Dean ali Dito Von Teese. Za
letošnje plesno in nepozabno poletje smo se navdušili nad
modelom Melissa Dance Hits, ki je udoben, moden in
dišeč, zložljiv in pravšnji za vsako torbico._
www.melissa.com.br

ekološko
Kozmetika
Zeleno,
kozmetika
narave
Sprehodimo se po
dišeči Hiški zelišč, ki
je prva slovenska
ekološka hiška z
naravno kozmetiko, ki
dela prave lepotne
čudeže. Vse sestavine
so skrbno izbrane in
kakovostne, ekološki
izdelki Hiške zelišč pa
koži prijazni, nežni in z
vonjem sveže
nabranih zelišč._ 
www.hiskazelisc.com

lepota Viliana ‒ razvajanje za ženske 
Spletnemu portalu Viliana, ki se uveljavlja kot največje spletno mesto z najvišjimi
popusti za ženske pri storitvah na področju lepote in zdravja, zdaj zaupa tudi Tjaša
Kokalj, ki je postala obraz znamke Viliana, I Am Woman. Viliana je portal, namenjen
ženskam, ki obožujemo lepotne tretmaje in uživamo v razvajanju. Vse ponudbe so
sestavljene posebej po željah uporabnic. Če bomo v naslednjih dneh potrebovale
manikuro, pedikuro, odličen paket za oblikovanje postave, potem nas bo Viliana
zagotovo navdušila tako s ponudbo kot s super popusti._
www.viliana.eu

lepota Laki za
nohte Essie 
Essie Weingarten svojo strast
do nohtov in manikure goji že od
ranih let, leta 1981 pa je usta-
novila tudi svoje podjetje. Laki za
nohte Essie tako že skoraj 30 let
pomenijo pravo izbiro barve za
milijone žensk, zdaj pa je široka
paleta barv lakov za nohte Essie
dostopna tudi pri nas. Essie prek
odtenkov lakov za nohte izraža
svoja osebna doživetja in čustva,
pa tudi zadnje modne trende. Os-
novni liniji 67 barv se vsako se-
zono, glede na trende in po-
trebe sezone, priključi posebna
kolekcija, ki popestri modne
kose oblačil v naših omarah.
Cena: okoli 9,90 evra._
www.essie.si
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(anti)kliše v objektivu 17
v zraku

''Tažmohtne'' 
Besedilo: Špela Dobnikar

© Neža Palčič

Zgodbo Malhe Lepotin je
konec leta 2011 začela
preprosta španga oziroma
lasna sponka iz filca, ki jo je
Kaja Mlakar-Agrež, sicer
grafična oblikovalka, izdelala
za hčerko Floro. Je že morala
biti skrajno lepa, saj so začela
deževati naročila. Ročno
sešitim izdelkom iz filca se je
pridružila kolekcija
slovenskih kletvic. Zato, ker
ima Kaja rada tradicijo.
Predvsem tako, ki je luštno
projicirana v sodobni čas. In
rada ima slovenske kletvice.
Tako je zbrala, kot pravi,
"tažmohtne" in jih zapakirala
v kolekcijo priponk,
magnetkov, vžigalnikov in
majic, kjer na simpatičen
način s pomočjo ilustracije
predstavlja slovenske
kletvice. Jebela cesta, da gre
za eno zanimivo idejo!_ 

www.malha-lepotin.com
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Ste že tretja generacija gostincev. Kako se je tradicija prenašala v vaši
družini?

Z gostinstvom je začela moja babica. Dedek je imel krojaško delavnico. Naša
hiša je bila tako vedno polna ljudi, ki jih je bilo treba na nek način tudi pogostiti.
Tako se je babici porodila ideja o gostilni. Po babičini smrti je gostilno prevzela
moja mama Majda, zdaj jo vodim sam.

Česa ste se naučili od starejših in kako to znanje uporabljate danes?
Tradicionalnih načinov priprave jedi ter mnogo receptov. Sam jih združim s

sodobnimi pripomočki in z novimi idejami, a osnova ostane vedno enaka. Moja
druga babica še vedno pri osemdesetih letih vsak teden speče kruh v stari krušni
peči. Okus je neverjeten. Takega kruha se ni mogoče kupiti nikjer. 

Se je gostinstvo tekom let pri nas spremenilo?
Seveda se je. Vsaka stvar na tem svetu se spreminja. Veliko več je papirologije

kot nekoč. Včasih se sprašujem, ali sem kuhar ali tajnica.

Katero jed izpod vaših rok moramo poskusiti?
V tem letu smo začeli projekt Okusi Kamnika. Najbolje je poskusiti kar te jedi ...

tuhinjska fila, firštov golaž, tuhinjsko postrv, prekmaš, kloštorska kremšnita. Gotovo
se sprašujete, kakšne so te jedi? Pridite, vprašajte, poskusite._

Repnik
Če se nam zahoče pristne,
domače hrane, je naša rešitev
obisk Gostilne Repnik. Družin-
ska gostilna, ki jo danes vodi že
tretja generacija, se nahaja v
okolici Kamnika. Prisegajo na
sveže pripravljeno hrano po
receptih svojih babic. Sestavi-

Primož Repnik
Triintridesetletni Primož Repnik pravi, da mu je bilo gostinstvo
položeno že v zibelko. Je tretja generacija, ki se s tem ukvarja.
Zdaj vodi gostilno Pri Repniku in skrbi za to, da nam vsak dan

postreže z odličnimi dobrotami tradicionalne kuhinje. 

ne, zelenjavo in meso po večini
poskušajo kupovati od okoli-
ških pridelovalcev, zato je
ponudba sezonska, a obstajajo
določene stalnice. Tako se stal-
ni gostje odločajo za telečjo
kračo, polnjene svinjske prsi ali
pa za kakšno od domačih sla-
dic. Vedno znova se z veseljem
vrnejo. Velik vrt nam v poletnih
mesecih nudi prav posebno
doživetje. Na voljo so nam tudi
dnevna kosila. Z veseljem nam
pripravijo gostijo tudi za naše
jubileje, poslovna srečanja,
večerje, poroke. Zagotovo lahko
trdimo, da se bo pri Repniku
nekaj našlo za vsak želodček._

Gostilna Repnik,
Vrhpolje 186, Kamnik
Odpiralni čas: tor.–sob. od 10. do
22. ure, ned. od 12. do 15. ure, 
pon. zaprto
Tel.: (01) 8391 293

Branibor Club
V središču knežjega mesta
Celja se nahaja prenovljeni
Branibor Club. Najstarejši lokal
v mestu je nekoč predstavljal
vzhodna vrata v mesto ter je
pod svojo streho nekoč gostil
konjsko postajo, kegljišče, vin-
sko klet in hotel. Bil je tudi zbi-
rališče vojaških nabornikov,
obveznikov in rezervistov. S
prenovitvijo in obnovo starega
dela, tako imenovane konjuš-
nice in dvorišča, v pokrito tera-
so, je Celje dobilo skorajda
novo lokacijo, ki je mestnemu
življenju pridal neko dodano
vrednost. Retro-moderen
ambient je trendovski, hkrati
topel, domač in brezčasen.
Tako v Braniboru svoje mesto
najde vsak. Ponuja zabavo
vsem generacijam. Kavarna
preko dneva razvaja vse ljubi-
telje kave, prigrizkov in ostalih
pijač. Zvečer postane prizoriš-
če, ki se prilagodi različnim

okusom s pestrim in raznoli-
kim programom. Tako smo
lahko ob druženju s prijatelji
deležni tudi odličnega koncer-
ta, predstave ali stand-upa.
Zadnji četrtek v juniju nas
bosta s svojim stand-up šovom
zabavala priljubljeni radijski in
televizijski voditelj, Denis Avdić
in njegov televizijski kolega
Ranko Babić._ 

Branibor Club
Stanetova ulica 29, Celje
Odpiralni čas: od pon.–čet. od 6. 
do 1. ure, pet. od 6. do 3.30, sob. 
od 7. do 3.30, ned. od 8. do 1. ure
Tel.: (051) 253 023
www.branibor.com
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Besedilo: Nina V. Orlić
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Poletna osvežitev
Toplejši dnevi kar kličejo
po prijetni osvežitvi tako
ali drugače. V Tea Time,
trgovini s čaji in čajnim
priborom, priporočajo
osvežujoč čaj Summer
punč, ki ga lahko pripra-
vimo tudi kot ledeni čaj.
Čaj si privoščimo iz por-
celanske skodelice
vrhunske kakovosti,
estetskega oblikovanja
priznane britanske bla-
govne znamke Dunoon.
Tea Time, trgovina s čaji in čajnim
priborom (franšiza Jasmin Čaji),
Beethovnova ulica 12, Ljubljana,
www.teatime.si

ča
jiKavalov poletni vrt

Na robu našega glavnega mesta,
skoraj pod vznožjem Šmarne gore,
nedaleč od reke Save in njenih
brzic, nas v svoj objem vabi
polepšan Kavalov poletni vrt. V
petek, 14. junija, se bomo lahko od
17. ure dalje ob prijetni glasbi in v
čudovitem ambientu družili pozno
v noč in preživeli prijeten začetek
poletja v družbi najboljših. Vsi kuli-
narični sladokusci bomo na ta dan
lahko okušali dobrote, pripravljene
na pristnem toskanskem žaru,
izpod rok Kavalovih mojstrov tos-
kanske kuhinje. Da bo večer
popoln, pa bo poskrbela še sve-
tovno znana Kavalova barmanka._
Gostilnica in pizzerija Kaval Club, 
Tacenska 95, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–čet. od 11. do 23. ure,
pet. od 11. ure do 23.30, sob. od 12. ure do
23.30 in ned. od 12. do 23. ure
www.kaval.si

