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Brezplačna revija za sodoben življenjski slog

pogovor Tjaša in Neža Kenda: Velike ideje in majhen vrtec
filmska platna Transcendenca
glasbeni izbor Robbie Williams
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VPRAŠAJTE  SVOJEGA BIO-BARMENA ZA UGODNOSTI V BIOLAGE SALONU:

MANIKURA? PEDIKURA? SEDAJ IZKUSITE

PELI•KURO
Spremenite doživetje nege las. Biolage revolucionarna storitev PELIKURA se prične pri 
postavljanju diagnoze las in s prepoznavanjem njenih potreb. Po postopku čiščenja las 
in lasišča se ugodi z optimalno luksuzno izpopolnjeno nego, ki jo Bio-Barmen prilagodi 
specifi kam las. Uslugo zaključi s strokovnim sušenjem, skupaj z uporabo primernih Biolage 
produktov za končni sijoči in zdrav videz las.
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BELTINCI FRIZERSKI SALON RENATA - RENATA ŠKAFAR S.P. Lipovci 280 02/542-15-10
BENEDIKT FRIZERSKI STUDIO NATALIJA - NATALIJA KRANER S.P. Nasipna ulica 6 02/703-16-62
BREŽICE FRIZERSKI STUDIO GLAMOUR - ANDREJA OMRZEL S.P. Hrastinska pot 46 07/499 33 03 
BREŽICE FRIZERSTVO ANDREJA STYLE - ANDREJA BEUC S.P. Cesta prvih borcev 40 07/496 54 44 
CELJE FRIZERSKI STUDIO MATEJA - MATEJA JANČIČ S.P. Ulica mesta Grevenbroich 9 031/211 001 
CELJE STUDIO VIZUAL - IRENA RIBIČ S.P. Ulica mesta Greveborich 9 031/651-454 
DOMŽALE FRIZERSKI SALON LASEK -DANICA ŽIBERT S.P. Slamnikarska cesta 1C 01/721 00 76 
DOMŽALE BEAUTY HAIR MIHAELA - MIHAELA ŽAVBI S.P. Ljubljanska cesta 80 01/721 61 16 
IVANČNA GORICA FRIZERSKI STUDIO LIDIJA - LIDIJA STARIČ S.P. Lučarjev kal 2 031/573-182 
KOPER FRIZERSKI SALON SAŠKA - SAŠA LAPAJNE S.P.   Burlinova 11 041/446-258
KRANJ FRIZERSKI SALON KRAJNC IN JERAJ D.O.O. Vodopivčeva ulica 13 04/202 25 06
KRANJ STUDIO KRIŠTOF FRIZERSKI SALON - POLONCA BOLKA S.P. Predoslje 22 04/ 234 20 19 
KRKA FRIZERSTVO HOČEVAR - BORIS HOČEVAR S.P. Velike Lese 2 A 01/780-61-08
LENART V SLOVENSKIH GORICAH FRIZERSKI STUDIO SPECIAL D - DAMJAN LOVREC S.P. Kraigherjeva ulica 19B 041/768-386 
LJUBLJANA FRIZERSTVO KRAMAR - MARJANA KRAMAR S.P. Nove Fužine 33 01/540 91 24
LJUBLJANA FRIZERSTVO KRAMAR - GAŠPER KRAMAR S.P. Beblerjev trg 2 01/544 53 70
LJUBLJANA FRIZERSKI SALON TRENDI - JADRANKA BIŠOF S.P. Celovška cesta 106 01/515 41 01  
LJUTOMER FRIZERSKI SALON MITRA - VLASTA FRAS S.P. Prešernova ulica 28 051/356-341
LJUTOMER FRIZERSKI SALON MITRA - VOGRINEC MIHAELA S.P. Prešernova ulica 28 041/ 273 802 
LJUTOMER FRIZERSKI SALON MITRA - HORVATIČ SONJA S.P. Prešernova ulica 28 031/374-473 
LUKOVICA FRIZERSKI SALON - SABINA GORIČAN S.P. Gasilska ulica 7 041/815 006 
MARIBOR FRIZERSTVO TAJA - TATJANA SEIDL S.P. Prušnikova ulica 42 02/420-63-27
MARIBOR FRIZERSKI STUDIO MOJCA - MOJCA CELCER S.P. Metelkova ulica 26 02/332 40 73
MARIBOR FRIZERSKI SALON STELA  - DARJA TAVŽELJ S.P. Čanžkova ulica 3 02/42 11 59 
MARIBOR ČESALNI SALON RA - RATIMIR KRZNARIČ S.P. Slovenska ulica 24 02/251 90 06

MARIBOR URBANI SPA D.O.O. - UROŠ MARGUČ  Sernčeva ulica 16 02/250-22-98 
MARIBOR FRIZERSTVO MARTINI - MARTIN ZORKO S.P. Cesta XIV. Divizije 5 040/329-247
MARIBOR FRIZERSKI STUDIO MERI - MERI NOVAK S.P. Slovenska ulica 33 031/570-003
MEDVODE FRIZERSKI SALON KLAVDIJA - AVANT COM D.O.O. Žontarjeva ulica 3 01/361 15 12 
NAKLO FRIZERSKI SALON SIMONA -  SIMONA URBANC S.P.   Okroglo 19 031/662 222
NAZARJE FRIZERSKI STUDIO URŠKA - URŠKA JAŽOVNIK S.P. Zadrečka cesta 1 03/839-52-71
NOVO MESTO FRIZERSKI STUDIO MATEJA - MATEJA PETAN S.P. Ljubljanska cesta 22 041/910-366 
NOVO MESTO FRIZERSKI STUDIO LUKA - BRANKA PAVLOVIĆ S.P. Kandijska cesta 30 07/334 11 01 
NOVO MESTO MV HD FRIZERSKI ATELJE - MATIJA VAVTAR S.P. Rozmanova ulica 25 040/228 069  
NOVO MESTO MAAL BIRO - MAJA JUDEŽ S.P. Kolodvorska 4 051/696 599
ORMOŽ FRIZERSKI SALON ALENKA - ALENKA LEŠNIČAR S.P. Pušenci 41 070/860-384 
POLJČANE FRIZERSKI STUDIO BREDA & SOLARIJ - BREDA BRUMEC S.P. Bistriška cesta 62 02/802 53 87 
PREVALJE FRIZERSTVO IN - PETRA BLATNIK MAČEK S.P. Trg 11 02/824 02 00 
RADOMLJE TALAS FRIZERSKI SALON - TANJA STELE S.P. Šlandrova ulica 12 041/960 429 
RIBNICA FRIZERSKI SALON B - BILJANA HENIGMAN S.P. Škrabčev trg 33 031/768-863
SEŽANA PUER AETERNUS - NEJC MATJAŽIČ S.P. Ulica 1. maja 4 070/876-720 
SLOVENJ GRADEC FRIZERSTVO A STAJLING  - ADRIANA SOVIČ S.P. Zidanoška ulica 37 041/419-977 
SLOVENSKA BISTRICA FRIZERSKI SALON JANJA -  JANJA GOMAZ S.P. Trg svobode 7 02/818 43 90 
TRŽIČ SALON LASSJANA - MILAN JANČIČ S.P.   Deteljica 10 04/596 22 84
VIR PRI DOMŽALAH FRIZERSKI SALON - MATEJ MLINARIČ S.P.   V Zideh 21 041/994-261 
VODICE DARJIN FRIZERAJ - DARJA PETRIČ S.P. Repnje 5D 041/378-218 
VRHNIKA FRIZERSKI SALON DAMJANA - DAMJANA JUVAN S.P. Betajnova 25 01/755 34 25
VRHNIKA STUDIO R.M. - RENATA METLJAK Rožna ulica 2 031/608-525
ZAGORJE OB SAVI FRIZERSKI SALON SIMONA - SIMONA FLERE S.P. Cesta 9. avgusta 64 03/566 16 15
ŽALEC FRIZERSKI STUDIO JERNEJA - JERNEJA JURGEC S.P. Velika Pirešica 37 03/572 82 29 
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uvodnik 03
VEč VSEBINE NA
citymagazine.si

Moja sanjska soba
Se še spomnite svoje prve sobe, svojega
prvega sveta, ki je bil čisto vaš, vstop pa je bil
dovoljen samo povabljenim in tistim, ki so
znali potrkati in vprašati: "A smem vstopiti?"
Moja prva soba je bila v črno-beli kombinaciji
in jo imam še sedaj, sicer je bolj ali manj
osamljena, le tu in tam obrišem prah, takrat
ko me pot zanese domov. Nešteto je zgodb in
skrivnosti, ki ostajajo med nama za zaprtimi
vrati, z mano je delila vse, vseh dvajset let
sanj, veselja, jeze, žalosti, solz, zvokov naj-
ljubšega benda, črk in besed obveznega
domačega branja, negodovanja ob reševanju
ulomkov in zadovoljstva ob uspešnem razvo-
zlanju enačb, seveda je bila deležna tudi
kakšnega fizičnega pojava, pa preizkušanja
kinetične energije in gravitacijske sile. Brez
polepljenih sten, porisanih predalov in pasjih
dlak tudi ni šlo. Takšno je pač življenje, dan
se začne v tvoji sobi, natančneje v tvoji
postelji, ko te prvi sončni žarki pobožajo prav
tam, kjer se najbolje počutiš in si najbolj
varen. In res se želim prav danes, ko pišem ta
uvodnik, vrniti tja in se zaviti v svojo novo
posteljnino, ki nosi podobo astronavta (op. p.
najdete jo tudi v tokratni izdaji revije City
Magazine na strani 9 ali pa na www.snurk-
bedding.com). Boste rekli, ali ne bi bila raje

skrita in odeta v princesko … ? Ne, ker me
vesolje bolj privlači kot roza laki in frfotajoče
oblekice. Ah, priznam, da je bila tudi moja
omara nekoč hiša za punčke, dokler so le-te
še imele dolge lase in moje frizerske
(ne)sposobnosti niso prišle preveč do izraza.
Potem je vse skupaj postalo dolgočasno, jaz
pa prevelika, da bi za rojstni dan dobila še
kakšno tovrstno umetno lepotico. Projekt hiše
za punčke je tako dokončno propadel, nasta-
lo pa je skladišče družabnih iger, tenis lopar-
ja, predrtih žog, plišastih medvedkov in CD-
jev. In kako je videti danes? Predali se že
težko odpirajo, omare so polne zvezkov in
knjig, spominkov, porumenelih fotografij in
posušenih flomastrov. Klasična, lepa, funk-
cionalna in še vedno moja. Mogoče ji prav
kmalu pričaram kakšno novo podobo, saj
dandanes obstaja nešteto virov, ki ponujajo
take ali drugačne ideje, kako opremiti otroško
sobo. Včasih sem si iz raznih revij celo izre-
zovala izseke, kako naj bi izgledala moja
idealna soba, sedaj pa je na voljo ogromno
virtualnih notranjih oblikovalcev oziroma apli-
kacij, ki ti v digitalnem svetu pomagajo sesta-
viti vse, kar si poželiš. Nešteto dizajnerskih
spletnih portalov in revij širi tvojo domišljijo in
polni glavo z idejami, ki ti včasih niso prišle
na misel niti v sanjah, kaj šele pri belem dne-
vu. Razni novi materiali ponujajo zmožnost
brezmejnih oblik, udobnosti in vizualne sim-

patičnosti, da otroške sobice lahko postanejo
pravi mali tematski park, od piratskih ladij,
sveta žuželk in dinozavrov, podvodnega raja,
dirkališča formule 1, pa do sveta zombijev ali
princeskinega gradu, vilinskega gozda ali
celo vesolja. Včasih je bilo opremljanje sobe
stvar improvizacije in domišljije, sedaj je stvar
trenutnega navdiha in izbire, kako popestriti
otroški svet. Je potemtakem danes otrok
manj kreativen v razvoju in bolj iznajdljiv v
iskanju tistega pravega cilja? Niti ne, v popla-
vi informacij in materialnih dobrin je najbrž
potrebno še bolj razviti tisto žilico, ki ti nare-
kuje oblikovanje lastnega "jaza", navsezadnje
bo mala damica v roza sobico hitro vnesla
kakšno rolko, umazane flipflopke in narisala
raketo na steno, ki jo bo poprej pobarvala v
črno ter dodala še kakšno zvezdico, ki se
ponoči sveti. Ne jezite se, to je pač njen svet,
njen otroški svet._

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica

Zaživite na polno.
PEUGEOT 208
Active 1,2 VTi, 5 vrat

Avtomatska klimatska naprava 
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Radio CD z MP3

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,8–5,9 l/100 km. Izpuh CO2: 98 –135 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil 
Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

*Ponudba velja za 208 Active 1,2 VTi 60 kW z avtomatsko klimatsko napravo ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja. Štiri leta jamstva vključujejo dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih 
kilometrov. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 109 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; 
EOM na dan 02. 04. 2014 znaša 8,2 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,7 %; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek 
za plačilo 11.850 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si
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07/04/14 CITY MAGAZINE

za VIKEND

SOBOTA
12/04
Velikonočni sejmi
na Dunaju
Tradicionalni veliko-
nočni okraski, umetni-
ško okrašena jajca,
avstrijske kulinarične
dobrote in glasbeni
program nas bodo
aprila pričakali na šte-
vilnih velikonočnih
sejmih na Dunaju.
Do21.aprila,različne
lokacije,Dunaj

