
#185
OD 9. DO 23. JUNIJA

citymagazine.siBrezplačna revija za sodoben življenjski slog

©
Ne
ym
ar
/N
ik
e

v zraku 
NOGOMETNA
VROČICA
destinacija Rio de Janeiro – zabava v najpomembnejšem mestu na svetu
pogovor Ameriški igralec Armand Assante
glasbeni izbor Billy Idol se vrača v Ljubljano
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Dobrodošli v Emoni! 

Prvo načrtno zgrajeno mesto v Ljubljanski kotlini letos praznuje 2000 let od svojega 

nastanka. Emona je bila eno od mest, ki so na začetku našega štetja povezovala 

tedaj največji sistem, ki je kadarkoli obstajal – rimski imperij. Na območju, velikem 

kar 5 milijonov km2, so bila prav mesta ključna za njegovo delovanje. S svojo 

zasnovo in novim, rimskim načinom življenja, ki je segal do meja tedaj znanega 

sveta, so bila mesta središča moči in privilegijev, kulture in znanja. Kako so 

mesta nastajala? Kako so se postavljala s svojo monumentalnostjo? S čim so 

privlačila nove prebivalce? Odkrijte skrivnosti nastanka in delovanja antičnega 

mesta Emone na razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana!

RAZSTAVA V MESTNEM 
MUZEJU LJUBLJANA

30. 5. 2014 - 31. 5. 2015

MESTO V IMPERIJU
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uvodnik 03
Več VseBine na
citymagazine.si

Na spored prihaja
nogometna 
telenovela
Oh, Brazilija, Copacabana, samba in bossa
nova, eksotični okusi, gola telesa in nogomet.
Sliši se že preveč pravljično, skoraj kičasto, kot
da sledi scenariju kakšne telenovele, in če
dežela neskončnih peščenih plaž res postane
gostiteljica svetovnega prvenstva v nogometu,
potem se splača potruditi in zabiti kakšen gol v
nasprotnikovo mrežo, samo da si zraven. Sicer
se našim "žogobrcarjem" ni ravno uspelo uvr-
stiti na največji športni mundial, so pa imeli pri-
ložnost zaužiti vsaj nekaj sladkosti te južnoa-
meriške nogometne torte. V urugvajskem
Montevideu so se namreč na prijateljski tekmi
pomerili z južnoameriškimi prvaki, v Buenos
Airesu pa jih je pričakala tekma z zvezdniško
Argentino. In kako je nogometu uspelo tako
hitro razširiti svoj krog "sladokuscev", ki je
postopoma osvojil vsak del družbe, vključno s
tistim, najbolj upornim delom intelektualcev in
elit, ki so vljudno prezirali dvaindvajset moških
v kratkih hlačah, ki tečejo po travi, da bi pre-
stregli okroglo "stvar"? V bistvu, če malo

pogledamo nazaj, je igra preprosta, namenjena
množicam, depriviligirani razredi pa so lahko
zelo hitro okusili radosti športa, brez pretiranih,
drastičnih pravil. Nogometni jezik je tako z
nadzvočno hitrostjo postal univerzalen, okrogla
strast za igro pa preprosto najbolj priljubljen
šport par excellence ali, kakor bi rekel eden
izmed francoskih filozofov, da je postal novi
opij za ljudstvo, ki se je preprosto moral zgoditi.
Kjer pa je množica, tam so tudi denar, finančne
špekulacije, stave, mediji, mešetarjenja z igralci
... in, kako ironično, zadaj, za vsem bliščem
okroglega športa, zopet stojijo elite, ki si na
nekonvencionalen način pridobivajo zmago-
slavje. Kakorkoli že, nogomet je več kot šport,
je posel, je moda, je kult, je znanost, je jezik,
estetika, trend, usoda in vprašanje identitete. In
če smo že pri slednjem, ugotavljanju posamez-
nikove pripadnosti, si upam trditi, da dandanes
razumevanje sveta nogometa in njegovo druž-
beno razsežnost narekuje vprašanje poistove-
tenja z glavnimi akterji, kot sta Messi ali Ronal-
do, oziroma, kdo je lepši, kdo je boljši ... Jaz se
sicer ne bom pretirano ukvarjala s tovrstnimi
polemikami, vem pa, da torkovi večeri odslej
ne bodo več rezervirani za nadaljevanko
Pesem ptic trnovk, kot to še velja za marsikate-
ro drugo privrženko nežnejšega spola. Naen-
krat bo to edini čas, vsaj v povprečnem sloven-