Rastlinski napitki 
Mercator Bio …
… so namenjeni vsem nam, pa tudi veganom in
ljudem z intoleranco na mleko. Napitki iz soje so
prehransko zelo bogati, saj vsebujejo mnogo
kakovostnih beljakovin. Vendar pa sojini izdelki
lahko pri nekaterih izzovejo alergije, zato so
zanje primerni žitni napitki iz riža in ovsa, ki so
bogati predvsem z ogljikovimi hidrati. Kot
samostojna sladica ali sestavina drugih sladic je
v asortimanu rastlinskih napitkov Mercator Bio
na voljo še rižev napitek s čokolado in kalcijem,
kateremu je dodan agavin sirup, vsi ostali pa so
brez dodanih sladkorjev. Rastlinske napitke
uporabljamo kot pijače ali pa pri pripravi juh,
kosmičev, sladoledov in številnih sladic. So
ekološkega izvora, kar pomeni, da so bile suro-
vine pridelane po načelih ekološkega kme-
tijstva, brez uporabe genske tehnologije, fitofar-
macevtskih sredstev in umetnih gnojil. Napitki
so pripravljeni iz nezdrobljenih zrn, kar jim zago-
tavlja še višjo hranilno vrednost._
www.mercator.si/si/znamke/bio

otv
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Oglasna vsebina
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city chef
Zakladi morja
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če

Vonj po poletju in morskih dobrotah je pred vrati. Tako smo tudi mi na
tokratni kuharski akademiji skupaj z izbranimi vini in osvežilno Jamnico
raziskovali kulinariko morskih globin, obogateno z dišečimi mediteranskimi
začimbami. Pripravili smo brancinov carpaccio z limeto, njoke z gamberi
in šparglji, pa dagnje in škampe na buzaro ter za konec spekli še
brancina v soli.

city chef 20
utrip mesta

KUHARSKA AKADEMIJA

Več informacij na 
citymagazine.si/akademija

V našo družbo vas vabimo zopet septembra.
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izbrana vina Bordon 
(Dekani, slovenska Istra)
Na kmetiji Bordon v Dekanih nadaljujejo tradicijo vinogradništva
z inovativnostjo in predanim delom, stremijo k popolnosti in pri-
delavi vrhunskih vin, ki vedno znova dosegajo zavidljiva pri-
znanja in nagrade, tako doma kot v tujini. O bogati zgodovini
kmetije Bordon priča ohranjen stari mlin, ki si ga ob obisku in
degustaciji naših izbranih vin Refoška, Malvazije, E.vin rosé,
rdeče zvrsti Bon d'or, Rumenega muškata in slamnatih pre-
dikatov, lahko tudi ogledamo. Na tokratni kuharski akademiji
so nas ob svežih dobrotah iz morskih globin spremljala izbrana
vina Bordon sort malvazije, refoška, rumenega muškata in rose
iz sorte refošk. Vina Bordon lahko kupimo v Vinoteki Ljublja-
na na Slovenski cesti 38 v Ljubljani._
www.vinabordon.si
www.vino-alacarte.si

sol Piranske soline 
z novo spletno
stranjo in trgovino  
Po desetletju rasti in razvoja lastne bla-
govne znamke in prodajne mreže Piran-
ske soline začenjajo novo obdobje s pre-
novljeno spletno stranjo www.soline.si ter
popolnoma novo spletno trgovino. Vsak
sklop na spletni strani zaobjema širše po-
dročje, naše raziskovanje pa nas bo pri-
peljalo do številnih zanimivih informacij
in neznanih dejstev, tako o soli kot o na-
šem krajinskem parku. Prisegajo, da
spletna stran ni le še eno prodajno me-
sto, temveč stičišče vedoželjnih ljudi._
www.soline.si

v kuhinji Siemensov nepogrešljiv dvojec
Bodisi brancin v soli, nežno zapečen v pečici, ali njoki z
domače pripravljenim pestom iz sušenih paradižnikov. S
kuhalnim setom Siemens Smart, ki je sestavljen iz
indukcijske kuhalne plošče EH651TA16E in pečice
HB23GB540, je kuhanje čisti užitek. Indukcijska kuhalna
plošča Siemens EH651TA16E s senzorskim upravljanjem
touchControl ima 17 stopenj moči ter se ponaša z
elektronsko programsko uro s funkcijo izklopa in
opomnikom za vsa štiri indukcijska kuhališča. Pečica
Siemens HB23GB540 s sedmimi načini gretja se lahko
pohvali s posebno veliko prostornino in posebno oblogo
ecoClean za občutno manj čiščenja. Za eleganten videz
poskrbi belo-modra osvetlitev upravljalne plošče,
pogrezljiva gumba za upravljanje in svetli titanov emajl v
notranjosti pečice. Do 30. septembra lahko izkoristimo
Siemensovo priložnost cenovno ugodnih kuhalnih setov.
Več na njihovi spletni strani._
www.siemens-home.si

Vračamo okuse.

RECEPTI 
Brancinov
carpaccio
z limeto 
Sestavine: sveži
fileji brancina,
oljčno olje, sol,
poper, limetin sok, rukola, 
grana padano 
Priprava: Ribo očistimo, zluskamo
in nato sfiliramo. Fileje narežemo
na tanke rezine, mariniramo z olj-
čnim oljem, solimo, popramo in
pokapamo z limetinim sokom. Pu-
stimo jih v marinadi pol ure. Na
krožnik postavimo posteljico iz
rukole, nanjo položimo narezane
in marinirane rezine bracina,
malo še popopramo in pokapamo
z oljčnim oljem, naribamo grano
padano in ponudimo.

Njoki z gamberi 
in šparglji 
Sestavine: oljčno olje, sol, 
poper, gamberi, njoki, belo vino,
paradižnikova omaka, šparglji,
peteršilj, por, ribja osnova, 
grana padano
Priprava: Na vročem olju najprej
prepražimo gambere, dodamo na-
rezane šparglje in por, sesekljan
česen in prepražimo. Vse skupaj
zalijemo z belim vinom, dodamo
paradižnikovo omako in zalijemo z
ribjo osnovo. Solimo, popramo in
pokuhamo. Ko je omaka skuhana,
dodamo njoke, ki smo jih skuhali
posebej. Pokuhamo toliko, da se
omaka veže na njoke. Okrasimo z
naribano grano padano in peterši-
ljem ter postrežemo.

21
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 Cosmo VE, kako sestaviš top stajling. Ve pa tudi, da 
je osvežitev garderobe vedno dobrodošla, zato bo pet 
srečnic odpeljal v šoping v skupni vrednosti 1.500 €. 

Več v junijski številki Cosmopolitana!

 
 

Sodeluj v nagradni igri!

 
 

 
 

 

SLOVENIJA JUNIJ 2013 3,99 EUR

Z NJIM  
SEKSALA  
ALI SE 
PORO ILA?

Bi ga ustrelila,

Je pravi za vedno, za eno 

noč ali je le – preprosto 

povedano – izguba časa?

Julianne 
Hough

o svojih dveh (glavnih) 

vlogah –  življenjski in 

tisti iz filma Zavetje

 7
STVARI, 
KI NAJ 
BI JIH V 

POSTELJI 
OBOŽEVAL 
(A JIH NE)

Zagorela 
polt brez 
sončenja? 
Cosmo
ve, kako!

Še je   
da se spraviš  

s 
Utrdi telo v 
dveh tednih  Modno

 
5  300 € za pet 
srečnic!

Cosmo te pelje v šoping

poletje!
Najbolj seksi hipi-šik lepotni in modni stili,

s katerimi boš blestela na festivalih in še kje drugje

 

 

 
 

 

Podarjamo 
5 x 300 ! 

VE  V NOVEM 

COSMOPOLITANU, 

ŽE V PRODAJI.

 

Podarjamo
300 5 x 
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PPri prehranskih dodatkih se odločajmo za tiste, ki vse-
bujejo naravne sestavine. Narava nam je s svojimi darovi
pri hujšanju lahko v veliko pomoč. Nekatere sestavine so
tako bogate, da so jih poimenovali kar superživila. Mednje
spadajo goji jagode, opuncija in vlaknine. Goji jagode so
bogat vir vitaminov, mineralov, esencialnih maščobnih
kislin, so eden najbogatejših virov antioksidantov. Pris-
pevajo k zmanjšanju telesne teže, povečajo hitrost pres-
nove in imajo ugoden učinek na imunski sistem. Z dru-
gega konca sveta izvira opuncija. Kaktus opuncija ali
indijska figa raste v Mehiki, Južni Ameriki, Afriki in Špa-
niji. Opuncija je dolg hruškast sadež z bodičasto kožo, pod
katero je sočno in sladko meso. To je bogato z naravnimi
rastlinskimi vlakni, ki preprečijo absorbcijo maščob iz
hrane še preden se ta presnovi, ter jo odstranijo iz telesa
po naravni poti. Opuncija tako deluje na zmanjšanje

telesne teže, hkrati pa zaradi svojega diuretičnega učinka
zmanjša otekanje nog ter ima močan antioksidativni
učinek. Pri naravnem uravnavanju telesne teže ne smemo
pozabiti na vlaknine, ki v telesu poskrbijo za počasen in
enakomeren dvig krvnega sladkorja, hkrati pa lahko
kontrolirajo konstantno raven sladkorja v krvi.

Jutranji zmešanček
Za konec še namig za enostaven in zdrav zajtrk. Organsko
pridelano mešanico omenjenih sestavin si vsako jutro
lahko zamešamo v okusen shujševalni smuti. Potrebu-
jemo dve skodelici malin, eno skodelico sojinega mleka,
eno žličko medu, pol skodelice ledu in eno vrečko Sen-
silab bioSLIM mixa. Stresemo v mešalnik in premešamo.
V tako pripravljenem zmešančku uživajmo vsak dan,
deset dni zapored. Pa dober tek!_

Superpočutje 
Besedilo: City Magazine

Ko se odločimo za izgubo telesne teže, so pristopi različni. Pogosto sežemo po
prehranskih dodatkih za hujšanje. Odločitev, za katerega se odločiti, ni enostavna.
Strokovnjaki pravijo, da bi morali pri nakupu upoštevati dve pravili. Izdelek mora
prispevati k zmanjšanju telesne teže in hkrati mora imeti pozitiven učinek na
zdravstvene težave, povezane s prekomerno težo. 