HUDOBRO – Festival
čokolade
najbolj čokoladna prire-
ditev daleč naokrog pri-
haja v že tretji izvedbi.
na enem mestu se bodo
zbrali vsi, ki na sladkem
zemljevidu čokolade kaj
pomenijo – od čokolad-
nic do ustvarjalcev
čokoladnih sladic ...
Do13.aprila,Linhar-
tovtrginRadovljiška
graščina,Radovljica,
www.festival-cokola-
de.si

SOBOTA
19/04
Formaraton
Formaraton je dobro-
delna tekaška priredi-
tev, ki bo poživila Park
Tivoli že šesto leto
zapored. Teče se osem
ur, lahko v ekipi ali
samostojno. Zmagova-
lec je tisti, ki v tem
času preteče največ
kilometrov. Teče se za
dober namen, sredstva
gredo Ustanovi za
pomoč otrokom z
rakom in krvnimi
boleznimi.
www.fplus.si

dan za ... v zraku

CITYMAGAZINE.SI

Več DOGODKOV nA
citymagazine.si

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Špela Dobnikar

PONE-
DEL-
JEK
07/04
kulinarika

SRE-
DA
09/04
razstava

PONE-
DEL-
JEK
14/04
literatura

Praznik trniča
V Kamniku se vse do 13. aprila odvija
Praznik trniča, tradicionalnega trdega sira
z Velike planine. Znova ga namreč
obujajo s projektom "Trnič na vsako mizo"
v okviru Okusov Kamnika, ki
predstavljajo jedi, značilne za kamniško
okolje. Če je zadnjih sto let služil le kot
spominek, ga zdaj znova postavljajo v
kulinariko. Izbrane kamniške restavracije
so tako v okviru praznika v teh dneh v
svojo ponudbo vključile trnič na
najrazličnejše načine. Sir je za nakup na
voljo tako na lokalnem TIC kot pri
kamniških gostincih in drugod po
Sloveniji, v izbranih gostilnah in
prodajalnah._ 
Do 13. aprila, Kamnik in okolica, 
OkusiKamnika.si in trnic.si 

Cukrarna – od tovarne sladkorja do
tovarne kulture
Na ogled bo postavljena razstava Od
tovarne sladkorja do tovarne kulture, ki
predstavlja projekt prenove nove
Cukrarne. Malo zgradb je tako poznanih
in malo zgradb nosi takšno zgodbo.
Industrijska revolucija, vojne, požari,
potresi, umetniško gibanje moderne in
finančne avanture – vse to je iz Cukrarne
izklesalo prvovrstno stavbno dediščino,
ki pa je bila dolga leta žal prepuščena
vztrajnemu propadanju. Do letošnjega
leta, ko skoraj dvesto let stara Cukrarna
dobi sodoben in navdihujoč obrat._
Do 21. maja, Galerija Kresija, Stritarjeva 6, 
Ljubljana, www.scapelab.com

19. slovenski dnevi knjige 
Za male in velike knjižne molje prihajajo
že 19. slovenski dnevi knjige, tokrat pod
geslom ''Ta dobra knjiga''. Vseslovenski
praznik knjige in branja v organizaciji
Društva slovenskih pisateljev prinaša na
Kongresni trg sejemski vrvež, poleg tega
pa še bogat spremljevalni program na
osrednji oder. Dogajalo se bo mnogo
zanimivega, od literarnih sprehodov za
najmlajše, pogovorov med uglednimi
ustvarjalci do literarne družabnosti._
Do 18. aprila, Kongresni trg, Ljubljana,
www.drustvo-dsp.si

PONE-
DEL-
JEK
07/04
otroci

SREDA
16/04
CITY CHEF
kuharska
akademija

SRE-
DA
07/05
šport

HUDOBRO – Dinozavri so oživeli!
Dinozavri v naravni velikosti se že četrtič
vračajo v Arboretum. Navdušenje
obiskovalcev je bilo tolikšno, da je
razstava postala del vsakoletnega
dogajanja. Tokrat je na ogled kar 65
dinozavrov, nekateri med njimi celo
premikajo glavo, rep, dihajo, obračajo oči
in spuščajo zvoke. Dva izmed dinozavrov
pa še hodita, tečeta in se premikata._
Do 10. junija, Arboretum Volčji Potok, Volčji
Potok 3, Radomlje, www.arboretum.si

Pomlad, šparglji in trnič
V aprilski akademiji bomo v jedi vključili
prve pomladne pridelke in jih začinili kot
v starih časih. Pripravljali bomo šparglje s
trničem, tradicionalnim velikoplaninskim
trdim sirom, in druge dobrote. Pripravili
bomo tudi hobotnico v solati z regratom
in jagodami, špargljevo kremno juho,
rižoto s šparglji, gamberi in trničem ter
špargljeve snopiče v hrustljavi panceti z
mladim kozjim sirom. Uradna voda
dogodka je Jamnica. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Siemens), Litostrojska 48, 
Ljubljana, prijave na citymagazine.si/pomlad-
sparglji-trnic

Tekaška akademija
Vse začetnike in ljubitelje teka tudi letos
vabimo, da se nam pridružite in skupaj
z nami tečete enkrat tedensko pod
strokovnim vodstvom izkušenih
Salomonovih trenerjev Anice Živko in
Klemna Dolenca. Da bomo lažje
premagovali tiste prve kilometre, bo za
dodatno energijo poskrbelo Zlato polje
z bogato izbiro Crispy žit in Sport
müslijev, za osvežitev pa uradna voda
Tekaške akademije Jana Sport. Cena
udeležbe: 15 evrov._
Ob 17. uri, Park Tivoli, Ljubljana, prijave na 
citymagazine.si/tekaska2014
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Pripravila: Vanja Hočevar

Smo se kdaj spraševali, kako bi z otroške perspektive izgledala njihova sanjska soba?
Pohištvo, ki s pravljično podobo in svojo igrivostjo omogoča nenehno igranje: omara iz
žebljičkov, knjižna polica v obliki ovčke, drevesna hišica za spanje, posteljnina s podobami
pravljičnih bitij s posebnimi močmi ... če povzamemo: veliko igrivosti z domišljijo.

Kdo je višji
Vsak otrok si želi čimprej odrasti, biti
velik in odrasel, visok do stropa. Ču-
dovit lesen izdelek iz londonskega
studia lovestruck Interiors, Kids
rule, je gigantsko ravnilo, ki buri
otroško domišljijo ter očara tako

otroke kot odrasle. Vintage lesen iz-
delek je personaliziran z izbranim
imenom, družinskim priimkom ali

posvetilom, ki je tako v uporabi tudi,
ko ga otrok preraste. "Stajliš" doda-
tek dobi novo vlogo in je lahko sre-

dišče stene kjerkoli v domu._
www.lovestruckinteriors.com

Knjižna polica Baa-Baa,
rowen & Wren

Gigantsko ravnilo Kids Rule,
lovestruck Interiors

Kolesarski dodatek v obliki konja, 
Horsey bicycle

V OTrOšKEm
KraljESTVu

CITYMAGAZINE.SI

Več TReNDOV Na
citymagazine.si

Nov hišni 
ljubljenček

Knjige spremljajo otroke od ranega otro-
štva in, ko se skozi čas nabere zvrhan
kup naših dobrih papirnatih prijateljic,
nam na pomoč priskoči knjižna polica
Baa-Baa, ki je igriva rešitev za shranje-
vanje knjig. Ta bo poskrbela tudi za to,
da bo večerno branje pravljic otroku še

bolj razburljivo in ga bo komaj čakal.
Ovčka, lesen sistem pregrad, bo postala
prava domača žival, ki bo vzljubila otro-

ško sobo, spalnico ali dnevno sobo,
tako otrok kot ovčka pa bosta komaj ča-
kala na druženje in prebiranje zgodb v

najboljši družbi._
www.rowenandwren.co.uk

HUDOBRO na divji vožnji
Ena najboljših aktivnosti na prostem je vožnja s ko-
lesom. Ta bo še bolj divja s Horsey bicycle kitom, ki
združuje dve ljubezni, konje in kolo. Kolesarski do-
datek, ki "paše" na vsako kolo, je oblikovala Eungi
Kim za projekt Seoul Cycle Design Competition
2010. "Horsey" je kolesarski dodatek ali okras, ki
spremeni navadno kolo v ponija. Komplet vsebuje
lesen ornament, telo v obliki konja, kovinske dele
ter vijake. Ornament se enostavno ročno montira
na ogrodje kolesa, otroku pa bistveno spremeni
vožnjo s kolesom v pravo dogodivščino, ki ga za-
pelje vse do pravljične dežele._
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Družinski center,
Mala ulica

Vodene delavnice
Včasih pride kakšen dan, ko

zmanjka idej za otroško igro ali nam
načrte za igro na igrišču pokvari

vreme. Takrat se lahko odpravimo v
kakšno od igralnic, otroških ali dru-

žinskih centrov, ki ponujajo raznolike
dejavnosti za otroke različnih starosti.

Ena takih je družinski center Mala
ulica v centru prestolnice, kjer imajo

vodene likovne in znanstvene ustvar-
jalnice, lutkovne predstave, branje

pravljic, program pa dopolnjuje dru-
ženje za mamice z dojenčki._

malaulica.si

Otroška posteljnina,
SNURK Bedding

Otroška polica iz žebljičkov,
PinPres

Drevesna hiška,
Mathy By Bols

CITYMAGAZINE.SI

Igrača za velike in majhne
Si predstavljate, da bi priljubljena igra žebljičkov, s kate-
rimi sestavljamo poljubne motive, oživela in postala ve-
likanska? PinPres je ogromna igrača iz žebljičkov,
zasnovana kot otroška polica, ki svojo obliko s pritiska-
njem na žebljičke enostavno spreminja. Tako žebljički
služijo kot police za knjige, igrače in drugo otroško
"kramo". Ročno izdelana iz španskega lokalnega lesa je
na voljo v dveh velikostih: večji model je samostoječ,
manjši visi na steni. V rdeči, modri, rumeni ali vijolični
barvi je igrača za velike in majhne._
www.pin-pres.com

HUDOBRO v krošnji dreves
Spanje na drevesu se sliši kot prava razburljiva dogodivščina. Kdo bi se je
branil? Je za pogumne, za tiste, ki se ne bojijo teme in strašljivih, neznanih

zvokov v temnem gozdu. Vsaj malo avanturizma pa lahko s posteljo v
obliki drevesne hiške, ki buri otroško domišljijo ter igro, malčki doživijo kar
v svoji sobi v varnem zavetju doma. Sanje marsikaterega otroka se bodo

uresničile s pogradom v obliki drevesne hiške, ki bo ponoči služila kot po-
stelja, čez dan pa kot igralni poligon. Belgijski proizvajalec pohištva za

otroške sobe Mathy By Bols je uresničil sanje vsakega otroka._
www.mathy-by-bols.be

Otroške sanje
Kljub temu da so otroci občasno

nepredvidljivi, samosvoji in muha-
sti, pa so glede svojih želja in sanja-

rij precej enotni in predvidljivi:
večina deklic sanja, da bi bile prave
princeske, in večina dečkov, da bi
bili nekoč pravi gasilci, policaji ali
astronavti, ki bi leteli skozi zvezd-

nato nebo. Kako malo je potrebno,
da se otrokom uresničijo najbolj

iskrene, nedolžne želje. Posteljnina,
na kateri je potisk čisto prave astro-
navtske obleke, spremeni posteljo v
pravo vesoljsko odpravo. Naj se od-
števanje začne. Ko zapreš oči, začu-

tiš, kako gravitacija popušča, in
lahko poletiš. Kamor želiš. V naj-

lepše sanje._
www.snurkbedding.com

www.snurkbeddengoed.nl
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Zelo sta še mladi, stari sta 25 in 29 let ... kako, da sta se tako mladi odločili 
odpreti popolnoma svoj vrtec? Od kod ljubezen do varstva otrok?

Od nekdaj sva se znašli okoli otrok, ki so brez večjega truda vedno ukradli naji-
no pozornost … otroci so polni življenja in veselja, ki ga ob otrocih občutiva tudi sami,
tako da je prvi razlog za vrtec veselje ob igri, zabavnem učenju in ustvarjanju, sprem-
ljanju napredka vsakega otroka, ki mu posvetiš čas … Ideja se je porodila že leta
nazaj, ko smo se odselili iz hiše za Bežigradom, sedaj pa sva končno dobili pri-
ložnost za uresničitev. Otroci so prihodnost, tako da je vrtec investicija v prihod-
nost in glede na to, da smo imeli ustrezen prostor, sva se odločili izkoristiti ponu-
jeno priložnost. Nekaj je zagotovo tudi nostalgije po srečnem otroštvu, ki sva ga
preživeli v hiši, kjer se sedaj vrtec odpira.  

Kje najdemo Mini vrtec in koliko otrok bo v njem našlo svoj prostor, poln 
otroške domišljije? 

Vrtec se bo nahajal v prenovljeni hiši z velikim zelenim vrtom na Kadilnikovi
ulici 7, za Bežigradom. Lokacija se nama zdi odlična, saj bo vrtec ležal blizu lju-
bljanske obvoznice in na poti v center Ljubljane, a bo istočasno odmaknjen od mest-
nega vrveža. Imeli bomo svoje parkirišče, novo opremljene prostore s teraso in
urejen, ograjen vrt z igrali, prostora pa bo prvo leto za dvanajst malih nadebud-
nežev. Otvoritev vrtca bo v začetku meseca maja, ko bodo že potekali vpisi za sep-
tember. V vrtcu bo živahno tudi v najtoplejših mesecih, saj bodo poleti našim malč-
kom na voljo poletno varstvo, ustvarjalne delavnice in organizirana praznovanja
rojstnih dni. 

Kaj bodo ključne lastnosti programa vrtca? Kaj Mini vrtec ločuje od ostalih
podobnih vrtcev?

Program Mini vrtca je izoblikovan tako, da otroku nudi spodbudno okolje s pestro
ponudbo različnih področij dejavnosti, ki bogatijo znanje otrok in jih spodbujajo
pri razvoju. Temelji za izvajanje programa so področja, ki v prvi vrsti zajemajo kre-
pitev gibalnih in miselnih sposobnosti otroka, učenje ne le slovenskega ampak
tudi angleškega jezika, spodbujanje otroške prirojene ustvarjalnosti, spoznava-
nje lastne in tuje kulture ter osnovnih pravil komuniciranja in vedenja ter spozna-
vanje narave in odgovornega ravnanja z njo. Prostoren in razgiban vrt nam omo-
goča, da otrokom predstavimo pozitiven odnos do življenja, narave in hrane. Mini
vrtec je več kot le varstvo; smo majhen vrtec, a z velikimi idejami. Stremimo k ustvar-
janju dinamičnega urnika za otroka, ki ima na voljo vedno nove individualne in
skupinske dejavnosti. Poleg tega se dejavnosti za otroke ne končajo ob koncu delov-
nega časa vrtca, saj bodo celo leto na voljo zanimive dodatne dejavnosti.

Pravita, da je bilo vajino otroštvo srečno ... pa vajini najlepši otroški spomini?
Vedno smo veliko počeli skupaj kot družina in se veliko smejali, pa naj je

bilo to doma ali na poti na izlet, kjer smo na ves glas peli ali pa se igrali igrice.
Lepe dneve smo vedno preživeli zunaj. Predvsem sva imeli srečno otroštvo,
ker so nama starši posvečali veliko pozornosti in danes vidiva, da sta želela
vse, kar vesta, prenesti tudi na naju. Ko pomisliva za nazaj, se kar nasmeh-
neva … dom je bil vedno prostor za dogodivščine … hiša je bila ravno dovolj veli-
ka, da si lahko iz zaves postavil svoje skrivališče in nevidno pot ven, kjer smo
se podili po travi, se skrivali, žogali … oče je znal postaviti največji indijanski
šotor na svetu, mama pa je znala iz zemlje speči najboljšo potico. Gugali sva
se na gugalnici, ki je visela z drevesa, ki sva ga preplezali vedno znova in zno-
va in jedli češnje s strehe vrtne ute. Imeli smo piknike za vse priložnosti, da
smo se le otroci družili in igrali, vedno je bila polna hiša._     

Mini vrtec, Kadilnikova ulica 7, Lubljana
www.minivrtec.si

Velike ideje, sestrska
ljubezen in majhen
vrtec 
Tjaša in Neža Kenda sta sestri, ki sta združili moči in
osamljeni hiši z ogromnim vrtom, v kateri sta
preživeli srečno otroštvo, vdahnili povsem novo
življenje, saj sta jo preuredili v zasebni vrtec – Mini
vrtec. Tjaša in Neža vsekakor dokazujeta, da lahko
tudi v kriznih časih uresničimo svoje sanje in
lastnoročno poskrbimo za svojo prihodnost. 
Punci sta vsekakor vzeli vajeti v svoje roke.
Besedilo: Valentina Jarc
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"Otroci so prihodnost in to je potrebno vzeti na znanje." 

CITYMAGAZINE.SI

Več INTeRVJUJeV Na
citymagazine.si
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Za začetnike in vse ljubitelje teka, pripravl-
jamo Tekaško akademijo, kjer bodo udele- 
ženci pod profesionalnim vodstvom trener-
jev spoznavali pravilne tehnike teka.

Več info in prijave:

citymagazine.si/tekaska2014

Treningi bodo potekali 1x tedensko  
(5 treningov), v parku Tivoli (LJ). 
Cena udeležbe = 15 eur. 

KDAJ in KJE?
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ZZa Kvarner pogosto rečejo, da je najbolje ohra-
njena hrvaška skrivnost. Za obisk tega dela
Hrvaške ne potrebujemo posebnega razloga,
prav ob vsaki priliki se je vredno zapeljati do
severnega dela Jadranskega morja. Zanimiv,
drugačen in tako poseben, hkrati pa še tako bli-
zu, da je vsak trenutek vredno izkoristiti za skok
do tamkajšnje obale. Po širši definiciji je Kvar-
ner severni del Jadranskega morja med vino-
dolsko-velebitsko in istrsko obalo. Po ožji defi-
niciji je Kvarner morje med Cresom in istrsko
obalo. Če smo malce manj skopi z besedami, pa
Kvarner združuje različne zgodbe – naravne
lepote Gorskega Kotorja, eleganco opatijske
riviere, Crikvenice, Novega Vinodolskega, urba-
no središče Reke in kvarnerske otoke Krk, Rab,
Cres in Lošinj. Slogan "Raznolikost je lepa" pred-
stavlja Kvarner v vsem svojem bistvu. Od lepe
obale, čudovitih otokov, gora, prijetne klime,
sprehodov, pohodništva, kolesarjenja do zabav-
nih izletov, zgodovinskih znamenitosti, kultur-
nih prireditev in okusne kulinarike. 

Najbolje ohranjena kulinarična
skrivnost
Kvarner navdušuje vse okuse. Poleg naravnih
danosti ta del Hrvaške privlači tudi ali predvsem
gurmane. Kvarner je regija z največjo koncen-
tracijo vrhunskih restavracij na majhni medse-
bojni razdalji, ki že leta tvorijo vrh hrvaške gour-
met scene. Številni gastronomski vodiči jih redno
omenjajo in izpostavljajo tamkajšnjo avtentično
kuhinjo, ki se odlično suka med sodobnim in
tradicionalnim. Bistvo vsega so kvalitetne, sve-
že, sezonske in lokalne sestavine – to je pre-

prosta in brezkompromisna filozofija najboljših
kvarnerskih gostincev. To, da je Kvarner magi-
čno ujet med gore in morje, pa prinaša izvirne
vonjave in okuse Mediterana, ki jih dopolnjuje-
jo izbrana hrvaška vina lokalnih sort. Saj si ni
tako težko predstavljati rahlo orošenega kozar-
ca na poletni terasi ob čudovitem krožniku in s
kuliso šumenja morja, kajne? 

Paradni konji gastro Kvarnerja
Morske dobrote, izvrstno oljčno olje, izvirne jedi
kontinentalne kuhinje in odlične slaščice so le
nekaj izmed tistega, kar privre na dan ob kvar-
nerski kulinariki. To lahko enako dobro in kva-
litetno doživimo v pristni konobi ali pa v sodo -
bnih slow food restavracijah. Sezona se prične
s šparglji in sredi aprila se v Lovranu odvija festi-
val, posvečen tej aromatični rastlini. Restavracije

Kvarner – razvajanje 
za dušo in telo
Besedilo: Špela dobnikar

Kvarner je ravno dovolj daleč, da je nekaj posebnega, in ravno dovolj blizu,
da pobeg do tja ne potrebuje velikih vnaprejšnjih načrtov. naj bo "uživaški"
vikend ali ''le'' dobra večerja, morda samo kavica ali sprehod ob morju z
vonjem borovih gozdov – Kvarner je čaroben, je kraj izjemnih gurmanskih
užitkov in edinstvene klime. 

in taverne v tem času ponujajo jedi, ki vsebuje-
jo divje šparglje, prava zanimivost pa je ogrom-
na fritata, ki jo naredijo na festivalu iz tisoč jajc
in tridesetih kilogramov divjih špargljev. Če so
šparglji uvod v bogato sezono lokalnih plodov,
pa je vino uvod in spremljevalec vsakemu glav-
nemu obroku na tem območju. Za kvarnerska
vina pravijo, da jih je lažje okušati, kot pa izgo-
voriti njihova imena. Najbolj opevana sorta je
vrbniška žlahtina. Gre za suho, izjemno sklad-
no in harmonično vino s prefinjeno aromo, ki
ga pridobivajo iz istoimenske avtohtone sorte
belega grozdja krškega in vinodolskega gorja.
Vino je ime dobilo po kraju, od koder izvira – po
mestu Vrbnik na otoku Krku. Če je vrbniška
žlahtina paradni konj med vini, pa gre enako
priznanje na morskem krožniku – škampom.
Kvarnerski škampi so najboljši na svetu. Ne gre
za domislico domačinov, to trdijo tudi strokov-
njaki, čeprav tega dejstva nihče ne zna podro-
bno razložiti. Kvarnerski škamp je na videz ble-
do rdeče barve, njihov oklep je tanjši, kot pravi
stroka, pa je njihova najbolj izrazita posebnost ta,
da živijo v zelo plitkem morju z veliko izvirov
pitne vode, zato so tako zelo mehki in sladki.

Kvarner navdušuje z inovativno kulinariko.

Mali lošinj
ponuja
raznoliko
kulinarično in
wellness
ponudbo.

Več destinacij na
citymagazine.si
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Domače
testenine,

šurlice,
običajno 

postrežejo 
s škampi.

ta mešanica skorajda popoln značaj, ki ga opiše
poudarjena aroma lešnika, kostanja in medu  z
izrazitimi notami suhih sliv. Mešanica je dišeča
in zapeljiva, z izrazitim okusom in z idealno sklad-
nostjo sladkega, grenkega in kislega. Sliši se kot
čudežni napitek in dovolj dober razlog, da se ob
prvi priložnosti zapeljemo do Opatije na perso-
nalizirano kavo.

Gurmanski zemljevid
Da se bomo sladokusci še laže znašli na kvarner-
ski kulinarični sceni, bosta poskrbeli dve novi ozna-
ki za kakovost, ki ju podeljujejo po strogih kriterijih.
Kvarner Gourmet označuje inovativno kuhinjo,
Kvarner Food pa tipične lokalne specialitete. Pri
gostincih, ki nosijo oznako Gourmet, bomo doživeli
bistvo kvarnerske pokrajine, zgodovine in kulture.
Vse to bodo dopolnila izbrana vina s poudarkom
na lokalnih sortah, v estetsko urejenem in oprem-
ljenem okolju, kjer gre posebna pozornost detajlom
in strokovnemu ter ljubeznivemu osebju. Oznaka
Kvarner Food pa zagotavlja kulinarično doživetje,
v katerem se zrcali kvarnerska duša. Pravijo, da
dušo nekega kraja spoznamo, če obiščemo spo-
menike in začutimo duha preteklosti, če pogleda-
mo arhitekturo, v kateri ljudje živijo, če obiščemo
tržnice in lokale in če poskusimo njihove vsakda-
nje jedi. Temu bi lahko dodali, da odslej dušo Kvar-
nerja spoznamo tudi, če obiščemo gostince z ozna-
ko Kvarner Food. Tu se kuha po receptih babic, tu
se uporablja sezonske sestavine, tu prevladujejo
morski sadeži in plava riba, sredozemsko sadje in
zelenjava. Živila so v glavnem pražena ali kuhana,
posebna specialiteta pa so jedi izpod peke. Pod
označbo Kvarner Food so tako združeni gostinski
objekti, konobe in bistroji, ki so jih gostitelji prijetno

Poleg škampov se na morskem krožniku pogo-
sto znajdejo lignji in vse vrste rib. Ob tem pa ne
gre zanemariti dejstva, da je Kvarner kulinarični
raj tudi za tiste, ki jim ribe ne dišijo najbolj. Budel
– goranski nadev iz slanine in svinjine ali doma-
če testenine "šurlice", ki jih običajno postrežejo
s škampi ali jagnječjim golažem, nikogar ne
pustijo ravnodušnega. Žgvacet je znana jed iz
kunčjih pleč, jagnjetina izpod peke pa najljub-
ša jed mnogih ljubiteljev mesa.