Enostaven in
zdrav jutranji
zmešanček bo
pomagal pri
izgubi
kilogramov.

Goji jagode so
bogat vir
vitaminov,
mineralov in
antioksidantov.
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Besedilo: Vanja Hočevar

popoln Užitek
Kaj je lepšega kot izkoristiti topel dan, si vzeti čas zase
in uživati na prostem? Daniel Pouzet, oblikovalec ve-
like pletene gugalnice Swingrest, je zadel žebljico na
glavico. Zaradi svoje velikosti že kar viseča zofa ima
narejen spodnji del po vzoru pletene košare, medtem
ko je okvir iz aluminija. Ta poletna romanca ima kar
45 kilogramov, če se ne bomo mogli ločiti od nje, pa
nam bo delala družbo tako zunaj, na vrtu, verandi ali
terasi, kot tudi v zaprtem prostoru._ 
www.dedon.de

pomladansko Čiščenje zalog
V pohištvenem salonu Berloni zaradi periodične menjave
razstavnih eksponatov odprodajajo izbrane kuhinjske
sestave in drugo pohištvo po najmanj polovični ceni.
Spomladansko čiščenje razstavnega prostora bo
poskrbelo za dodaten prostor, v katerega bodo umestili
pomladne novosti._
Salon Berloni, Poljanski nasip 8, Ljubljana, in www.berloni.si

dober tek
Na prostem
Topli meseci so
neločljivo povezani
tudi s kulinaričnimi
doživetji, ki se
preselijo na prosto.
Naj gre za službeno
malico na klopci v
parku, za vikend
pobeg v zeleno oazo,
čas za piknik na
družinskem vrtu ali
druženje s prijatelji ob
žaru. Tridelni pribor v
etuiju Papillon je
odličen spremljevalec
za vse naštete
priložnosti. Plastični
žlica, vilice in nož so
pakirani v ličnem
barvnem etuiju in si
tako brez težav
izborijo mesto v
torbici, da so vedno
pri roki._
www.1001dar.si

najbolj Napredna montažna hiša v Evropi
Lumar IG je predstavil prvo aktivno hišo za poskusno bivanje v Sloveniji, aktivno
hišo Lumar. Z njo sledijo smernicam zmanjševanja vplivov na okolje, večji rabi ob-
novljivih virov energije ter prijetnih bivalnih pogojev. Prva hiša za poskusno biva-
nje v Sloveniji, ki je plod slovenskega razvoja in znanja (arhitekturno so jo zasno-
vali KošorokGartner arhitekti), bo z vgrajenimi 64 točkami za monitoring omogo-
čala realno spremljanje dogajanja v hiši in konstrukciji. Prve stanovalce bo hiša spre-
jela v poletnih mesecih._ 
www.lumar.si, www.aktivnahisa.si

zmagovalen Boj 
z alergijami
Alergije so del našega vsakda-
njega življenja, še posebno aler-
gije na cvetni prah in hišne prši-
ce, vseeno pa se nam ni treba z
njimi sprijazniti. Sesalnik Hoover
TPP 2321 je izdelan prav za to-
vrstne tegobe, saj s svojo veliko
močjo, dvojno filtracijo Hepa in si-
stemom Allergy Care učinkovi-
to zadržuje cvetni prah, pršice in
bakterije, za kar je prejel certifikat
organizacije FISMA. Ker so pre-
proge, tekstilne obloge in obla-
zinjeno pohištvo leglo pršic, je k
sesalniku priložena še krtača
Mini turbo Allergen Remover, s
katero je odstranjevanje nadležne
golazni popolno._
www.hoover.si

Vrtinec pričakovanj
Uživanje v naravi, kosilo na klopci v parku, piknik v prijetni
družbi, vse to nam prinašajo prihodnji ležerni meseci.
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Sobivanje 
Besedilo: Marko Kastelic

© min n mun

Med presenečenja, ki
prihajajo iz Koreje, lahko po
You Tube rekorderju vseh
časov prištejemo tudi malo
ekipo oblikovalcev. Cilj štirih
oblikovalcev min n mun, ki
preseneča in navdušuje
različne svetovne trge, je
ustvarjanje harmonije med
štirinožnimi prijatelji in nami.
Dog House Sofa (ljudem
prijazna hiška za kužke) je
prvi med estetskimi izdelki
min n mun, namenjenimi
harmoničnemu sobivanju
hišnih ljubljenčkov in ljudi.
Preprosti in trpežni materiali,
masiven les in tkanina brez
nepotrebnih nenaravnih veziv
ter funkcionalnost se
podrejajo naši in njihovi
naravi, še najbolj pa
izostrenemu občutku za
estetiko. Sofa za kužke in ljudi,
postelja za pse ali samostojna
hiška za pse so odziv
oblikovalcev na že dolgo
naraščajoč trend življenja v
manjših bivalnih prostorih, a
vseeno želi omogočiti kužkom
vse, kar dobijo v hiši z
ogromnim vrtom._

www.minnmun.com

CM25_(ANTI) KLISE_sasve_the_date  31. 05. 13  14:15  Page 06



03/06/13 CITY MAGAZINE

utrip mesta
26svet po moško Besedilo: City Magazine

Predpasnik za moške
Obstajajo predpasniki za ženske,
ki preprečujejo, da bi se med
kuho popacale za štedilniki, a
našli smo tudi takšnega, ki je pri-
meren za moške. In ki naj bi pre-
prečeval, da bi se med kuho
popacali? Kje, to so pravomoški
predpasniki za domače mojstre,
ki tičijo nekje globoko v nas.
Predpasnik Gentleman's Apron je
pogrutavščina Korejcev in na prvi
pogled ni videti  nič posebnega.
Opozorilo velja: čeprav je na foto-
grafiji usnjeni povoščeni predpas-
nik poziral skupaj z orodjem,
bomo tega žal morali nabaviti
sami. A glavo gor, potem se bomo
vsaj naučili kaj popraviti ... in
osvojili še kakšno drugo znanje ...
poleg osvojenega praznanja
menjave žarnic._
trvr.cc

Mercedes-Benz jih kaže
Avtomobilske blagovne znamke se
rade pohvalijo s svojimi novimi
modeli, Mercedes-Benz pri tem
kajpak ni nobena izjema. In v živo
smo si na dogodku Mercedes-
Benz Star Experience lahko ogle-
dali in preizkusili, kako se obnesejo
na asfaltu, člane super močne in
navite družine AMG. Udarno pre-
stižno konjeniško trojko Mercedes-
Benz SLK 55 AMG, SL 63 AMG in
CLS 63 AMG Shooting Brake pa je
vseeno zasenčil novi model Mer-
cedes-Benz CLA, "najlepšejši" avto
leta 2013 po izboru prestižne nem-
ške avtomobilistične revije Auto
Bild (in Nemcem kaže verjeti, ne?).
CLA je zanimiv tudi zato, ker je nje-
govo zunanjost s flomastrom in
šablono začrtal priznani slovenski
oblikovalec Robert Lešnik, sicer šef
oblikovalcev pri Mercedes-Benzu.
In CLA tako prihaja tudi v različici
AMG, z energijsko bombo pod
pokrovom (z močjo 265 kW ali
360 konjev), ki ga je sposobna od
hitrosti 0 pa do 100 km/h katapul-
tirati v 4,6 sekunde. Ni slabo za šti-
rivratni kupe, ne?_
www.autocommerce.si

Aktivni po moško
Po novem se bomo vozili po mestu, kuhali doma in
sprehajali po stranpoteh čisto drugače. Predstavljamo
nekaj idej za vse moške, ki smo aktivno zakorakali v
pomlad in poletje.

100 vrstic
Šotor na drevesu

Večkrat kampiramo v gozdu? Potem
predlagamo, da privarčujemo dovolj za
tale šotor, ki bo vsemu živemu (in
mrtvemu), ki ponoči lomasti naokoli,
preprečil, da bi nas presenetilo med
spanjem. Luminar Tree Tent ima pre-
mer tri metre in je zahvaljujoč alumini-
jastemu ogrodju precej lahek, njegova
nosilnost pa znaša 250 kilogramov. Za
prijetno bivakiranje v dvoje.
luminair.co.uk

moški namig

Dober tek
na Šport TV
Na televiziji Šport TV vse
več pozornosti posvečajo
rekreativcem. Do oktobra si
tako lahko ogledamo pet
oddaj Dober tek, v kateri se
trije kandidati pod budnim
očesom strokovnjakov Adi-
dasove tekaške šole in ka-
mere Šport TV pripravljajo
za prireditev Ljubljanski
maraton. Na facebook
strani televizije Šport TV pa
si lahko z malo sreče pri-
igramo Adidasov bon v
vrednosti 100 evrov.
www.sport-tv.si

Tablica za preživetje
(Cena: okoli 190 evrov)
Res, navadili smo se uporabljati
tablične računalnike, kot so razni
iPadi in galaksije, a preprosto si ne
moremo kaj, da si ne bi želeli
naslednjega primerka. Sliši na ime
Earl Backcountry Survival Tablet
in je namenjen preživetju v divjini,
kadar se bomo po pikniku v
Kočevskem rogu izgubili med
potjo nazaj do avta. Je vodotesen,
odporen na tresljaje in padce ter
valjanje po blatu. Njegov fleksibi-
len 6-palčni zaslon z ločjivostjo
1024 x 768 zaslonskih točk je
opremljen s tehnologijo elektron-
skega črnila, upravljati ga je moč z
rokavicami, vanj so vgrajeni sen-
zorji vremena, po potrebi pa prev-
zame tudi vlogo lanterne. In vanj je
vgrajena tudi polnilna enota s son-
čnimi celicami, da ne bo zmanjka-
lo baterij, no, razen ponoči._
www.meetearl.com
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urbano Predani
udobju
Modni športni sandali Merrell Mimosa Clove in Jacardia
so namenjeni vsakodnevnemu udobju, hkrati pa
zadovoljijo modni poletni stil. Brez težav premagujejo
dolge urbane sprehode ter športne aktivnosti v naravi.
Izdelani iz usnja ter s trakovi za zapenjanje iz
kombinacije usnja in tekstila iz mikrofibre, z dodatkom
antimikrobne zaščite Aegis in gume Merrell z odličnim
oprijemom, so izjemno udobni, lahki in fleksibilni.