Rabska torta, kraljica sladic
Narejena iz mandljev, limone, sladkorja, jajc in
likerja Maraschino, rabska torta premami tudi tiste,
ki dajejo v kulinariki slanemu prednost pred slad-
kim. Recept unikatne sladke specialitete je star
že stoletja in zahteva tradicionalno pripravo, umir-
jeno roko, izkušnje in potrpežljivost, saj celotni
postopek priprave traja več dni. Skrivnostni recept
sega v leto 1177, ko so rabsko torto postregli pape-
žu Aleksandru III. ob blagoslovu katedrale Mari-
jinega vnebovzetja na otoku Rabu, tudi sicer je bila
ta torta rezervirana za bolj premožne. Danes to
ne drži več, vsekakor pa je rezervirana za vse, ki
znajo uživati ob dobri sladici. Domačini rabsko
torto redno pripravljajo ob posebnih priložnostih.
K eni najbolj znanih kvarnerskih sladic se odlično
podata šampanjec ali prošek. Znane sladice so še
torta iz maronov, pogača s skuto in pa fajnki, ki
malce spominjajo na naše pečene miške. K doma-
čemu žganju postrežejo smokvenjak ali figovec,
ki ga pripravijo tako, da zmletim figam dodajo
rozine, žganje, vino in cimet. Zmes nato premešajo
in oblikujejo v stožec ter pustijo na figovem listu,
da se nekaj dni suši. Figovec postrežejo nareza-
nega na rezine z domačim žganjem in z dodatkom
aromatičnih rastlin. Ker na koncu vedno "paše"
kava, tudi na Kvarnerju, omenimo še eno poseb-
nost – personalizirani espresso. To ni kakšna
nova vrsta kave, temveč ponudba opatijske resta-
vracije Bevanda, ki stalno išče nove in nove nači-
ne inovativnega izražanja. Ljubitelji kave lahko
uživamo v tako imenovanem personaliziranem
espressu, katerega okusi se menjavajo skladno z
letnimi časi. Gre za kavo z zgodbo, pri kateri je
sodelovala strokovna ekipa in izumila kavo iz
vrhunskih svetovnih sort iz Mehike, Haitija, Por-
torika, Hondurasa in Burundija. Pravijo, da ima

Morske dobrote,
kozarec vrhunskega
vina in oljčno olje so
dovolj dober razlog
za pobeg na sever
Jadrana.

V Vrbniku na otoku
Krku je doma
vrbniška žlahtina -
najbolj opevano
kvarnersko vino.

CITYMAGAZINE.SI
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uredili in kjer ponujajo tradicionalne primorsko-
goranske jedi, pripravljene iz svežih, lokalnih živil,
s kvarnerskimi oljčnimi olji in vini. Oznaki Kvarner
Gourmet oz. Kvarner Food sta vidno označeni ob
vhodu v konobo ali prestižno restavracijo. Za še
lažjo orientacijo in izbiro gurmanskih presežkov
pa si lahko naložimo brezplačno aplikacijo Kvarner
Gourmet & Food. 

Na Kvarner po zdravje
Če je dobra hrana na Kvarnerju zdravilo za dušo,
pa je samo okolje tudi zdravilo za telo. Dramatik
Euripid je dejal, da "morje briše vse zlo s človeka",
že grški in rimski zdravniki pa so obravnavali zdra-
vilne učinke morskih kopeli ter vpliv morskega
zraka in sonca na zdravje. Na Kvarnerju se je raz -
cvet zdravstvenega turizma pričel v drugi polovi-
ci 19. stoletja, ko je Avstro-Ogrska monarhija raz-
glasila klimatska zdravilišča, uredila kopališča,
zgradila hotele ter prometno in ostalo infrastrukturo,
celotna regija pa se je preoblikovala v privlačno
zdraviliško destinacijo. Danes je ponudba zdrav-
stvenih in preventivnih programov na Kvarnerju
izjemno široka - od hoje po dišečih gozdnih poteh
in kopanja v morskih valovih do sodobnih metod
wellnessa. Najpomembnejši dejavnik, ki postavlja
Kvarner v vrh za telo blagodejnih lokacij, je sama
klima z velikim številom sončnih dni, milim pod-
nebjem, bujno vegetacijo, bogatimi učinki morja in
aromami borovih gozdov.  

Lošinj – klimatsko središče že
od leta 1892
Po izrazito blagem podnebju je znan otok Lošinj,
ki ima več kot 2600 sončnih ur v letu. Naravni
zdravilni dejavniki blagodejno vplivajo na zdra-
vje, lajšajo dihanje in že več kot sto let na Lošinj

INFOMAT:
www.kvarner-gourmet.com
www.kvarner.hr
www.tz-malilosinj.hr
www.thalasso-ck.hr
www.thalasso-wellness.hr

privabljajo številne obiskovalce. Pozitivne last-
nosti, ki jih nudi tamkajšnje podnebje, so pre-
poznali že v avstroogrski vladi na Dunaju leta
1892, ko so Mali in Veliki Lošinj razglasili za kli-
matsko zdravilišče in okrevališče. Lošinj ima
250 kilometrov pešpoti, ki vodijo tako po notra-
njosti otoka kot po obali in sprehajalcem razkri-
vajo skrite kotičke in osamljene plaže. 

Talasoterapevtsko zdravljenje
v Crikvenici
Stoletno tradicijo v zdravstveni dejavnosti ima
tudi Crikvenica, ki je s svojo lego na sami mor-
ski obali idealna za talasoterapevtsko zdravlje-
nje, okrevanje in počitek. V tamkajšnji speciali-
stični bolnišnici za medicinsko rehabilitacijo
povezujejo principe talasoterapije in klimatote-
rapije z dosežki moderne medicine. S tem dose-
gajo posebej izstopajoče rezultate pri zdravlje-
nju gibalnih organov in dihal pri otrocih, odraslih
in starejših odraslih. 

Opatija za zdravljenje srčnih in
žilnih bolezni
Srčnim bolnikom so se najbolj posvetili v Tha-
lassotherapii Opatija, ki je bila ustanovljena leta
1957 in je bila prva zdravstvena ustanova na
Hrvaškem, ki je vpeljala strokovno in moderno
rehabilitacijo srčnih bolnikov. Poleg strokovno-
sti k uspešnosti prispevajo tudi geografski pogo-
ji opatijske rivijere, kjer se združujejo oddih,
zdravje in užitek. Tako Opatija s svojo okolico
privlači vse generacije. Idealna je za sprehajal-
ce, saj jo obdaja dvanajstkilometrska pešpot, ki
velja za eno najlepših na tem delu Jadrana,
poleg tega pa s svojo ponudbo wellnessa v vseh
letnih časih privablja vse, ki si želijo oddiha,

sprostitve in predvsem nekaj časa zase. Vse to
pa pravzaprav ne velja le za Opatijo, temveč za
celotni Kvarner, ki ponuja oddih, sprostitev in
užitke za vse generacije in za vse okuse._ 

Wellness
ponudba v

vseh letnih
časih vabi, da
si ukrademo

trenutek zase.

14
v zraku
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Kvarner je,
zahvaljujoč
klimi,
privlačna
zdraviliška
destinacija.

Blaga klima
poskrbi tako
za kulinarične
presežke kot
za dobro
počutje.

destinacija Več destinacij na
citymagazine.si
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Velika noč je najstarejši
krščanski praznik, velikono-
čne tradicije pa so na nek
način poznali že prej, saj so
tudi starodavna ljudstva praz-
novala prihod pomladi in
častila sonce. Velika noč naj
bi bila praznik veselja. Svoje
najdražje pa lahko razveseli-
mo tudi s simpatičnim dari-
lom s simboliko velikonočnih
jedi. Izdelovalci čokoladnih
izdelkov nas s svojimi čoko-
ladnimi dobrotami vsako leto
vedno znova razveseljujejo in

presenečajo. Še posebej otro-
ci so veseli priljubljenih veli-
konočnih čokoladnih zajčkov
in jajčk. V ta namen so čoko-
ladni mojstri v Čokoladnem
ateljeju Dobnik pripravili
asortiman čokoladnih jajčk in
pralinejev, izdelanih iz naj-
boljše belgijske čokolade,
zapakiranih v lično izdelane
ljubke darilne torbice za ome-
njeno priložnost._
Na voljo v vseh prodajalnah 
Čokoladnega ateljeja Dobnik in na
www.cokoladniatelje.si

sla
dk
o
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Trniči so vrsta posušenih sirov
značilne hruškaste oblike, ki
jih pripravljajo na območju Ve-
like, Male in Gojške planine v
Kamniško-Savinjskih Alpah.
Izdelani so iz skute, smetane
in soli ter okrašeni s poseb-
nimi ornamenti, ki jih vtisnejo
z reliefno izrezljanimi lesenimi
deščicami ali paličicami. Kot

posebnost kulturne dediščine
pastirstva in alpske kulture v
slovenskem  prostoru jih je
mogoče kupiti tudi kot turisti-
čne spominke z Velike pla-
nine. Od konca letošnjega
marca pa po zaslugi prizade-

vanj Zavoda za turizem in
šport v občini Kamnik po obu-
ditvi skoraj pozabljene tradicije
tudi kot trdi sir za kuhanje ozi-
roma ribanje, ki se uporablja v
vsakodnevni prehrani, pogo-
sto kot dodatek jedem. Trniče
so izdelovali predvsem v 19.
in v začetku 20. stoletja. Izde-
lovali so jih v parih, saj s svojo
obliko ponazarjajo ženske prsi.
Jeseni ob koncu paše so jih
pastirji podarjali ženam in de-
kletom kot dokaz ljubezni in
zvestobe. Število trničev je bilo
vedno parno – po dve kepi sta
bili okrašeni z enakimi orna-
menti. Pastirji so en trnič ob-
držali, drugega pa podarili
svojim izvoljenkam. Omenimo
še, da je sir trnič pomemben
del Okusov Kamnika, projekta,
ki s pomočjo lokalnih gostin-
cev domačim in tujim obisko-
valcem predstavlja tipične jedi
z območja Kamnika._
trnic.si

tra
dic
ion
aln
o Sir trnič na vsako mizo

© Oto Žan

Prikupna čokoladna darila za veliko noč

TM

Aprilska akademija bo navihano pomladno obar-
vana. V jedi bomo vključili prve pomladne pridelke 
in jih začinili kot v starih časih. Pripravljali bomo 
šparglje s trničem, tradicionalnim velikoplaninskim 
trdim sirom, in druge dobrote.

16 APR ob 17h

Pomlad, šparglji in trnič 

KUHARSKA AKADEMIJA

Info in prijave na spletu 
citymagazine.si/pomlad-sparglji-trnic

Cena: 25 evrov/osebo 

Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Siemens)
Litostrojska 48, Ljubljana

h i š n i  a p a r a t i
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Vina Piro,  
Goriška brda
Na tokratni kuharski akademiji
smo okušali vina briške vinske
kleti Piro – Jakončič Marjan.
Jakončičevi se v Vipolžah z
vinarstvom ukvarjajo že od leta
1932. Vas Vipolže se ponaša z
najvišjimi povprečnimi letnimi
temperaturami pri nas, tu pa se
mešata vpliv Mediterana in Alp,
kar daje še poseben in
enkraten pečat vinu. Izredna
kakovost vin Piro potrjujejo tudi
številna prijeta priznanja na
mednarodnih ocenjevanjih.

Zdravo in okusno
Besedilo: City Magazine, fotografije: Mitja Puhar

Tokrat smo se s pomočjo kuharja Dragana Marjanoviča iz
restavracije Kaval zabavali ob pripravi zdrave in okusne prehrane.
S slaščičarskim mojstrom Grego Rodetom iz slaščičarne Lolita pa
smo dokazali, da so tudi sladice lahko zdrave, le prave sestavine je
potrebno izbrati. Pripravili smo smoothieje in sladice, pripravljene
s pomočjo "super" hrane Nutrisslim. Med akademijo smo razvajali
brbončice z vinom Piro, uradna voda dogodka je bila Jamnica.

Kuhinjske nape
Bosch  
Učinkovite. Varčne. Tihe.
Zahvaljujoč številnim
inovacijam so nove kuhinjske
nape Bosch izredno zmogljive,
enostavne za upravljanje in
bolj energijsko učinkovite.
Paro, ki nastaja v kuhinji, skoraj
neslišno odstranijo iz zraka.
Boschev modul CleanAir
neprijetne vonjave odstrani iz
naše kuhinje prav tako
učinkovito kot odzračevalni
sistem, ne da bi potrebovali
cevi za odvajanje zraka.

Kroženje zraka nam prihrani
luknjo v steni, filter pa zagotovi
svežino v prostoru. Novi modul
CleanAir ima čisto in sodobno
zasnovo iz nerjavečega jekla

ter omogoča nemoteno
vgradnjo v našo kuhinjo.
Predstavlja dodatno opremo za
kaminske nape in se lahko
preprosto namesti skupaj s
katero koli stensko ali otočno
napo iz nove linije izdelkov
podjetja Bosch. Modul
CleanAir je sestavljen iz
posebnega filtra z aktivnim
ogljem, ki zaradi velike, rešetki
podobne površine in zelo
visoke vsebnosti aktivnega
oglja omogoča še posebno
intenzivno odpravljanje vonjav._
www.bosch-home.si 

Boschev modul CleanAir je
najboljša rešitev na trgu za
čiščenje zraka z notranjim
kroženjem.

RECEPTI 
Brancin z
zelenjavo
Sestavine: brancin,
korenje, bučke, pa-
radižnik, šparglji,
sol, poper, oljčno olje,
rožmarin
Priprava: Brancina najprej oči-
stimo in oluskamo ter ga z ostrim
nožem sfiliramo. V ponvi prepra-

žimo korenje, bučke, paradižnik
in šparglje. Solimo in popramo ter
s tako pripravljeno zelenjavo na-
devamo ribo, jo postavimo v per-
gam papir ter zalijemo z belim
vinom in oljčnim oljem. Dodamo
še vejico svežega rožmarina, za-
vijemo in pečemo v pečici na 220
stopinjah Celzija približno 20
minut. Postrežemo.