Besedilo: Vanja Hočevar

pozitivna Presenečenja
V prestolnici primanjkuje modnih oaz, ki bi s svojo ponudbo razbile mo-
notonost na trgu. V časih, ko se osamljeni butiki in trgovine zapirajo, je
navdihujoče, ko zaživi nova trgovina. Zdaj mineva eno leto, odkar je v cen-
tru mesta odprla vrata druga butična trgovina Cocozebra, katere naku-
povalni labirint ponuja uveljavljene blagovne znamke Timberland, Con-
verse, Vans, 69SLAM … pa tudi manj znane, ki navdušijo s konceptom.
Med prvimi je tudi eden najbolj znanih brazilskih izvoznih artiklov, japonke
Havaianas. Ker se bliža čas, ko bomo prezračili poletno obutev, radi po-
gledamo po sezonskih novostih, ki nam sporočajo: ozki ali širši paščki,
različne barve, potiski in dodatki japonk Havaianas, so pravi must have
kos za to poletje. V nagardni igri na spletni strani www.citymagazine.si
pa Cocozebra petim nagrajencem podarja par satenastih vezalk za uni-
katen stajling, ki bo mimoidočim razvezal jezik._
Trgovina Cocozebra, Stavba Grand Hotela Union, Nazorjeva 2, Ljubljana

trendovska Nebesa
Mladostna, sveža, poletna in trendi. To je
nova kolekcija španske modne blagovne
znamke Bershka. Masiven nakit, kratki,
ohlapni topi, super kratke hlače z neti, om-
bre učinek, prosojne tunike in čipke v
smetanasti barvi, dolga prosojna plisirana
krila, asimetrične majice in prosojne tkanine
izžarevajo trendovske vibracije. Naj se po-
letje končno začne._ 
www.bershka.com

Modni vrtiljak
Sproščeno zakorakajmo proti poletju.

Športno obutev in obutev za prosti čas zastopa 
SPORT AGENT, d.o.o. | www.sport-agent.net  
| info@sportagent.si 
Prodajna mesta | Elegance | Giga Sport | Hervis  
| Intersport | Kara | Mass | Maxxi Rosi | Sports Direct  
| Tomas Sport | ŠC Maratonc

RANT 
Udobje, ki ga potrebujete – z Merrellovim 
lahkim, trendovskim uličnim čevljem 
lahko premagate vsakodnevne izzive 
med delom in zabavo. AirCushion zračna 
blazina v peti poskrbi za celodnevno 
udobje. Prepustite se, naj vas popelje po 
mestu ali okoli sveta.

Ustvarjen za 
celodnevno
udobje!

vznemirljiva Odkritja
Fotografije za kampanjo za novo kolekcijo Agent
Provocateur je posnel kontroverzni urednik revije Purple
Magazine, Olivier Zahm, ki si je supermodel Crystal Renn
zamislil v vlogi samozavestne ženske, ki pobegne
vsakdanjemu stresu mestnega življenja in se odpravi
nepozabnim dogodivščinam naproti. Kolekcija, ki je
nastala z mislijo na kultne filme Thelma and Louise, Gun
Crazy in American Beauty ter glasbo Courtney Love in
Joan Jett, nas bo preslikala točno tja, kjer je najlepše: v
varno zavetje vznemirljivih odkritij._
Trgovina Agent Provocateur, Breg 2, Ljubljana
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otroci

Za udoben 
počitek
Kako se v toplejših dneh
prileže udoben stol, kamor se
zleknemo, da bi prebrali, eno
pravljico kajne? Ker je večina
ležalnikov in naslanjačev

prilagojena "tavelikim", so se
pri Chiccu odločili, da tudi
najmlajšim ponudijo nekaj
mehkega in udobnega.
Imenuje se Chicco stol Twist
in je oblikovan tako, da
ponuja nov in edinstven

koncept sprostitve ob
različnih urah dneva. Stol ima
stransko oporo in naslon za
roke, da imajo tudi najmlajši
otroci pri sedenju dovolj
opore. Stolček lahko
postavimo v različne položaje,
tako da je primeren tako za
listanje knjige v sedežnem kot
za popoldanski dremež v
ležečem položaju. Tekstilna
podlaga je trpežna ter
popolnoma snemljiva in
pralna. Stolček Twist je idealen
za otroke od prvega do petega
leta starosti, izdelan je iz
mehkega materiala ter je zelo
lahek in funkcionalen – tako
ga brez težav premaknemo iz
dnevne sobe v otroško ali na
balkon, teraso._

Dolgouhec, Trg zbora odposlancev
59, Kočevje, www.dolgouhec.si,
www.chicco.com

Mini obleke 
za maksi karakterje
Kolikor je lahko kupovanje
oblačil za najmlajše prijetno
opravilo, prav toliko je lahko
manj prijetno, če mali
nadebudnež ni navdušen (in
kdo je?)  nad pomerjanjem in

sledenjem mami med
obešalniki. Rešitev so poiskali v
Maxiju, kjer s sloganom Mini
obleke za maksi karakterje
vabijo na ogled obogatene in
osvežene ponudbe otroških
oblačil, ki so jih preselili iz
pasaže v drugo nadstropje. In
medtem ko mamice (in očki)
jadrajo med obešalniki in
oblačili za najmlajše blagovnih
znamk Tom Tailor, Mexx,
Premaman, Name It, Legowear
in Tommy Hilfiger, se njihovi
otroci brezskrbno igrajo. V
Maxiju so namreč zraven
prenovljenega otroškega
oddelka uredili še nov igralni
kotiček s pestrim izborom
igrač. Tako bo odslej vsa
družina rada hodila
nakupovat._ 

Maxi, Trg republike 1, Ljubljana.
www.maxi.si

V pričakovanju počitnic
Besedilo: Špela Dobnikar

V pričakovanju počitnic veselo skačemo po lužah predpoletnih neviht,
pripravljamo presenečenje za zobno miško, vmes pa skočimo še na
otroški festival, predstavo ali uro pravljic. 

Chicco stol Twist, nov
koncept sprostitve za
najmlajše.

Maxi vabi z obogateno in
osveženo ponudbo.

agenda 

SOBOTA 08/06
Mali Varietejček, ura 
pravljic
V knjigarni Zvezdica Zaspanka bo
potekala ura pravljic s
pripovedovalci Pripovedovalskega
Varieteja, namenjena otrokom od
3. leta dalje. 
Knjigarna Zvezdica Zaspanka,
Krekov trg 2, Ljubljana. Začetek:
ob 10. uri. Vstop je prost. 

SOBOTA 15/06
7. Lunin festival
Na že sedmem Luninem festivalu
bodo udeleženci spoznavali
pozabljene igre, ki bodo
postavljene v nov, vznemirljiv
sodoben okvir. 
Park Tivoli, Ljubljana.
Vstop je prost. 

Kocke ‒ lutkovna predstava
Predstava Kocke je estetsko
doživetje za najmlajše gledališko
občinstvo, ki konkretne zgodbe ne
pripoveduje, temveč se v njej
igramo. Primerno za otroke od
enega leta in pol do štirih let.
Lutkovno gledališče Maribor,
Vojašniški trg 2 a, Maribor. 
Začetek: ob 10. uri. Cena 
vstopnic: 5 evrov. 

Festival družin
Festival družin, tradicionalna
družinska prireditev, ki bo na
Rogli, letos prinaša labirint,
geocaching – lov na zaklad,
prenočevanje v šotorih in še in še.
Do 16. junija, vse informacije na
www.festival-druzin.si.

PONEDELJEK 17/06
Baletna pravljica Pepelka
Z vzgojno-izobraževalno
interaktivno priredbo baletne
predstave Pepelka želijo v Čarobni
deželi otrokom približati balet. 
V okviru Poletje v Celju 2013.
Začetek: ob 17. uri.
www.carobnadezela.si

Škrba Miška, 
ko izpade prvi zobek
Se še spomnite, kako je bilo, ko
je izpadel prvi zobek? Tisti
simpatični škrbasti nasmeh,
hranjenje zobka, skrivanje pod
blazino in čakanje na prihod
zobne miške, ki ponoči prav
potiho vstopi v otroško sobico
in zobek zamenja za kovanec.
Jutranje veselje in skorajda
neverjetno dolgo pričakovanje,
kdaj bo izpadel naslednji zobek
… Čas prinaša vse vrste novitet
in prinesel je tudi rešitev za
izgubljene zobke, ki so ostali
skriti v kakšni reži pri postelji.
Zdaj lahko za zobno miško

zobek prav lično zapakiramo in
pripravimo. Kovanec za zobek

je komplet za menjavo štirih
mlečnih zobkov s Škrba Miško.
''Izpolni kartonček, zobek daj v
šatuljico, vse skupaj položi v
mošnjiček in pod blazino,'' se
glasijo preprosta navodila
uporabe. Zobki bodo tako ostali
varno spravljeni v škatlici, in ko
otrok zraste, mu jih lahko zobna
miška vrne. Komplet za
menjavo zobkov vsebuje štiri
kartončke za oddajo zobka, štiri
šatuljice za zobek in mošnjiček
za menjavo. Iz mošnjička
miška vzame zobek in ga
zamenja za presenečenje._ 

www.skrba-miska.si
Komplet za menjavo mlečnih 
zobkov s Škrba Miško.
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* Klubska cena velja od 6. do 19. junija 2013. Akcijska cena velja od 6. junija do 4. septembra 2013.

indijanci na morju

Pončo Speedo, dim. 135 x 65 cm.