Smoothie za veliko
energije
Sestavine (za 4 osebe): 2 jabolki,
½ ananasa, 1 rdeča pesa, 2 žlici
lanenega semena, 2 žlici bio
brusnic Nutrisslim, 2 žlici chia
semen Nutrisslim, 2 žlici kokoso-
vega čipsa Nutrisslim, 2 žlici bio
pekanovih oziroma ameriških
orehov Nutrisslim, 0,7 litra
zmrznjenega jogurta
Priprava: Vse sestavine zmešamo
v mešalniku. Okrasimo in postre-
žemo. Smoothie za navdušence
nad zdravo hrano s hitrim tem-
pom življenja je med drugim odli-
čen za razgradnjo odvečnih
maščob in pri razstrupljanju te-
lesa. Ureja prebavo, krepi lase in
nohte ter pripomore k lepši koži ... 
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CITY SAILOR 2014

MAJ 2014

265 €* 4 dni

30. APR 3. MAJ

JADRANJE
1. MAJ
KORNATI
CITY SAILOR

DO

City Magazine ti v sodelovanju z navtičnim specialistom 
agencijo Active Sailing ponuja nepozabno doživetje. 
Skupaj bomo jadrali po enem najčistejših morij na svetu, 
odkrivali skrite zalivčke, spoznavali utrip mediteranskih 
vasi in mest in na poti preizkušali pristne lokalne 
specialitete. Izkušena ekipa skiperjev bo poskrbela za 
varno plovbo in zabavno turo, zato pustite skrbi doma in 
se prepustite avanturi.

citymagazine.si/citysailor
PRIJAVE in več informacij: 

Start > Biograd na moru > Kornati > Telaščica > Salij
> Kaprije > Matična marina Biograd

PLOVNA POT - CITY SAILOR 2014

 4 dni najema jadrnice, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS, ležišče na jadrnici, izkušenega in profesion-
alnega skiperja, welcome drink, večerja v dalmatinski konobi, polno založena jadrnica s hrano in pijačo, turistična taksa 
(1 EUR/osebo/dan), čiščenje plovila, posteljnino, plin, brisače, gorivo, privezi, ter obilo navdušujoče zabave.

CENA: 265 eur/osebo *(all inclusive)

14.–16. APRIL, KINO ŠIŠKA AM Ljubljana, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana  Foto: Mimi Antolović
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SSodobne civilizacijske bolezni, med katere so-
dijo predvsem rak, bolezni srca in ožilja, slad-
korna bolezen, alergije ter z njimi povezane
težave s kožo, so dandanes v skrb vzbujajočem
porastu. Za tovrstna bolezenska stanja sta v prvi
vrsti kriva nezdravo prehranjevanje in neustre-
zen življenjski slog. V kolikor nenaravno, visoko
procesirano hrano, ki je polna kemikalij, hormo-
nov, antibiotikov in pesticidov, nadomestimo z
živili z eko pečatom ter tako izbiramo med zago-
tovljeno zdravimi izdelki, bomo poskrbeli za pre-
ventivo pred večino bolezni, pripomogli pa
bomo tudi k vsesplošno boljšemu počutju. Pre-
pričanje, da je za izbiro in pripravo zdrave hrane
potrebno veliko časa, lahko z današnjo ponudbo
tovrstnih izdelkov z lahkoto ovržemo. Ponudba
ekološko pridelane prehrane je z vsakim dnem
dostopnejša, odpirajo se specializirane proda-
jalne, v katerih lahko izbiramo med izdelki
vrhunske kakovosti, ki jih na prodajnih policah
ne zakrivajo izdelki, ki si naziva bio ter eko nika-
kor ne zaslužijo. V kolikor nam vloga detektiva
med nakupovanjem živil, za kar že tako komaj
najdemo čas, ne diši, bo izbira dobrot v proda-
jalni, ki ima eko certifikat za celotno trgovino
vsekakor prijetna novost. 

Eko in bio 
Oznaka "Eko" oziroma "Bio" pomeni način kme-
tovanja, ki je prijazen do narave in človeka. Temelji
na ravnotežju v sistemu, ki medsebojno povezuje
tla, rastline, živali in človeka. Ekološka pridelava
se strogo izogiba uporabi kakršnihkoli kemičnih
sredstev in nasprotuje genskemu spreminjanju
organizmov. Pri zatiranju bolezni, škodljivcev in
plevela se uporabljajo naravne metode, pri pride-
lavi se upoštevajo biološke potrebe živali, gojijo se
rastline, prilagojene danim podnebnim razmeram.
Ekološko pridelana živila ne vsebujejo pestici-
dov, lahko topnih mineralnih gnojil, gensko spre-
menjenih organizmov, sintetičnih dodatkov in
po  dobnih snovi, ki škodujejo zdravju, ter umetnih
barvil in arom, ki povzročajo različne alergije. Na-
mesto vsega naštetega premorejo veliko vitami-
nov in mineralov, antioksidantov ter hranljivih
snovi, ki pripomorejo k ohranjanju našega
zdravja. Da proizvajalci zares upoštevajo predpise
uredbe o ekološki pridelavi živil, izbrani kontrolor
vsaj enkrat letno nenapovedano obišče pridelo-
valce in ponudnike ekoloških živil. Če je kontrola
nenapovedanega ogleda nadzorne organizacije
pozitivna, dobi kmetija oziroma prodajalna certifi-
kat in dovoljenje za uporabo primernih oznak.

Ko postane zdravo
prehranjevanje nekaj
samoumevnega 

Če je še pred nekaj leti kazalo, da je ekološko pridelana
hrana modna muha razvajenega, vsega dobrega in
očesu prijetnega presitega potrošnika, danes temu ni
več tako. Bio in eko postajata največkrat uporabljeni
besedi današnjega časa, povpraševanje po vsem, 
kar nosi nalepko bio, ponudba kot tudi zavedanje o
prednostih eko proizvodov, pa z vsakim dnem večje.

V Ljubljano prihaja nova bio prodajalna Norma

Vse slastne sestavine na njenih policah so 100% bio

  Bio za vsak dan in za vso družino
   Dnevno sveži eko kruh in štru ke
   Sveže bio sadje in zelenjava 
   Naravna kozmetika in eko istila
    Tudi presna, veganska in 
brezglutenska hrana

   Prijazno in strokovno svetovanje

Na zdravo razvajanje vas 
vabi od 11. aprila dalje 
na Gosposvetsko 6. 

T: 0590 45 500     www.norma.siNorma B.

10 % otvoritveni popust 
Otvoritveni popust velja pri nakupu vseh izdelkov bio prodajalne Norma v Ljubljani na 
Gosposvetski 6, v asu od 11. 4. do 19. 4. 2014. Velja samo  v Normi v Ljubljani in ob 
predložitvi izrezanega kupona. Razli ni popusti in akcije se med sabo ne seštevajo. 

Kupon za

Besedilo: Valentina Jarc

Norma – nova bio prodajalna
Tovrstne oznake in certifikat si lahko ogledamo
tudi v prodajalni Norma. Vrhunska trgovina z ži-
vili, ki se zaenkrat nahaja v Mariboru, bo 11.
aprila odprla svoja vrata tudi v prestolnici, in sicer
na Gosposvetski cesti 6. Norma slovi po svoji
raznovrstni ponudbi in dodani vrednosti v od-
nosu do kupcev. Ponudbo bio izdelkov, med ka-
terimi odkrijemo tudi pestro ponudbo izdelkov
brez glutena, laktoze, jajc in kvasa ter kakovostno
presno in vegansko hrano, lahko naročimo tudi
v spletni prodajalni. Spletno mesto nas bo prev-
zelo tudi z okusnimi recepti in praktičnimi na-
sveti, ki bodo naš življenjski slog dvignili še
stopničko više. Norma ni zgolj prodajalna, je am-
basadorka zdravega načina življenja, ki svojim
strankam ponuja prijetno, sproščeno in tudi po-
učno nakupno doživetje. V Normi si bodo na-
mreč vzeli čas za vsako naše vprašanje in nam z
veseljem pomagali pri izbiri primernih živil, ki
bodo pripomogla k izboljšanju našega vsako-
dnevnega počutja._

www.norma.si
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odeja by Ursanina
Slovenski proizvajalec prešitih tekstilnih izdelkov Ode-
ja je strnil vrste z  Uršo Nino Cigler, oblikovalko in usta-
noviteljico blagovne znamke Ursanina. Plod sode-
lovanja so igrivi izdelki iz filca in bombaža: košare
za shranjevanje, koški za kruh, pogrinjki in torbice,
ki vnesejo v prostor pomladno energijo. Mehkoba
filca s pisanimi barvami ter všiti dodatki v grafičnih
in organskih oblikah namigujejo na igrivost, sproš-
čenost, dobrovoljnost. Motivi tulipanov, metuljč-
kov, brkov in pikic se razposajeno podijo po jedilni
mizi, po policah, po kopalnici ali otroški sobi. Vsem
pa je skupen pomladni motiv._
odeja.si

priročno Babičini recepti v enem loncu
Vsem se nam "gušta" po okusnih domačih jedeh, ki
pričarajo okus in udobje domače kuhinje. S Philipsovo
napravo Multicooker jih bomo od sedaj lahko pripravljali
enostavno s pomočjo dvanajstih različnih programov, od
kuhanih, cvrtih, pečenih ali dušenih jedi. Z merilcem časa
lahko pripravo jedi zamaknemo kar za 24 ur, lahko pa ga
nastavimo tudi tako, da bo izbrano jed kuhal zelo počasi,
celo do dvanajst ur. Uporaba je zelo preprosta: vse
sestavine "zmečemo" v lonec, nastavimo želeno
temperaturo, izberemo ustrezni kuharski program in
prepustimo Multicookerju, da naredi ostalo. Potem je na
vrsti samo še "dober tek". Obilo okusnih receptov najdemo
na www.philips.si/cooker._
www.philips.si

dogodek Milan-
ski pohištveni
sejem 
Milano bo od 8. do 13.
aprila zopet gostil
oblikovalce, arhitekte,
trgovce ter
proizvajalce pohištva
in dodatkov za dom,
ki se jim bodo poti
križale na milanskem
pohištvenem sejmu
Salone Internazionale
del Mobile. Na enem
največjih sejmov se
predstavijo vsi vidni
proizvajalci na
pohištvenem
področju. Med
drugim bomo med
razstavnimi prostori
letos našli tudi
italijanskega
proizvajalca Bonaldo,
ki bo razkazal pet
novih dizajnov s
podpisi oblikovalcev
Alaina Gillesa,
Ryosukeja Fukusada,
Gina Carolla in Maura
Lipparinija._
www.cosmit.it

pohištvo Za mlajše generacije
Ko je že izgledalo, da je Ikea udobno zadremala, nas je pozitivno presenetila. Kolekci-
ja On the move naj bi zadovoljila bivanjske potrebe mlajše generacije, ki živi v manjših
enotah ter se zaradi življenjskega sloga pogosto seli. V seriji je nekaj čez petdeset ko-
sov, ki premorejo drzen dizajn po sprejemljivi ceni. Pohištvo niso le funkcionalni objekti,
ki naj bi služili določenemu namenu, temveč odgovora na način življenja mladih, s po-
udarkom na modularnosti, mobilnosti in multifunkcionalnosti._ 
www.ikea.com

tapete
Pripovedne
stene
Tapete Wall & Deco so sinonim
za izjemne vzorce, ki se rišejo po
stenah ali fasadah. S svojim na-
gajivim, razigranim efektom so
primerne tako za stanovanja,
poslovne prostore ali lokale, kjer
v družbi stolov, miz in drugega
pohištva ustvarimo izjemen in-
terier. Novi motivi mrgolijo od raz-
nolikosti, od uglašenih, usklaje-
nih baletk do motivov lesenega
parketa v obliki ribje kosti, not-
nega črtovja, cvetličnih moti-
vov, motivov postaranih, zble-
delih tapet ... Ko so v igri agresi-
vne, intenzivne, izrazno močne
tapete, velja premisliti in izbrati ti-
sto, ki se je ne bomo prehitro na-
veličali. Sicer so tapete odlična
metoda za poživitev obstoječe-
ga interierja._
Studio ježek, dunajska 129, Ljubljana,
www.studiojezek.si

CITYMAGAZINE.SI

Obožujemo pomlad
Besedilo: Vanja Hočevar 

čutiti jo je na vsakem koraku. tudi v pisanih, zračnih, lahkotnih kosih
pohištva, ki poskrbijo za opazne poudarke v prostoru.

Več trendoV na
citymagazine.si
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SMS nagradna igra
S pravilno poslanim SMS-om sodelujete v nagradni igri enkrat ali večkrat, 
glede na število kupljenih izdelkov ProMagic. Nagradna igra poteka v živilskih 
prodajalnah Mercator od 3. 4. do 28. 4. 2014, ne pa tudi v franšiznih 
prodajalnah in Mercator spletni trgovini. Več informacij na www. mercator.si.

2 x 
pomivalni stroj 
ADP 6332 WH

10x 
paket izdelkov 
ProMagic2x 

pralni stroj 
AWO/C 61200

Ob nakupu izdelka ProMagic prejmete 
kupon, s katerim lahko sodelujete v 
nagradni igri. Pošljite SMS s ključno 
besedo PROMAGIC ter številko kode, 
ki jo prejmete na kuponu, na 4080 in 
sodelujte v nagradni igri.

SMS nagradna igra
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Za elegantne
dame

FREYWILLE – nakit, ki izraža
ljubezen

Besedilo: Vanja Hočevar

Nakit FREYWILLE je že več
desetletij sinonim za kreativ-
nost in avtentičnost tistih, ki
ga nosijo. Te brezčasne in ori-
ginalne umetnine vzdržujejo
pozitiven pogled na življenje
in resnično romantiko ter so
odraz prefinjenega in izbrane-
ga stila. V njihovih umetniških
izrazih so ujeta najlepša
čustva, ki nas spominjajo na
dragocene trenutke v življenju.
Na toplino, mir, srečo, ljubezen
... Golden Kalinka, drugi
izmed štirih dizajnov znotraj
FREYWILLE kolekcije Passio-
nate Russia, razkriva resnično
rusko strast: ljubezen do nara-
ve. Za dizajn "Golden Kalinka"
so umetniki FREYWILLE iskali
navdih v ključnih elementih
ruskega sloga in jih preobrazili
v dragocene in omamne kose
nakita. Raznolikost barvne
palete je zelo bogata in razko-
šna. Golden Kalinka je moder-
na interpretacija tradicionalne
teme, popolna za svet mode in
razkošja. Njen ekspresivni
dizajn  razkriva energijo in
strast. Ker je pomlad čas zalju-
bljenosti in nežnosti, se ji brez
pomislekov predajmo._

Butik FREYWILLE, 
Mestni trg 8, Ljubljana
www.freywille.com

CITYMAGAZINE.SI
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Ključni so detajli
Besedilo: Vanja Hočevar

trendovska oblačila brez osmišljene kombinacije in modnih 
dodatkov, ki poskrbijo za piko na i, lahko hitro postanejo 
izgubljena in brez konteksta.

nogavice Zulu Zion
Dijana in Miha Rolc, mlad kreativni duo, je z mlado slovensko blagovno
znamko Zulu Zion poskrbel za osvežitev na slovenski modni sceni.
Navdahnjena od afriške, hiphop in jazz glasbe do popularne kultu-
re osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja sta oblikovala
linijo nogavic, ki vnašajo pozitivne vibracije, barvitost in vzorce. No-
gavice so namenjene samozavestnim ljudem svobodnega duha, ki
bežijo od dolgočasja in povprečja, svoj življenjski in modni slog pa
izražajo tudi z detajli. Njuni izdelki so izdelani v Sloveniji, saj blago-
vna znamka spodbuja lokalno proizvodnjo in podpira domače iz-
delovalce. Glede na spodbuden uspeh inovativnih slovenskih izdelkov
mladih kreativcev na Kickstarterju, išče podporo na platformi tudi ome-
njena slovenska blagovna znamka._
www.zuluzion.com

dogodek Čarobni poročni sejem
Vsem, ki so pred velikim življenjskim korakom, se po glavi
podijo številna vprašanja. Nanje bo odgovoril Čarobni
poročni sejem v romantičnem okolju na posestvu Galerije
Repanšek v Radomljah (v neposredni bližini Arboretuma
Volčji Potok). V soboto, 12. aprila, se bodo lahko obiskovalci
sejma med 10. in 18. uro sprehodili skozi galerijo s
ponudniki, se razvajali v čarobnih kotičkih, udeležili
predavanj ali se zabavali ob živi glasbi, plesu in modni
reviji. Vstop je prost._
12. aprila od 10. do 18. ure, Galerija repanšek, rudnik pri radomljah 13, radomlje, zlatarnica.si

Xetra Urbane
drzne 
kombinacije
Oblačila italijanskega
proizvajalca Xetra so
urbana, sproščena,
moderna, za žensko,
ki obožuje svojo
individualnost, je
kreativna in ima svoj
prepoznavni stil.
Neobremenjeni kosi s
karakterjem, ki so jim
primešani trendovski
elementi velikih
potiskov, pastelov,
pliseja, kratkih jaken,
dolgih kril, bodo
obarvali pomladni
videz modnih
navdušenk._
Xetra Slovenija, 
trubarjeva 24, Ljubljana, 
www.xetraitalia.it     

lahkotno Razkošni preplet
Lahkotnost in eleganca sta sinonima pomladno-poletne kolekcije Twin-set Simona Bar-
bieri, ki prepleta stil lahkotnega oblačenja, svetlečih trenutkov, mehkih linij in tehnolo-
ško dovršenih materialov. Preplet punk, vojaškega in etno-hipi-chic stila, ki sobivajo
v odličnem odnosu. Kolekcija se poigrava z dolžinami in proporci: od mini kril do mak-
si oblek, oprijetih hlač, voluminoznih kril ... Detajli na puloverjih, od čipk, kristalčkov, po-
tiskov, resic in prosojnih efektov, prispevajo k dovršenemu vsakdanjemu stilu._
www.twin-set.it          

superge
Pisana pomlad
S pomladjo prilezejo na plan
tudi žive barve. Če jim prime-
šamo še moden trend športne
obutve, dobimo pisane modne
dodatke, ki osvežijo naš izgled
in celoten "stajling". Ker pa su-
perge že dolgo ne veljajo le za
športno obutev, jih modne nav-
dušenke nosijo k številnim ra-
zličnim oblačilom in slogom, od
elegantnih s krilom ali bolj sproš-
čenih s kavbojkami in preveliko
srajco. Superge so obvezen mod-
ni kos pomladi, s katerim bomo
izžarevali mladost in živahno
energijo._
www.mass.si

Več trendoV na
citymagazine.si
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Halfbike – polkolo 
za zabavo in udobnost
Morda se bomo kaj kmalu lahko po mestnih
ulicah vozili z nenavadnim polkolesom, ki ga
je, v upanju, da bi nam urbana prevozna sred-
stva pokazali na drugačen način, ustvarila
ekipa mladih oblikovalcev in raziskovalcev
Kolelinia Lab. Halfbike, kot so poimenovali
svoj novi izdelek, je nova vrsta prevoznega
sredstva, ob izdelovanju katerega so imeli v
mislih predvsem uporabnikovo izkušnjo. Lah-
kotno poganjanje dveh manjših kolesc in
enega malce večjega nam zagotavlja izredno
hiter in zabaven prevoz mimo mestnega vrve-
ža po cestah in uličicah, njegova platforma pa
predstavlja inovativen pristop h kolesarjeve-
mu bolj pokončnemu in višjemu položaju, ki
mu omogoča boljši pregled in kontrolo nad
okolico. Polkolo je ravno prave velikosti, da se
z njim podamo na daljše razdalje. Čeprav je
primerno za krajši prevoz, v službo ali šolo, ga
lahko brez težav vzamemo s seboj na avtobus
ali kateri drug javni prevoz, z nami lahko stoji
v gneči v dvigalu ali pa preskakuje stopnice
do bližnjega parka. Ročno narejen okvir iz
lahkega aluminija je le eden izmed kakovos-
tnih materialov in komponent, ki odlikuje Half-
bike. Čeprav ga ne vozimo kot običajno kolo,
se zdi, da se bomo z njim zlahka ujeli. S svojo
obliko in načinom prevažanja bo zdaj kolesar-
jenje v šolo ali službo več kot zabavno._
halfbikes.com
kolelinia.com

100 vrstic

Francoski šarm Peugeota 208
Da se vživimo v zgodbo, potrebujemo le malo domišljije in že smo
v mestu, kjer na ozkih ulicah in s prometom prenatrpanih alejah
potrebujemo okretnega mestnega sopotnika. Peugeot 208 zdru-
žuje najboljše lastnosti majhnih avtomobilov. V smislu opremljeno-
sti in elektronske sofistikacije ne zaostaja za večjimi modeli iz
družine Peugeot. Vse prevečkrat smo priča, da avtomobili iz ge-
neracije v generacijo rastejo in s tem izgubljajo nekaj "mestnega"
šarma. Pri Peugeotu 208 so si inženirji zadali težko nalogo in na
manjših zunanjih dimenzijah genetiko 208 povečali v notranjosti.
208 je dobil tudi izjemen oblikovni pečat, saj lahko trdimo, da je
med mestnimi avtomobili eden bolj prikupnih. Sodobno obliko-
vana notranjost s svojim stilom preseneti z nekaterimi rešitvami,
vozna dinamika pa je odlična, podvozje športno naravnano. Lahko
bi rekli, da je Peugeot 208 ena tistih nakupnih izbir, ki se zdi iz-
jemno racionalna, če smo na lovu za takšnim mestnim sopotni-
kom, saj se cene vozila v akciji pričnejo pri 9.990 evrih. Omenimo
še, da se lahko na spletni strani citymagazine.si/208testnivoznik
prijavimo na testno vožnjo in spoznamo urbani mestni avto z ne-
pogrešljivim francoskim šarmom iz prve roke. Vsi, ki se bomo do
15. aprila prijavili na testno vožnjo, bomo sodelovali tudi v žrebu
za simpatične nagrade Peugeot._

citymagazine.si/208testnivoznik
www.peugeot.si

MacGyver Toolkit – gadget za
prave preživetvene mojstre
(cena: okoli 7 evrov)
Le kdo ne ve oziroma se ne spomni MacGy-
verja, ki je lahko deaktiviral bombo s pomoč-
jo sponke za papir ali pa z vezalkami popravil
propeler aviona. Priljubljeni akcijski junak iz
začetka devetdestih let prejšnjega stoletja, ki
ga je upodobil Richard Dean Anderson, je
23. marca praznoval rojstni dan. V čast
iznajdljivemu junaku je podjetje iFixit pred-
stavilo MacGyver Toolkit – majhen komplet
za preživetje z najbolj nujnimi stvarmi v pri-
meru okvare letala v zraku ali vojaškega uje-
tništva sredi džungle. Komplet vsebuje pre-
prosto sponko za lase, eno vžigalico, elastiko,
žvečilni gumi, rojstnodnevno svečko, sponko
za papir, vezalko, znamko ter kos lepilnega
traku – pripomočki, brez katerih Macgayver
ne bi nikoli tako uspešno zaključil vsake epi-
zode. Torej, ko se ponovno znajdemo v situa-
ciji reševanja sveta, uporabimo ta mali kom-
plet preživetja. Usoda našega planeta je
lahko odvisna od ene papirne sponke v kom-
binaciji z rojstnodnevno svečko._
www.ifixit.com
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Urbano popotništvo
Besedilo: Nejc Kovačič in Tina Lagler

V tokratni izdaji smo se posvetili nekaj popotniškim namigom in
trendom, ki kar kličajo po urbanih avanturah na prostem.
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mestne skrivnosti

Horse tudi na Rudniku
Prvi in edini originalni Horseburger, ki ima legendarni kiosk v parku Tivoli,  si
lahko sedaj privoščite tudi v nakupovalnem središču Rudnik v Ljubljani, saj je
edini ponudnik hitre prehrane, ki temelji izključno na konjskem mesu. Sredi
marca je odprl svojo tretjo poslovno enoto na Rudniku pri nakupovalnem centru
Rutar, kjer vam bodo pripravili prav vse dobrote z njihovega jedilnika tudi
novost žrebičkov golaž. •

HOT´HORSE RUDNIK             HOT´HORSE BTC               HOT´HORSE TIVOLI
Premrlova 14, Ljubljana   Šmartinska 152, Ljubljana   Celovška 25, Ljubljana
Vsak dan od 9:00 do 24:00    Vsak dan od 9:00 do 6:00    Vsak dan od 9:00 do 6:00

www.hot-horse.si info@hot-horse.si

Očesni center Irman v Ljubljani
Pričakujemo vas v novem Očesnem centru Irman, ki združuje novi poslovni
enoti Optike Irman in Očesne ordinacije Irman.