Redna cena: 19,99 evra, klubska

cena: 15,99 evra*.

priročno

Plavalne pleničke Libero, vel. S/M.

Cena: 3,99 evra.

kopanje

Fredov obroč. Redna cena:

23,79 evra, klubska cena:

19,99 evra*.

snorklanje

Plavalna maska Intex. Cena:

od 6,99 evra naprej.

žgoče sonce

Arafat kapa z UV-zaščito,

vel. 48‒52. Cena: od 7,99

evra naprej.

ribe, ribice

Rokavčki Intex. Cena: od 1,49 evra naprej.

pod vodo

Plavalna očala Intex. Cena:

od 1,99 evra naprej.

poletni koraki

Japonke Color Kids, vel. 24‒31.

Cena: 7,99 evra.

morski pes

Plavut SwimFin. Akcijska cena:

29,99 evra*, redna cena: 34,99 evra .

uživanje na morju

Deska za plavanje Intex. Redna cena:

8,99 evra, klubska cena: 6,99 evra*.

v vodi

Čevlji za v vodo Speedo, vel.

21‒27. Cena: 14,99 evra.

za vso družino

Družinski Bazen Easy set. Akcijska cena:

39,99 evra*, redna cena: 69,99 evra .

morska zabava doma

Vodno igrišče Mavrica. Redna cena:

59,99 evra, klubska cena: 39,99 evra*.

utrip mesta 

zabavna igra na soncu in morju

Majica z UV-zaščito Color Kids. Cena:

od 19,99 evra naprej.

Sproščeno v poletje 

Vse za udobno in varno preživljanje

počitniškega časa s svojimi malčki! 

www.babycenter.si

CM29_KOLAZ baby center_paris  29. 05. 13  13:38  Page 26



pogovor 30
kulturni izbor

03/06/13 CITY MAGAZINE

Pred nekaj časa ste obiskali Slovenijo predvsem zaradi užitka; ali tu tudi delate?
Delam prek spleta – torej povsod. Poskušam pa vzpostaviti mrežo nadarje-

nih ljudi tudi tukaj in prispevati k filmski industriji. Ker mi je država všeč, bi želel,
da jo spoznajo tudi drugje. Večina podjetnikov investira na Filipinih in v Indiji, a
so mi osebno ljudje tu bližje.

Je ustvarjanje reklamnih spotov za blagovne znamke kot Coca Cola ali delo v
Hollywoodu kakorkoli povezano z ustvarjanjem kratkih filmov? 

Gre za različne svetove: animacija in vizualni učinki se razlikujejo od drugih
oblik filmskega ustvarjanja. Vključujem se v različne zvrsti vizualnega ustvarja-
nja, trenutno v bolj podjetniško.

Bi Gospodar prstanov ali sploh katerikoli sodoben film lahko obstajal brez vi-
zualnih efektov ali animacije?

V Gospodarju prstanov sem oživel Golluma, in če te ne bi bilo, ne bi bilo celot-
nega karakterja. Videli bi le igralce v maski ali lutke, kot je Yoda v prvotnih Vojnah
zvezd. Tudi filmi z manj fantastičnih vložkov, kot je Hitri in drzni, potrebujejo poseb-
ne efekte, ti so vstavljeni v prizore, ki so nevarni za snemanje. Gre za cenejše in
varnejše ustvarjanje.

Danes sploh še obstaja film ali nanizanka brez
posebnih učinkov?

Praktično ne, saj vsa videna produkcija vse-
buje vsaj korekcijo barv določenega objekta v
različnih posnetkih. Ti efekti so velikokrat kom-
pleksnejši, vse do animacij hiše Pixar – v njihovih
filmih je vse videno ustvarjeno z animacijo.

Imajo digitalni umetniki še kaj skupnega z
"analognimi" (slikarji, ilustratorji, ...)? 

Mislim, da sta si lahko zelo podobna v dolo-
čenem segmentu, le da ustvarjata v različnem
mediju. Digitalni umetniki dodajajo vrednost
posnetkom z različnimi programi, slikarji plat-
nu z barvami ali različnimi tehnikami. 

Čeprav je digitalni medij medij prihodnosti,
kako hitro se odpirajo zares nove priložnosti
na tem področju?

Težko je reči, kako hitro, a internet zares
ponuja veliko možnosti. Filmski ustvarjalci
lahko na primer sproti prek različnih kanalov
preverjajo, kaj občinstvo želi in posledično
ustvarijo resnično svež in uspešen film. Mar-
sikaj je zaradi interneta tudi dostopnejše tistim,
ki ne živijo v Hollywoodu ali katerem drugem
centru. Zase lahko rečem, da je moja revolu-
cionarna ideja je SuccessfulAnimator._

Mike L. Murphy,
od animatorja 
do režiserja
Mike L. Murphy pravi, da se ukvarja vsaj s tremi
različnimi stvarmi v svetu filma; postprodukcijo oz.
animacijo, izdelavo reklamnih oglasov, poučevanjem.
Kot režiser kratkih filmov je prejel kar nekaj nagrad.
Nedolgo nazaj je, z namenom deliti svoje znanje vsem,
zagnal projekt SuccessfulAnimator, kjer lahko
spremljamo, kako animacija nastaja. 
Besedilo: Marko Kastelic

Infomat
"Gospodar prstanov: 
Dva stolpa", v režiji Petra Jack-
sona (2002)
"Gospodar prstanov: 
Kraljeva vrnitev", 
v režiji Petra Jacksona (2003)
"Night of the Broccoli", 
v režiji Mika L. Murphyja (2006)
"Rose",
v režiji Mika L. Murphyja (2006)
"Iron Man", 
v režiji Jona Favreauja (2008)
"Hitri in drzni 5", 
v režiji Justina Lina (2011)

Šola za uspešnega 
animatorja;
Na strani oziroma v internetni šoli
svoje desetletne izkušnje poučevanja
delim vsem. Tako me ne poslušajo le
tisti, ki lahko plačajo drago šolnino.
Stran vsakomur omogoča vpogled v
proces ustvarjanja animacij ali v moje
misli pri delu. Projekt se mi zdi revolu-
cionaren, saj ga ni še nihče v svetu
animacij izvedel. 
SuccessfulAnimator.com

Blog …
… animatorja lahko spremljamo na
MikeLMurphy.com.

"Danes stroka ne naredi več nobenega 
posnetka, ki ne bi šel v postprodukcijo."
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Poletje v modnem rezervatu 
cocozEbRa predstavlja špansko znamko coolway, ki razveseljuje z živimi
barvami, moderno obliko in čudovito dostopnimi cenami. Sandali s paščki,
japanke in superge z debelim podplatom, natikači v stilu Birkenstocka ter PVC
torbe v sladolednih odtenkih so kot nalašč za potep po betonski džungli ali
razbeljenem pesku. Poletno vas bodo razvajale tudi znamke ipanema,
havaianas, converse, vans, cafenoir, 69slam ter modni dodatki kot so
satenaste vezalke ter senčniki znanih znamk. Sprehodite se po modnem
rezervatu v živo ali prek spleta! •

COCOZEBRA • Nazorjeva 2, Ljubljana
COCOZEBRA BTC City-dvorana A • Šmartinska 152, Ljubljana

info@cocozebra.com • www.cocozebra.com

Najbolj šik pohištvo v mestu
Bo punčka ali fantek? Pozdravljen, novi član družine, tule je tvoja otroška sobica.
Zibelka, posteljica ali postelja ter stolček in druga oprema te že čakajo. Babadu,
dom šik igrač in izdelkov za otroke, ponuja popolno paleto izdelkov Bloom baby
in Leander. Privlačno, uporabno in kakovostno! •

Trgovina Babadu 
Nakupovalna galerija Kristalne palače

Ameriška 8, BTC, Ljubljana
030 240 250

facebook.com/babaduslo
www.babadu.si

Naravni ten in zaščita ob skrbi za okolje
Linija izdelkov Biosolis je narejena izključno iz naravnih in ekoloških sestavin ter
oblikovana  v skladu z evropskimi normami zaščite pred soncem. Izdelki vsebujejo
100 % mineralni filter, ki ne vključuje nano delcev ter tako ščiti vašo kožo z odbojem
sončnih žarkov, ne da bi jo dražil. Poleg tega, da optimalno ščitijo pred UVA in UVB
sončnimi žarki, izdelki Biosolis vlažijo zgornjo plast kože zaradi visoke koncentracije
prave aloje, starodavne rastline s številnimi dobrimi lastnostmi, ki naravno hrani
in vlaži vašo kožo. Izdelki Biosolis so primerni za vse tipe kože in ne puščajo belih
sledi na koži. Na voljo: Drogerije Tuš, Sanolabor in trgovine za zdravo življenje. •

Prema d.o.o.
Ulica majorja Lavriča 12, 100 Ljubljana

www.prema.si

mestne skrivnosti

All we do is TRAVEL
potovanja.comsta

Mesec ugodnih potovanj v Azijo
Ugodne cene letalskih vozovnic z odhodom iz Ljubljane!

Ajdovščina 1, Ljubljana • Prešernov trg 2 (na Mudi), Koper
080 47 42 • info@stapotovanja.com

dElhi
že za 479,95 EUR

bangkok 
že za 490,41 EUR

hong kong
že za 558,34 EUR

+ 20 EUR popUsta na lEtalsko vozovnico 
za Eno izmEd tEh dEstinacij - 

izREži oglas in ga pokaži našim agEntom ob
REzERvaciji! (popust velja v tednu od 3. do 7. junija 2013)
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•••••
Triler Mojstri iluzij
Now You See Me, Francija, ZDA, 2013
Režija: Louis Leterrier. Igrajo: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson.
13. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Štirje nadarjeni iluzionisti, pod
vodstvom karizmatičnega
Atlasa, s serijo drznih in izvirnih
iluzionističnih točk z
naprednimi tehničnimi
pripomočki uprizorijo dve
razvpiti čarovniški predstavi,

kjer najprej z ropom banke na daljavo v Parizu očarajo občinstvo
v Las Vegasu, nato pa še razkrinkajo gospodarskega kriminalca
in njegove milijone prelijejo na bančne račune članov občinstva.
FBI in Interpol si začneta prizadevati, da bi ugotovila njihovo
naslednjo potezo. Na pomoč priskoči tudi Thaddeus, ki slovi po
tem, da je mojster v razkrinkanju čarovniških trikov._ 

•••••
Akcijska komedija Izhod
Izhod, Slovenija, 2013
Režija: Dejan Babosek. Igrajo: Aljoša Kovačič, Katarina Jurkovič, Yuri Bradac.
13. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Peter, Lara, Sara in Andrej so
predstavniki mlade generacije,
ki se težko sooča z vsakdanjim
življenjem. Nov začetek bi jim
lahko omogočil podedovani
denar, vendar se zgodba zaplete,

ko ga želijo dvigniti. Direktor banke je sicer družinski prijatelj, ki pa
jih je s prevaro opeharil. Po premisleku se naivno odločijo za
povračilni udarec z ropom banke, ki se prelevi v divje obsedno
stanje. Banko obkoli policija s specialci, junaki pa skupaj s talci
ostanejo v njej. Pripravljeni na vse začnejo intenzivno pogajalsko
akcijo, ki se sprevrže v medijski cirkus in politično satiro._

Znanstvenofantastična pustolovščina

Čas po Zemlji
After Earth, ZDA, 2013
Režija: M. Night Shyamalan. Igrajo: Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonedo.
6. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Film se dogaja tisoč let po tem, ko je človeštvo zapustilo edini dom, ki ga je
kadarkoli poznalo. V 21. stoletju je Zemlja namreč postala neprimerna za
življenje, vse manj je bilo čiste vode in zrak je postal preveč strupen za di-
hanje. Novi dom Zemljanov je tako postal več svetlobnih let oddaljen planet
Nova Prime, kjer si je novo življenje ustvarila tudi družina Raige, katere
oče Cypher je med drugim tudi legendarni general Združenega ranger-
skega korpusa. Po spodletelem poskusu, da bi tudi sin Kitai postal ranger,
mama predlaga, naj ga oče odpelje na potovanje. Vendar vesoljska ladja
strmoglavi na za ljudi najbolj neprijetnem kraju v vesolju, na Zemlji. Cyp-
her je hudo poškodovan in Kitai se mora sam podati na nevarno pot, da bi
poslal signal za pomoč. Čaka ga neraziskan teren, razvite živalske vrste,
ki zdaj vladajo planetu, in neustavljivo nezemeljsko bitje, ki je ušlo med
strmoglavljenjem. Oče in sin se morata tako naučiti sodelovati in si zau-
pati, če si sploh želita ustvariti priložnost za vrnitev domov._

•••••filmska poslastica NA PLATNU
"Terezina krivda", v režiji
Clauda Millerja (2012)
"Sprejemci", v režiji Paula Weitza
(2013)
"Najboljša ponudba", v režiji
Giuseppa Tornatora (2013)

NA KRATKO 
Festival migrantskega filma
Slovenska filantropija in Zavod
Voluntariat med 10. in 21. junijem 2013
pripravljata že 4. edicijo Festivala
migrantskega filma, kateri bo v
Ljubljano znova pripeljal projekcije in
spremljevalne dogodke, ki osvetljujejo
različne teme in plati migracij, azila,
življenja beguncev ter integracije
priseljencev v novo družbeno okolje.
www.fmf-slovenija.si

Nikjer konca
V Obsešnovi produkciji je nastal že
četrti domači skejtarski film Nikjer
konca (Neverending Story). Kristijan
Stramič, mlad in obetaven režiser,
snemalec in montažer, je dve leti in
pol spremljal sedem skejtarjev: Luko
Bizjaka, Roberta Kocjana, Marka
Presetnika, Marka "Fogyja" Žumra,
Anžeta Lemovca, Milana Stuparja in
Timoteja Lampeta Ignjića. Film si
lahko premierno ogledate v
Cankarjevem domu v Ljubljani, in
sicer 8. junija ob 21. uri, v Linhartovi
dvorani. Cena vstopnic: 3 evre. 
www.cd-cc.si
www.obsession.si

HIŠNI KINO 
"12 jeznih mož", v režiji Sidneyja
Lumeta (1957)
"Lovec na jelene", v režiji
Michaela Cimina (1978)
"Večno sonce
brezmadežnega uma", v režiji
Michela Gondryja (2004)

Besedilo: City Magazine

•••••

•••••
Drama Submarino
Submarino, Danska, Švedska, 2010
Režija: Thomas Vinterberg. Igrajo: Gustav Fischer Kjærulff, Sebastian Bull Sar-
ning, Mads Broe Andersen.
5. 6., Kinodvor

Nick in njegov mlajši brat
odraščata v težkih razmerah;
njuno otroštvo zaznamujejo
revščina, nasilje in alkohol. Z
rojstvom bratca posije v njuni
življenji žarek upanja, a tragični
dogodek ju nazadnje loči za

več let. Ko se znova srečata, je triintridesetletni Nick osamljen in
jezen bivši kaznjenec, njegov brat pa odvisnik, ki se po
najboljših močeh trudi skrbeti za svojega šestletnega sina. Film
je presunljiva in neprizanesljiva socialna drama, ki jo je režiser
priredil po priznanem romanu Jonasa T. Bengtssona._

Animiran film Skrivnostni varuhi gozda
Epic, ZDA, 2013
Režija: Chris Wedge. Igrajo: Colin Farrell, Josh Hutcherson, Amanda Seyfried.
6. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Mary Katherine je bistra in
trmasta sedemnajstletnica, ki se
vrne v svoj rojstni dom, da bi se
znova povezala z odtujenim in
malo čudaškim očetom,
obsedenim z zgodbicami o
drobnih ljudeh, ki živijo v gozdu.
Najstnica že skoraj izgubi

potrpljenje, ko se čudežno znajde sredi skrivnostnega gozda, kjer
se odvija boj med silami dobrega in silami zla. Kaj hitro se poveže
z elitno skupino bojevnikov in posadko komičnih in pretiranih bitij,
da bi jim pomagala rešiti svet in s tem našla tudi svojo pot domov.
Pustolovski animirani film si lahko ogledamo sinhronizirano v
slovenščino in v tehniki 3D._
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IIdrija je ravno prav odmaknjena, da ne skočimo
tja vsak dan, in ravno prav dostopna za dnevno
mestno pohajkovanje. Razlogov, zakaj ravno v
to mestece, je kar nekaj. V Idriji se nahaja drugi
največji rudnik živega srebra na svetu, v spomin
na tiste čase si lahko ogledamo rudarski muzej
in rudarsko hišo. Posebej zanimiv je Antonijev
rov, predelan in obnovljen del rudnika, ki je odprt
za javnost. Idrijska rudarska dediščina je od lans-
kega leta vpisana tudi na seznam Unescove sve-
tovne dediščine. In ko dodobra podoživimo kna-
povsko življenje, je čas za romantiko. Le kje je
najdemo več kot v idrijski čipki! Gre za klekljano
čipko, ki jo v Idriji izdelujejo že stoletja in preds-
tavlja pomemben del slovenske kulturne
dediščine. V Idriji že skoraj sto štirideset let deluje
znamenita Čipkarska šola Idrija. O idrijski čipki se
bomo najbolje podučili, če obiščemo Festival
idrijske čipke. Dogajanje bo potekalo od 14. do 16.

junija. Letošnji festival je poseben, saj praznujejo
deseto obletnico delovanja Društva klekljaric
idrijske čipke in deseto obletnico sodelovanja
klekljaric, študentk in profesoric oblikovanja teks-
tilij z Naravoslovnotehniške fakultete. Sodelovanje
klekljaric je pomembno za ohranjanje dediščine,
sodelovanje s fakulteto pa prinaša sveže ideje.
Praznično dogajanje bo živahno v številnih
kotičkih mesta. Med drugim se v teh dneh odvi-
jajo Državno tekmovanje otrok in odraslih iz
znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič,
strokovne delavnice klekljanja, sejem domače
in umetnostne obrti, po mestu se bodo s svojimi
izdelki predstavljale klekljarice, lahko pa si bomo
ogledali kar nekaj čipkarskih razstav. Vse sku-
paj bo zaokrožalo zabavno dogajanje, kjer ne bo
manjkala niti obvezna gurmanska specialiteta –
idrijski žlikrofi. Naj se zgodovinsko-kulturno-gur-
manski izlet začne!_

Na potep v Idrijo med 32.
festivalom idrijske čipke
Besedilo: Špela Dobnikar

S soncem, kratkimi rokavi in sandali se prebudi tudi popotniška žilica. 
Ker se zdi prekmalu za poletni oddih, pa je mesec idealen za dnevne izlete
in raziskovanje. V tokratnem pobegu se odpeljimo do Idrije, kjer 
se sredi meseca dogaja Festival idrijske čipke.   

2, 3

Idrijska klekljana
čipka, ki jo v Idriji
izdelujejo že stoletja in
predstavlja pomemben
del slovenske kulturne
dediščine.