• Širok izbor očal, kontaktnih leč in ostalih optičnih pripomočkov
• Odlično razmerje med kvaliteto in ceno
• Pregled vida pri priznanemu oftalmologu dr. Irmanu
• Predoperativni pregledi za operacije oči •

Očesni center Irman | Štihova ulica 9 | 1000 Ljubljana
Optika Irman 051 288 014 www.optikairman.si

Očesna ordinacija Irman 041 724 995 www.irman.si

Velikonočno čokoladno razvajanje
Mojstri čokolade v Cukrčku so za velikonočno razvajanje pripravili pestro izbiro
čokoladnih zajčkov, čokoladnih pirhov in ostalih čokoladnih dobrot. •

Čokoladnice Cukrček:

Mestni trg 11
Miklošičeva 4

Pasaža Nebotičnik
Mercator center Ljubljana

www.cukrcek.si
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filmska platna kulturni izbor
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•••••
Domišljijska drama ničelni teorem
The Zero Theorem, Romunija, ZDA, 2013
Režija: Terry Gilliam. Igrajo: Christoph Waltz, Mélanie Thierry, David Thewlis.
17. 4., Kolosej & Cineplexx

Qohen Leth je ekscentričen in
samotarski računalniški genij,
ki živi v distoptičnem
korporativnem svetu in išče
izgubljeni smisel življenja. Po
navodilih temačnega lika,

znanega pod imenom Uprava, poskuša razrešiti ničelni teorem,
matematično formulo, ki bo dokončno razrešila vprašanje, ali
ima življenje smisel._

•••••
Animirani film Zvončica in piratska vila
The Pirate Fairy, ZDA, 2014
Režija: Peggy Holmes. Igrajo: Lucy Hale, Christina Hendricks, Tom Hiddleston.
17. 4., Kolosej & Cineplexx

Iz sveta Petra Pana prihaja
nova neustrašna pustolovščina
o Zarini, pametni in ambiciozni
čuvajki vilinskega prahu, ki je
očarana z modrim vilinskim

prahom in možnostmi, ki jih ponuja. Z njim namreč vile
ustvarjajo vilinski prah, ki ga potrebujejo za letenje. Ko Zarina
zaradi svojih divjih idej pristane v težavah, zbeži iz Vilinjega dola
in se pridruži spletkarskim piratom, ki jo imenujejo za kapitanko
svoje ladje. Ob izginotju Zarine se Zvončica s prijateljicami poda
v junaško pustolovščino, da bi jo poiskala in skupaj z
dragocenim modrim prahom pripeljala nazaj domov v Vilinji
dol. Animirani film si bo moč ogledati tudi sinhroniziranega v
slovenščino._

•••••
Animirana pustolovščina rio 2 – HuDOBrO
Rio 2, ZDA, 2014
Režija: Carlos Saldanha. Igrajo: Anne Hathaway, Leslie Mann, Rodrigo Santoro.
10. 4., Kolosej & Cineplexx

Nadaljevanje ptičje
pustolovščine iz leta 2011 bo
tokrat še bolj nora, še bolj
vesela, še bolj pisana nova
avantura, saj se ljubke papige
selijo iz betonske džungle Ria v

brezmejna prostranstva Amazonke. Nekaj let po tem, ko sta se
modri makao Blu in njegova izbranka Jewel zaljubila in si
ustvarila družino, se je njuno gnezdo povečalo za tri nove člane.
Z majhnimi papagaji Beo, Carlo in Tiagom se bosta podala na
življenjsko pustolovščino. V srcu amazonskega gozda se bodo
morali soočiti z nevarnim Nigelom, ki ima v načrtu podreti čim
več dreves in za vedno uničiti domovanje nekaterih redkih ptic
tega sveta. Animirani film si bo moč ogledati sinhroniziranega v
slovenščino in v 3D-tehniki._ 

Znanstvenofantastična misteriozna drama

transcendenca 
transcendence, kitajska, Velika Britanija, ZDa, 2014
režija: Wally Pfister. Igrajo: Johnny Depp, rebecca Hall, Morgan 
Freeman, Cillian Murphy, Paul Bettany, kate Mara, Clifton Collins Jr.
17. 4., kolosej & Cineplexx

Dr. Will Caster je raziskovalec na področju umetne inteligence in na smrt
bolan znanstvenik, ki skuša izumiti način, kako bi v tehnologijo naložil
svojo zavest in tako preživel lastno smrt. računalnik, ki zmore prestopiti
sposobnosti človeških možganov, pa sproži nadaljnji zaplet in niz vpra-
šanj o tem, kaj je bistvo človeškega bitja in kakšne so nevarnosti preve-
like žeje po znanju. Medtem ko slavni znanstvenik pri svojih
kontroverznih poskusih postane neustavljiv, se radikalna anti-tehnolo-
ška organizacija ekstremistov bori proti tovrstnim tehnološkim dosež-
kom. edina grozljiva stvar, ki postaja vse bolj očitna, pa je, da ni načina, 
s katerim bi ga ustavili. Misteriozni triler je režijski prvenec Wallyja Pfi-
sterja, varovanca in stalnega direktorja fotografije pri filmih Christo ph -
erja nolana, ki bo očitno nekakšen križanec med 2001: Vesoljsko odisejo
in Izvorom, vsekakor pa filmska poslastica za vse ljubitelje novega vala
umetne inteligence._ 

•••••
Pustolovska drama ranocelnik
The Physician, Nemčija, 2013
Režija: Philipp Stölzl. Igrajo: Emma Rigby, Stellan Skarsgård, Ben Kingsley.
17. 4., Cineplexx

V srednjem veku je bila
umetnost zdravljenja iz grških
in rimskih časov v Evropi
domala pozabljena. Ni bilo ne
zdravnikov ne bolnišnic in ljudi
so zdravili zgolj brivci-kirurgi, ki

o medicini niso imeli ravno največ znanja. V desetem in
enajstem stoletju so v Perziji učili in delovali pionirji zdravstva,
med njimi predvsem legendarni zdravnik, znanstvenik in filozof
Ibn Sina. Da bi lahko študiral pri tem "zdravniku vseh
zdravnikov", se mladi Rob Cole poda na potovanje v oddaljeni
Isfahan, kjer za dosego svojih ciljev in zavoljo ljubezni vedno
znova tvega prav vse, postati hoče namreč zdravnik in zdravilec.
Vznemirljiva epska pustolovščina je nastala po romanu Noaha
Gordona in je slikovit poklon večnemu stremljenju človeka po
znanju in brezčasen poziv k strpnosti in svobodi._

filmska poslastica NA PLATNU
"Bela in Sebastijan", v režiji
Nicolasa Vanierja (2014)
"Stotnik Amerika: Zimski
vojak", v režiji Anthonyja in Joeja
Russoja (2014)
"Krvne vezi", v režiji Guillauma
Caneta (2014)

NA KRATKO 
Filmske nagrade MTV
Filmski igralci in ustvarjalci se bodo
13. aprila v gledališču Nokia v Los
Angelesu potegovali za zlate kokice,
filmske nagrade, ki jih podeljuje
glasbena televizijska hiša MTV. Poleg
nagrade za najboljši film ter za
najboljšo igralko in najboljšega igralca
bodo nagrade tudi za najboljši filmski
prizor, ki nažene strah v kosti, pa za
najboljši filmski par, najboljši pretep,
najboljši prizor brez majice, najboljši
poljub in druge, tako ali drugače malo
nenavadne filmske dosežke. 
www.mtv.com

Velika retrospektiva:
Roberto Rossellini
V torek, 22. aprila, ob 21. uri se bo v
Slovenski kinoteki s projekcijo klasike
Stromboli (1950) odprla velika
retrospektiva filmov Roberta
Rossellinija, enega največjih filmskih
ustvarjalcev vseh časov, očeta tako
neorealizma kot tudi modernega filma.
Otvoritev bo potekala v sodelovanju z
Italijanskim inštitutom za kulturo v
Sloveniji. Aprila bo na sporedu še ena
Rossellinijeva nesmrtna klasika,
Potovanje v Italijo, do sredine junija pa
se bo zvrstilo še nekaj manj kot dvajset
filmov tega izjemnega avtorja.
www.kinoteka.si

HIŠNI KINO 
"Stalker", v režiji Andreja
Tarkovskega (1979)
"12 opic", v režiji Terrya 
Gilliama (1995)
"Charliejev svet", v režiji
Stephena Chboskyja (2012)

•••••
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HUDOBRO zasvingajmo z 
Robbiejem Williamsom

nastopil na prvem samostojnem koncertu. Rob-
bie Williams se je še naprej pridno kalil v svojem
petju in se kot edinstvena pojava zajedal v vse
pore glasbene scene. Za ustvarjanje glasbe ni
potreboval let, temveč le mesece in poslušalce je
skoraj vsaki dve leti nagradil z novim ploščkom.
Zadnjega, Swings Both Ways, je napovedal sep-
tembra lani in ga dva meseca zatem tudi izdal.
Album vsebuje priredbe in originalne skladbe ter
navdušuje z dueti, v katerih je  sodeloval z Mic-
haelom Bubléjem, Ollyjem Mursom, Rufusom
Wainrightom, Lilly Allen in Kelly Clarkson. Čeprav
ga na koncertu pri naših sosedih ne bomo ujeli v
družbi vseh teh imenitnih glasbenikov, pa bo nje-
gov koncert zagotovo tudi tokrat nekaj nepozab-
nega. Cena aranžmaja: od 124,99 do 169,99 evra._
25. aprila ob 20. uri, Sportarena, Budimpešta, Madžarska
28. aprila ob 19.30, Stadthalle, Dunaj, avstrija
www.koncerti.net

26. april

elektronika
Ricardo Villalobos

ambasada Gavioli, Industrijska
cesta 10, Izola. Začetek: ob 23.
uri. Cena vstopnic: 22 evrov v
predprodaji, 28 evrov na dan
dogodka.
Ricardo Villalobos, rojen v
Čilu, živeč v Berlinu, je že od
malih nog izpostavljen vplivu
ritmov južnoameriške tradi-
cije. In prav slednje se pozna
tudi pri njegovem glasbenem

ustvarjanju. Predno je začel
spreminjati zgodovino elek-
tronske glasbe, je postal per-
kašonist v šoli sambe v
Braziliji. V devetdesetih ga je
premamil svet elektronike.
Začel je organizirati ilegalne
"rave" zabave v zapuščenih
stavbah Darmstadta in Frank-
furta ter si na tovrsten način
zelo hitro pridobil široko pre-
poznavnost. Tudi na Ibizi je
ena izmed glavnih zvezd, ki
so dosegle kulten status, nje-
gove zabave pa so med naj-
bolj obiskanimi. Sedaj bo svoj
set zavrtel tudi nam. _

V soju
žarometov 
bo Robbie
Williams
nastopil na
Dunaju in v
Budimpešti.

bossa nova

Caetano Veloso
Legenda brazilske in svetovne glasbene scene,
Caetano Veloso je s svojo glasbo zaznamoval mar-
sikateri trenutek našega življenja. Napev njegove
najbolj znane pesmi Garota de Ipanima (Girl from
Ipanima) je znan vsem generacijam. Njegovo glas-
bo tudi velikokrat uporabljajo v različnih filmih,
tako ameriških kot ostalih filmskih produkcij. Boga-
ta diskografija šteje več kot petdeset albumov, pre-
jel je devet latino grammyjev in dva grammyja. In
kaj botruje njegovemu uspehu? Spretno združe-
vanje mednarodnih glasbenih žanrov z brazilsko
glasbeno tradicijo. Z Gilbertom Gilom je konec
šestdesetih zasnoval glasbeno podzvrst, imeno-
vano tropikalizem, ki tradicionalno brazilsko glas-
bo spaja z rockom in avantgardo. Njegov zadnji
album Abraçaço nam bo predstavil tudi v Can-
karjevem domu. Na odru mu bodo družbo delali
odlični glasbeniki. Pedro Sá na kitari, Ricardo Dias
Gomes na basu ter klaviaturah ter Marcello Calla-
do na bobnih. Cena vstopnic: od 22 do 39 evrov._

11. maja ob 20.30, Cankarjev dom, Prešernova 10, 
Ljubljana, www.cd-cc.si

pop

Jinx že 20 let

Jinx – skupina, ki jo poznamo in na čigar glasbo
plešemo že mnoga leta. Kar težko verjamemo, da
nas njihova glaba razveseljuje že dvajset let. A
temu je res tako. Ob okrogli obletnici prirejajo mini
turnejo, ki se bo ustavila tudi pri nas. Tako so se
odločili, da bodo organizirali turnejo po državah
bivše skupne domovine. Pri nas se bodo ustavili
v ljubljanski Cvetličarni. Glasbena skupina, za
katero velja, da na odru da vse od sebe in da ved-
no poskrbi za odlično zabavo, bo tudi tokrat poskr-
bela, da se bo plesalo ter pelo. Uspešnice, kot so
Tamo gdje je sve po mom, Na Zapadu, Smijem se,
Da smo se voljeli manje, Bye Bye Bye Baby Bye,
so postale že zimzelene, saj jih vedno znova z
veseljem brundamo ali prepevamo na ves glas.
Pevka Yaya pravi, da bodo na ljubljanskem kon-
certu v Cvetličarni poskrbeli, da bomo skupaj pre-
gnali slabe vibracije in presežek žalosti okrog nas
ter da bomo vrgli pozitiven urok na vse v živo ple-
soče in zabave željne. Vsekakor se tovrstne oble-
tnice praznujejo v velikem slogu in tudi ljubljanski
koncert ne bo nič drugačen. Na nas je, da si pra-
vočasno zagotovimo vstopnice in se prepustimo
pojavu, ki mu pravimo Jinx. Cena vstopnice: 18
evrov v predprodaji._

11. aprila ob 21. uri, 
Cvetličarna, Kranjčeva 20, 
Ljubljana 

V soju žarometov je Robbie Williams že več kot
polovico svojega življenja in čeprav se zdaj, ko se
je s svojo družino ustalil v Los Angelesu, malo manj
govori o njem, to še ne pomeni, da je profesional-
no kaj manj dejaven. Njegov deseti studijski album
je izšel novembra lani, v okviru turneje pa ga bo
predstavil pri dveh naših sosedah. Kar malce never-
jetno je, toda britanski glasbenik je na koncertne
odre prvič stopil pri 16 letih, ko se je v začetku 90-
ih let prejšnjega stoletja pridružil pop skupini Take
That. Fantovski bend mu ni bil prav po godu, zato
je leta 1995 zapustil skupino in svoje poslanstvo
hitro našel kot solo glasbenik. Da mu gre bolje, če
je sam svoj šef, je dokazal dve leti pozneje, ko je izdal
svoj prvi album Life Thru a Lens, s katerim se je
povzpel visoko na glasbene lestvice in v Parizu

Glasbena legenda
Caetano Veloso
bo nastopil 
v Ljubljani.