OGLASNA VSEBINA

1

V Idriji že skoraj
140 let deluje
znamenita
Čipkarska šola
Idrija.
© Dunja Wedam, vir STO,
Občina Idrija

3

2

1
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elektronika

Pomladna Sonica 
in circuitbending so imeli velik vpliv na njuno
ustvarjanje glasbe. Pri tem uporabljata raznovr-
stne sintetizatorje, ritem mašine in ostale naprave,
glasbo pa izvajata v živo. Tudi Stashman bo poskr-
bel, da nam ne bo dolgčas. Je stari znanec lju-
bljanskega DJ-podzemlja, ki je v desetih letih obru-
sil večino domačih italo, techno in elektro pet,
zadnja leta pa se dokazuje tudi na legendarni
"serialki" pekoče elektronike Chilli Space. Doma-
čo knjižnico sintetiziranih zvokov in živih posne-
tkov povezuje v eksperimentalno ter dub techno
godbo. Vstop je prost._ 

13. junij ob 22. uri, Kongresni trg, Ljubljana
www.motamuseum.com

7.–9. junija

festival
Rock im Park 2013

Zeppelinfeld, Nurnberg,
Nemčija. Začetek: ob 17. uri.
Cena aranžmaja: 239,99 evra
za vse dni festivala. 
www.koncerti.net 
Festival, ki nam omogoči
odlično uverturo v festivalsko
poletje, je Rock im Park. Tudi
letos bo poskrbel za odličen

nabor glasbenih skupin, ki
nam bodo dodobra pognale
kri po žilah. Festival, ki velja
za obvezno postajo vseh pra-
vih rockerjev, nam že skoraj
tri desetletja postreže v za-
četku najtoplejšega letnega
časa z odlično glasbo in še
boljšim festivalskim vzduš-
jem. Tako bodo med mnogimi
drugimi nastopili tudi The
Prodigy, Seed, The Killers,
Green Day, Korn, Limp Bizkit,
Amon Amarth, Thirty Se-
conds To Mars ..._ 

New Wave
Syria
© Borut Peterlin

alternativa

My Bloody Valentine
V Ljubljano prihaja odlična indie skupina iz Dubli-
na – My Bloody Valentine. Že četrt stoletja igrajo eno
ključnih vlog v svetu indie glasbe. Izjemni glasbe-
ni izvajalci so leta navduševali s svojo glasbo. Prva-
ki shoegaze rocka se bodo v sklopu turneje ob izi-
du njihovega novega albuma, ki so mu nadeli ime
kar m v b, ustavili tudi v ljubljanskem Kinu Šiška.
Album so izdali v začetku letošnjega leta. Naletel je
na odličen sprejem tako pri poslušalcih kot pri kri-
tikih, ki so bili bolj ali manj enotnega mnenja, da so
nam pripravili dober glasbeni izdelek, ki zadovolji
vsa pričakovanja. Teh pa ni malo, saj je od zadnje-
ga albuma preteklo kar nekaj let in pričakovanja
oboževalcev so bila velika. Tako nas bodo na glas-
beno popotovanje popeljali kitarist in vokalist Kevin
Shields, bobnar Colm Ó Cíosóig, kitaristka Bilinda
Butcher ter basistka Debbie Googe. Kaj so nam
pripravili z novim albumom, se moramo prepriča-
ti sami, a z gotovostjo ne bo manjkalo niti dobrih sta-
rih uspešnic. Cena vstopnic: 25 evrov v predpro-
daji, 28 evrov na dan koncerta._

7. junija ob 21. uri, Kino Šiška, 
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

glasbeni dogodek

Piše se leto 2013

Lahko bomo priča že enaindvajseti ponovitvi
prireditve Piše se leto. Ta je pustila neizbrisen
pečat v štajerski prestolnici, letos pa bo poteka-
la v čast Smiljana Kržeta, očeta te kultne prire-
ditve. Smiljan je bil producent ter organizator
dogodkov, ki je v dveh desetletjih delovanja na
glasbeni sceni postavil temelje koncertnemu
dogajanju v mestu. Nastopile bodo odlične sku-
pine, ki nam bodo dvignile srčni utrip in nas pri-
pravile do plesa ter zabave. Za začetek nas bo
ogrevala glasbena skupina Tide, za znane uspeš-
nice in melodične ritme bo poskrbela Siddhar-
ta, za plesno glasbo in odlično energijo pa glas-
bena skupina Dubioza kolektiv. Posebno
presenečenje bo pripravila skupina Preporod s
tako imenovano Smiljanovo bando. Preporod,
katerega pevec je bil prav Smiljan, bo nekoliko
starejšim glasbenim navdušencem ostal v spo-
minu kot eden vodilnih bendov jugoslovanske-
ga novega vala, medtem ko se pod imenom Smi-
ljanova banda skrivajo Zoran Predin, Magnifico,
Vlado Kreslin in Pero Lovšin. Skupaj se bodo
spomnili Smiljana s svojimi uspešnicami ter z
nekaj Smiljanovimi uspešnicami. Obeta se nam
z emocijami nabit večer, poln dobre glasbe in
zabavnih spominov. Cena vstopnic: 12 evrov._

16. junij ob 19. uri, Ledena dvorana, Maribor

Obeta se nam koncert pod milim nebom, kjer se
bodo v sklopu Sonice na odru zvrstili odlični glas-
beniki, ki nam bodo s pomočjo glasbe in vizualij
pričarali nepozabno plesno doživetje. Nastopil bo
londonski dvojec, ki nas je s svojo glasbo že nav-
dušil. Vračata se Plaid. Andrew Turner in Ed Hand-
ley sta pionirja sodobne elektronske glasbe. Že v
devetdesetih sta pustila neizbrisen pečat, ki je poz-
neje dobil oznako post techno. Navdihnila sta več-
ji del sodobne popularne produkcije bodisi elek-
tronske, rockovske ali pa pop glasbe. Sodelovala
sta z mnogimi svetovnimi zvezdami, kot so Björk,
Red Snapper, Nicolette, Goldfrapp, ter z mnogimi
drugimi. Lani sta izdala album in The Carp and The
Seagull. Slovenske barve bosta zastopala Urša
Golob in Rok Pezdirc pod imenom New Wave
Syria. Analogni sintetizatorji, naredi sam filozofija

Dubioza kolektiv
© Goran Lizdek

My Bloody Valentine

glasba 34
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Besedilo: Nina V. Orlić
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Besedilo: Marko Kastelic

muzeji

Poletna muzejska noč
V zadnjih desetih letih je najdaljši dan v letu postal
sinonim tudi za vseslovensko obiskovanje kon-
certov, delavnic, predstavitev, razstav ... v in pred
muzejskimi poslopji. Letošnja najkrajša noč se bo
sicer dogodila šest dni pred koledarskim obratom
sonca, a to ne pomeni, da bo program manj pester,
noč pa bistveno daljša. Popoldansko in nočno
dogajanje je tako obsežno, da ga je nemogoče
predstaviti v celoti; tako bomo morali z nekaj brska-
nja po spletu sami odkriti najboljšo možnost, tu
pa si lahko ogledamo najatraktivnejše lokacije,
kjer gotovo ne bo manjkalo impulzov za naša čuti-
la. Na Štajerskem je med zanimivejšimi Umetno-
stna galerija Maribor, ki bo 15. junija odprla vrata
na pregledno razstavo Marka Pogačnika Sestop
umetnosti na Zemljo. Ta dan nas bodo v UGM pri-
vabile tudi ustvarjalnice za odrasle in otroke. Na Pri-
morskem se bomo ta dan težko izognili Pokrajin-
skemu muzeju Koper, saj s svojo stalno zbirko in
pestrim glasbenim dogajanjem v lapidariju pala-
če Belgrammoni Tacco nudi zanimivo kulturno
doživetje. Če bomo v regiji, ne pozabimo obiska-

ti še Muzej solinarstva v Sečovljah, saj že sam
ambient  ponuja pravljično izkušnjo, ki bo pope-
strena z glasbo. V osrednji Sloveniji je zaradi šte-
vilnih muzejev izbira zelo široka. Etnografski muzej,
Mestni muzej Ljubljana, Galerija Jakopič, MSUM
in Narodna galerija poleg MAO in MGLC prireja-
jo glasbeno-kulturne dogodke na prostem. Muzej-
sko dvorišče na Metelkovi, park Tivoli in Trg fran-
coske revolucije bodo to noč najbolj obljudene
točke, mamljive za najmlajše zaradi interaktivnih
delavnic in odrasle zaradi glasbe in pestrega
muzejskega programa. Ob naštetih točkah so na
Dolenjskem gotovo med atraktivnejšimi muzejski
vrtovi v Novem mestu, kjer bomo atmosfero obli-
kovali ob prefinjeni glasbi. Vstop je prost._

15. junija med 18. in 24. uro, Muzeji in galerije po 
Sloveniji, www.tms.si/PMN

Dogajanje
Mestnih gale-
rij in muzejev
Ljubljana.
© Matevž Paternoster

razstava

Kolo 5200
Čeprav razstava ne predstavlja ničesar iz sodob-
ne umetnosti, hkrati na razstavi tudi ne bomo spo-
znali del slavnih umetnikov ali fotografov, je Kolo
5200 dogodek leta in hkrati več kot to. Osrednji
objekt fascinacije je seveda kolo z osjo, staro več
kot pet tisočletij, a preko njega razstava predstavlja
še prostor in čas Ljubljanskega barja, znanost in
tehnologijo izuma ter umetniške interpretacije uni-
verzalnosti kolesa in rotacije. Kolo kot orodje spa-
da med največja odkritja človeške civilizacije, ki ga
lahko primerjamo z elektriko, parnim motorjem ali
telegrafom, saj gre za nekaj, kar je spremenilo
podobo sveta. Kot sta v zadnjih letih brezžična
telefonija in internet spremenila naše dojemanje
okolja in družbe, je podobno pred tisočletji kolo
"obrnilo" potek razvoja civilizacij, saj je omogoči-
lo potovanja ali tovorjenje težjih zadev ne zgolj na
hrbtih živali, kar je za posameznika v tistem času
verjetno olajšalo vsakdan in mu približalo nekoli-
ko oddaljene kraje. Pred enajstimi leti smo izvedeli,
da najstarejše kolo z osjo na svetu prihaja z območ-
ja Slovenije. Čeprav so takrat tu prebivali koliš-