Jinx
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balet

Don Kihot
Na oder SNG Opera in balet Ljubljana premierno
prihaja Minkusov Don Kihot, narejen po Petipaje-
vem scenariju in v koreografiji Gorskega. Donki-
hotovske snovi za baletni oder so se v 18. in 19.
stoletju vrstile ena za drugo. Minkusov balet Don
Kihot, narejen po Petipajevem scenariju in v koreo-
grafiji Gorskega, je bil po premieri v Moskvi leta
1869 dobro sprejet. V različnih obdelavah je ostal
na repertoarjih še mnogo let. Izhodišče baleta je
Cervantesov Don Kihot, v središču katerega je lju-
bezenska zgodba med Kitri in Basilom. Gonilo
zgodbe sta don Kihot in njegov oproda Sančo
Pansa, poleg njiju pa špansko vzdušje ustvarjajo
Mercedes, Espada, markiz Gamache, Kitrine pri-
jateljice, Basilova prijatelja, toreadorji, cigani in dru-
gi. Don Kihot je poleg komične figure tudi velik
romantik, Dulcineja pa nedosegljiva in obenem
večna. Uspeh te baletne zgodbe temelji na spek-
takularni tehniki in plesni dinamiki. "Glavne ose-
be v baletu je Minkus dobro označil s karakteri-
stičnim motivom. Zanimiv je pompozni in hkrati

otožni ton don Kihota ter komična polka, ki zazna-
muje Sanča. Ljubezensko zgodbo med Kitri in
Basilom pa lepo prikaže veliki sklepni pas de
deux", so zapisali ob predstavitvi premiere. Balet
Don Kihot koreografa Ireka Mukhamedova na
odru SNG Opera in balet Ljubljana tako ostaja
zvest Minkusu in Petipaju, saj je namen postavi-
tve tudi ohranjanje dediščine – libreta, posamez-
nih variacij in velikega pas de deuxa. Cena vstop-
nic: od 15 do 250 evrov._

9., 10., 12., 15. in 16. aprila ob 19.30, 11. aprila ob 18. uri,
SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, Ljubljana,
www.opera.si

Don Kihot
velja za enega
od bolj
zahtevnih
baletov. 
© SNG Opera in balet
Ljubljana

lutke

100 let slovenske 
lutkovne umetnosti
Na svetovni dan lutkovnega gledališča in lutk so v
Narodnem muzeju Slovenije odprli razstavo 100 let
slovenske lutkovne umetnosti. "Malo je ozavešče-
nih likovnih umetnikov, ki vedo, da gre pri ustvar-
janju lutk za posebno vejo likovne umetnosti – za
integralno likovno umetnino v gibanju, prostoru in
času, saj za lutkovno predstavo likovnik ustvari
vse nastopajoče "osebe" – lutke po svoji zamisli,
postavi jih v ustrezen prostor; lik in prostor pa
ustvarjata medsebojno sporočilno sozvočje ali
nasprotje." Tako je dejala Agata Freyer, ki je skupaj
z Edijem Majaronom zasnovala omenjeno razsta-
vo. Razstavo so pod vodstvom Mini teatra Ljublja-
na in Unime Slovenija pripravili slovenska lutkovna
gledališča, Gledališki muzej Slovenije, Muzej novej-
še zgodovine Slovenije in Narodni muzej Sloveni-
je. Kot so poudarili, je likovna dramaturgija kom-
pleksna likovna zvrst, ki nikakor ni pomanjšana
"velika scena", ampak s svojimi zakonitostmi nad-

realnega in presenetljivega zahteva prostorsko
predstavljivost. Razstava prikazuje čudovit izbor
lutk najbolj pomembnih slovenskih likovnih umet-
nikov, ki so oblikovali lutke za slovenska lutkovna
gledališča od začetkov 20. stoletja do zadnjih let.
Na ogled je več kot dvesto lutk najbolj pomemb-
nih slovenskih likovnikov in tehnologov zadnjega
stoletja. Iz Ljubljane se razstava 8. junija seli še v
Beograd, Kotor, Bar, Zagreb, Subotico, Novi Sad
in v Budimpešto. Vstop je prost._

Do 8. junija, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 10,
Ljubljana, www.nms.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

premiera
09/04
Prevare
MGL Mestno gledališče ljubljansko, 
Čopova 14, Ljubljana. Začetek: ob 20. uri. 
Cena vstopnic: 13,10 evra premiera; 10,80 evra
redne predstave.
www.mgl.si 
Jera Ivanc je po motivih renesančne predloge
komedije Gl'ingannati napisala nov libreto s hu-
mornim vložkom in z umestitvijo v sodobni čas.
Izhodiščna zgodba ostaja enaka: o mladi Leili, ki,
preoblečena v paža Fabia, nastopi službo pri po-
stavnem Flaminiu iz Modene. Ona, zagledana v
Flamia, on v Leilo,  tekmica Isabella pa v njo ozi-
roma paža Fabia. Na trenutke se skoraj ne ve,
kdo je kdo in čigavo srce utripa za koga. 

komedija
10/04, 11/04, 12/04, 16/04, 17/04, 23/04
Po Margittu
SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5,
Nova Gorica. Začetek: ob 20. uri. 
Cena vstopnic: 13 evrov. 
www.sng-ng.si 
Komično enodajanko Po Margittu je zasnoval
Tom Stoppard, britanski dramatik češkega
rodu. Gre za nadrealistično komedija o zakoncih
Harrisu in Thelmi, ki ju skupaj z materjo gleda-
lec zagleda v nenavadni situaciji.  Prvi stoji na
stolu in puha v odprtino lučnega senčila, druga
na rokah in kolenih bolšči v tla ter občasno
smrka, tretja leži na likalni deski. Skozi okno
vanje strmi policijski stražnik. Prvo slovensko
uprizoritev na profesionalnem odru bo pred-
stava doživela v režiji Ajde Valcl.

monokomedija
18/04
Zapornik 3.2.3.
KUD Franc Kotar Trzin, Mengeška cesta 9,
Trzin. Začetek: ob 20. uri. 
Cena vstopnic: 10 evrov. 
valic-teater.si 
Monokomedija Zapornik št. 3.2.3. predstavi Alojza
Šušteršiča (igra ga Domen Valič), ki je neprilago-
jen posameznik, ki si življenje (z)režira po svoji
volji. Pripoved nas duhovito pelje skozi otroštvo,
najstniška leta in rano mladost, v kateri je deško
dvorišče zamenjal s socialnimi uradi, diskoteke
in najstniško rajanje pa z zaporom.

100 vrstic

Razstava
slovenske
lutkovne
umetnosti je
do junija na
ogled v
Narodnem
muzeju
Slovenije.
© Nina Vojnović
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optika MOOP Morela
Če nikakor ne najdemo pravih korekcijskih ali sončnih očal, ki so
zdaj, ko smo dodobra zakorakali v pomlad, vse bolj pomembna,
se sredi tedna ustavimo v optiki Moop Morela, kjer pripravljajo po-
sebno akcijo za mlade. Vsako sredo med 17. in 19. uro nas bodo
s skodelico kave pozdravili prijazno osebje in stilistke, ob sprehodu
mimo očal priznanih oblikovalcev, kot so Dolce Gabbana, Tom-
my Hilfiger, Marc by Marc Jacobs, Persol, Prada, RayBan in Vo-
gue, pa nas bodo spremljale pomladne melodije. Za piko na i v
okviru akcije za mlade pri nakupu očal lahko izkoristimo še 20-
odstotni popust._  
Optika MOOP Morela, Dalmatinova 2, Ljubljana

dobrodelno Zdravo zame, zdravo zate
Ker je pomembno, kaj jemo, so se v drogerie marktu odločili izpeljati

projekt Zdravo zame, zdravo zate. S projektom si prizadevajo, da bo šla
zdrava, ekološko pridelana in predelana hrana tudi na krožnike socialno
ogroženih, ki se soočajo s problemom pomanjkanja osnovne dobrine –
hrane. V prodajalnah dm bosta na voljo vrečki Zame in Zate, napolnili
pa ju bomo z najmanj tremi izdelki iz programa prehrane. Eno bomo
kupili zase, drugo podarili, lahko pa bomo pakete donirali tudi sami.

Vrečke Zate bodo na posebnem stojalu zbirali v dm drogerie markt, kjer
bodo poskrbeli tudi za organizacijo dostave in donacijo izdelkov v

lokalne organizacije._
www.dm-drogeriemarkt.si, facebook.com/dmslovenija

zdravo življenje Nutrisslim
Za vse ljubitelje zdrave prehrane Nutrisslim ponuja 100 %
ekološko pridelane žitarice za zajtrk, brez dodanih
sladkorjev, soli in konzervansov. Prvovrstne recepture je
pripravil in odobril svetovno znani guru zdrave prehrane
Michel Montignac. Kombinacije polnovrednih kosmičev in
pozorno izbranega sadja ter oreščkov nas bodo popeljale v
pravo hrustljavo doživetje. Na naši spletni strani
citymagazine.si/nutrisslim pa lahko sodelujete v
nagradni igri, ki bo trajala deset dni po
izidu revije, in se potegujete za
privlačne nagrade._
www.nutrisslim.com

rojstni dan
Supernove v
Ljubljani
Supernovina
rojstnodnevna zabava
s torto velikanko je
bila v petek, 14.
marca, ob 6-letnici
nakupovalnega
središča na Rudniku,
v vzdušju nore noči,
zabave in popustov.
Prvi mož Supernove,
Kristijan Flegar, je v
slavnostnem
nagovoru predstavil
nove trgovine na
nakupovalnih ulicah
Supernove,
prenovljeno infotočko
in načrte za še
povečan otroški
poligon ter povabil v
Supernovo skozi celo
leto. Vse najboljše ji
želimo tudi mi._
Nakupovalni center Supernova 
Ljubljana Rudnik, Jurčkova cesta 223,
Ljubljana, www.supernova.si

v kuhinji Najbolj praktična posoda 
pri nas ta hip
Vitapur, znan po kakovostnih rešitvah za spalnico, z Rosmarinom seli strast tudi v ku-
hinjo. Za enostavno pripravo zdrave in okusne hrane so razvili najbolj praktično po-
sodo Pour & Cook, ki se odlično odreže tudi na indukcijskih ploščah. Zaradi tehno-
logije ThermoFlow kuhanje poteka hitreje, hrana se odlično skuha zaradi enakomerne
razporeditve toplote po celotni površini posode, obenem pa prihranimo na času in po-
rabljeni energiji. »Odlivčniki« in reže omogočajo enostavno odlivanje, brez packanja
in polivanja ter neprijetnega privzdigovanja pregretih pokrovk. Živila zaradi merilne
skale doziramo v sami posodi, ročaji pa se ne pregrevajo._ 
www.vitapur.si

cvetlično
S svinčniki
Sprout
Že tako pestra družina, ki je
nadvse zabavna, inovativna in
pa predvsem ekološko usmer-
jena, je v svoje vrste dobila brat-
ca in sestrico, ki pa ne prihaja-
ta iz vrste zelišč, kot dosedanji
družinski člani, temveč sta to dve
nadvse lepi in zdravilni cvetlici.
Ognjič in žametnica sta že dol-
go znani po svojih zdravilnih
učinkih, saj je iz njiju možno
najti vrsto mazil, krem in ostalih
kozmetičnih pripravkov. Obe
cvetlici vnašata v dom sonce,
energijo in ljubezen. Naj po-
mlad zasije tudi na naši okenski
polici s svinčnikom Sprout._
www.posadisvojsvincnik.si   
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KLUB
PORODNIŠKI 

POPUST

11 %

prve avtosedeže, vozičke, posteljice in posteljnino, previjalne mize in komode, 
hranilne stolčke, prsne črpalke, dude, stekleničke, hladilna mazila, kašice, prve 
igrače in še in še. 
Storitev je brezplačna in na voljo vsem članom Kluba Baby Center. Prijavite se nanjo 
v naših trgovinah ali na www.babycenter.si, kjer si lahko ogledate celotno ponudbo 
znižanih kategorij izdelkov z ustreznim popustom in dobite še druge informacije. 

Draga nosečnica, dragi starši!
Z vami se veselimo najlepšega obdobja v življenju, ki ga nikoli ne pozabimo. To 
obdobje pa je lahko tudi �nančno zahtevno, zato vam želimo v Baby Centru z 
novo storitvijo »Porodniški popust« stati ob strani. Nosečnice in starši se lahko 
prijavite na storitev »Porodniški popust« in dve leti neprekinjeno kupujete 
izdelke, ki jih potrebujete ob prihodu novega člana in v mesecih po njegovem 
rojstvu, s kar 11-odstotnim popustom. V ponudbi znižanih kategorij boste našli vse 

STE ŽE NA PORODNIŠKEM
POPUSTU? Lahko ste že danes!

Prijavite se na novo 
storitev in nakupujte 

vse potrebno za 
novega družinskega 

člana kar  
11 odstotkov  
ugodneje.
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