čarji, ki z današnjo državo nimajo nič skupnega,
je Slovenija zaradi njih in seveda dela današnjih
arheologov postala pomembna točka na zemlje-
vidu sveta. Unesco je na primer kolišča umestil
na seznam kulturne dediščine, domači arheologi
pa so odkrili kolišče na Špici. Najdba je izjemna ne
le zaradi starosti, pač pa tudi zaradi svoje tehno-
loške dovršenosti. Tako kolo iz jesenovega lesa
kot os iz hrastovine sta namreč tehnološko izjem-
no dobro izdelana. Rokodelski mojster je upošte-
val celo razpone pri krčenju in raztezanju lesa ter
uporabil dovršene tehnike spajanja elementov.
Cena vstopnic: od 2,50 do 4 evre._

Do 20. aprila 2014, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15,
Ljubljana, www.kolo5200.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

bienale
03/06
Beneški bienale umetnosti
Do 24. novembra, Arsenale, Giardini in ostale
lokacije, Benetke, Italija. Začetek: ob 10. uri.
Cena vstopnic: od 12 do 20 evrov.
Z junijem se odpira že 55. La Biennale di Venezia,
na katerem bo Slovenijo predstavljala Jasmina
Cibic s projektom Za naše gospodarstvo in kulturo.

komedija
04/06
SiTi Teater pod zvezdami
Do 16. junija, Ljubljanski grad, Grajska planota
1, Ljubljana. Začetek: ob 21. uri. Cena vstopnic:
od 13,50 do 15 evrov.
Smeh in zvezde ‒ tiste na nebu in tiste na Zemlji
‒ se družijo na petih večerih. Radio GaGa, Če-
furju Raus!, Fotr, Star Fotr in Jamski človek so
najuspešnejše komedije preteklih sezon.

razstava
06/06
Matrica-grafika-slika
Do 21. avgusta, Galerija Murska Sobota, Ko-
cljeva 7, Murska Sobota. Začetek: ob 9. uri.
Cena vstopnic: od 1 do 3 evre.
Pregledna razstava del Lojzeta Spacala, kot pove
že sam naslov razstave, osvetljuje tri pomembne
elemente njegovega ustvarjanja.

balet
06/06
Labodje jezero
Centri Cineplexx, Celje, Kranj, Maribor, Novo
mesto in Koper. Začetek: ob 19.15. Cena vstopnic:
10 evrov.
Cineplexx s prenovo kinematografov odpira dvo-
rane tudi za dodatna doživetja. Tokrat bomo s teh-
nologijo RealD 3D spremljali prenos kultnega
baletnega dela v izvedbi Marijinskega gledališča
neposredno iz St. Peterburga.

predstava
17/06
Misterij Buffo
Do 20. junija, SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana. Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic: 
Nenavadna združitev misterija ‒ srednjeveške oblike
teatra ‒ s komiko, zabavnostjo in šaljivostjo ruskega
futurista Majakovskega postavlja med gledališke
"čudake", ki širijo meje umetnosti in zaznavanja.

100 vrstic

Najstarejše
kolo z gredjo
na svetu v
razstavni 
vitrini.
© Matevž Paternoster
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N O S  P A R T E N A I R E S

UEFA Liga prvakov se je končala tudi v

družbi City Magazina in Fructala

Zadnja sobota v maju oziroma dan mladosti, 25. maja, je bil letos v znamenju težko pričakovane

finalne nogometne tekme UEFA Lige prvakov. Za naslov evropskega nogometnega prvaka v sezoni

2012/2013 sta se namreč na londonskem Wembleyju pomerili dve nemški ekipi, Bayern iz Münchna

in Borussia iz Dortmunda. Tekma je bila razburljiva in navdušujoča, boj za prestižni naslov nemško

nepopustljiv. Obe moštvi sta navdušili že v polfinalu, ko sta izločili španska velikana – Porurci so s

4:1 odpravili Real Madrid, Bavarci pa so s kar 7:0 Barcelono. Po porazih v letih 2010 in 2012 je Bayern

München v tretjem finalu Lige prvakov v zadnjih štirih letih le prišel do naslova in z golom Arjena

Robbna v 89. minuti premagal Borussio Dortmund z 2:1. Tako so na koncu, po dramatičnem zaključku, le

slavili igralci ekipe Bayern München, ki so vlogo glavnega favorita upravičili z odliko. To najprestižnejše

klubsko nogometno tekmovanje smo v ljubljanskem Cutty Sark Pubu na velikem platnu spremljali tudi

mi skupaj s Fructalovimi ledenimi čaji. Še posebej veseli smo bili novega, manj sladkega, osvežilnega

okusa zelenega čaja s prijetno aromo limone, ki nas je odžejal med glasnim navijanjem in bo kmalu na

prodajnih mestih._
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shopping sotto le stelle

DO

PETEK, 21. 6. | 
VENERDÅ 21/6 | FINO A MEZZANOTTE

NAGRADNA IGRA
za vozilo Toyota

SOY CUBANO
salsa animacija

SUPER POPUSTI
in ugodni nakupi

www.planet-tus.si planet.koper

Pečat, ki mu zaupate.
• 100 %  transparenten

• 100 %  neodvisen

• 100 %  potrošniški

Pečat Produkt leta*, ki ga izbranim izdelkom 
na slovenskih  policah  podeljujete izključno vi,
slovenski potrošniki, je dokaz vašega 
zadovoljstva z njimi. 

Priporočite vaše priljubljene izdelke 
tudi drugim potrošnikom na Facebooku 
(www.facebook.com/produktleta).

Ker ste vi, uporabnik, (še) vedno kralj.

* Produkt leta je neodvisna javnomnenjska raziskava, 
ki jo izvaja mednarodna raziskovalna hiša ACNielsen.

CM39  5/30/13  12:13 PM  Page 1



pssst

03/06/13 CITY MAGAZINE

38
promoBesedilo: City Magazine

natečaj
Zmagovalci Buska izziva
Zaključil se je natečaj Buska izziv. Zmagovalna buska
po izboru uporabnikov je postala buska Ptice na žici,
oblikovalke Petre Klavžar. Navišje ocene komisije pa
sta dobili buski Oh, honey, oblikovalke Taje Sever in Ob-
jem, nasmeh, poljub, ki jo je oblikovala Kristina Smo-
dila. Z nekaterimi od busk iz Buska izziva bomo v pri-
hodnjih mesecih lahko polepšali tudi svoje kartice. Se-
veda pa se možnost sodelovanja med nami in busko
z iztekom tega natečaja ni prekinila. Vsi, ki imamo ide-
je za nove buske, lahko svoje predloge pošljemo na bu-
ska@buska.si, in mogoče se tudi naša buska znajde
na prodajnih policah._
Buske so na voljo v trgovini Hood, Novi trg 6, 
Ljubljana, in v trafikah 3DVA v centru Ljubljane. 
www.buska.si in www.hood.si

Baby Center Ugodni nakupi za vso družino 
Tokrat nas v trgovinah Baby Center pričakujejo s ponudbo
izdelkov, ki bodo razveselili tudi starše malčkov in vse
ostale. Med drugim lahko po 40 odstotkov nižjih cenah
izbiramo med različnimi modeli mehkih potovalnih kovčkov
priznane blagovne znamke Samsonite. Da bo čas počitka
kar najprijetnejši, pa so v ponudbo vključili tudi posteljni
program prešitih odej in vzglavnikov Modena Odeje Škofja
Loka s kar 50-odstotnim popustom. Ponudba izdelkov je
časovno omejena, zato bo treba pohiteti._
www.babycenter.si

počitnice
Megabon
najugodnejši
ponudnik
hotelov in
apartmajev 
Poletne počitnice so
pred vrati, večina
hotelov in
apartmajev pa je že
rezerviranih.
Megabon ponuja
široko ponudbo več
kot štiristo izbranih
kakovostnih
hotelskih in
apartmajskih ponudb
v 21 državah s
popusti tudi do 70
odstotkov, hkrati pa
omogoča različne
varne plačilne
načine počitnic._
www.megabon.eu 

novost Največja prodajalna 
Intersport pri nas
Maja so v ljubljanskem BTC Cityju odprli vrata največje prodajalne Intersport pri nas.
Nova prodajalna v treh nadstropjih predstavlja vse za tek in prosti čas, rolanje, plavanje,
fitnes, tenis, skupinske športe, kolesarjenje, pohodništvo in kampiranje, pozimi pa še
smučanje, tek na smučeh, drsanje in deskanje. Prodajno okolje je zasnovano v pri-
jetno oblikovanih oddelkih za posamezne športe, športno opremo in obutev pa lah-
ko preizkusimo neposredno v prodajalni v za to prirejenih testnih conah. Z novimi obla-
čili se lahko ozremo v ogledalo Tweet Mirror in pošljemo sliko prijatelju prek brezpla-
čnega Wi-Fi-ja. Ponudba za otroke je razširjena, prav zanje pa je oblikovan otroški ko-
tiček. V prodajalni ponujajo tudi montažo in servis fitnes naprav, koles in rolerjev, po-
zimi pa smuči in drsalk._
Intersport, BTC City, Šmartinska 152, Ljubljana, www.intersport.si

šport Zelo 
odziven,
lahek in hiter
tekaški copat
Nevtralni tekaški copat Mizuno
Wave Rider 16 je lahek in hiter ter
zelo odziven copat z dobro opo-
ro in blaženjem, kar daje še bolj-
ši občutek hitrosti in mehkobe. Iz-
boljšan nadzor upogiba spred-
njega dela omogoča enostaven
prehod stopala peta–prsti. Pri-
meren je za tekače, ki nimajo več-
jih biomehaničnih težav. Na vo-
ljo sta ženski in moški model v ži-
vahnih ali umirjenih odtenkih._ 
www.sport-agent.net/mizuno
www.mizuno.eu/sl
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