skem gospodinjstvu, ko se nihče ne bo prepiral
za TV-daljinca in ko bodo vsake toliko časa
"padali ven" komentarji, kot so "ohhh, goool,
neee", pa vprašanja v stilu, "kaj za vraga sploh
pomeni offside", in trditve, "ta nogomet ima res
čisto neumna pravila, nič zahtevno, po moško,
kotaleča se žoga je kot avto na cesti, če vidiš
zeleno, je akcija, rumeno je opozorilo, rdeče
pomeni stop, enajstmetrovka je varnostna raz-
dalja, "aut" si zletel s ceste, kót je slepa ulica,
gol pa parkiranje« ... preprosto, le vozniki so bolj
kot "babe" za volanom, ki manevrirajo po napol
praznem parkirišču trgovskega centra, da bi
svoj konjiček čim bolj idealno približale simuli-
ranemu boksu iz belih črt, navsezadnje pa vsi
res ne morejo voziti čez ovinke tako kot Messi.
Torej, pripravite se zdaj, mesec dni vsakdo lah-
ko živi svojo strast do nogometa, kot želi._

1

12. junija se
prične
svetovno
nogometno
prvenstvo v
Braziliji, ki se
bo 13. julija
zaključilo s
finalno tekmo.
© Thinkstock

2

Štiri tekme
svetovnega
nogometnega
prvenstva bo
gostil Manaus,
mesto v srcu
deževnega
pragozda, kjer
kraljujejo
najbolj znane
papige v
Braziliji – are.
© Thinkstock

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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REPERTOAR 2014/2015 

VELIKI  ODER
Dominik Smole ZLATA ČEVELJČKA 
Colin Teevan ŠVEJK 
Francis Scott Fitzgerald VELIKI GATSBY 
Homer, Jernej Lorenci, Matic Starina, Eva Mahkovic ILIADA 
Alun Owen BEATLI – A HARD DAY’S NIGHT 
Bertolt Brecht DOBRI ČLOVEK IZ SEČUANA

MALA SCENA
Moritz Rinke LJUBIMO IN NIČ NE VEMO
Jaša Koceli, Eva Mahkovic DO ZADNJEGA DIHA. ZDAJ
Nejc Gazvoda MENJAVA STRAŽE
Ivor Martinić KO JE OTROK BIL OTROK
Boštjan Tadel ČASOVNI STROJ AVANTGARDE

IN  KOPRODUKCIJA

VPISI ABONMAJEV 
ZA NOVE ABONENTE 
od 9. do 13. junija

mestno gledališče ljubljansko
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za VIKEND

SOBOTA
14/06
Festival zdravja
Lekarna Ljubljana praz-
nuje 65 let. Obletnico
delovanja bodo obeležili s
Festivalom zdravja. na
njem bomo lahko prisluh-
nili zanimivim predava-
njem, obiskali nasvetov
polne stojnice in kotiček z
zdravo prehrano, se ude-
ležili brezplačnih meritev
s Kartico zvestobe
Lekarne Ljubljana in
gibalnih aktivnostih,
ustvarjali na delavnicah
za otroke ... Možen bo
tudi nakup izbranih
izdelkov. Del sredstev od
prodaje izdelkov na ta
dan bodo namenili za
otroke iz Mladinskega
doma Malči Beličeve.
Od 9. do 17. ure,
preddverje Križank,
www.lekarnaljubljana.si

SOBOTA
21/06
Gorski maraton 
Podbrdo, majhna gorska
vasica v Baški grapi, že
desetletje na tretji vikend
v juniju organizira spek-
takularni Gorski maraton
štirih občin (GM4O). Zah-
teven tekaški maraton
poteka po planinskih
poteh, ki nas iz Podbrda
povedejo na črno prst
čez Bačarsko sedlo in
Koblo, se spustijo globoko
v dno Baške grape, na
drugi strani pa ponovno
dvignejo na vrh Porezna
in zaključijo krog nazaj
na izhodišču. na dogodku
bomo lahko preizkusili
tudi nove tekaške copate
Salomon.
Ob 8. uri, Podbrdo,
www.gm4o.si

dan za ... v zrakuVeč DOGODKOV na
citymagazine.si

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

09/06/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

PONE-
DEL-
JEK
09/06
druženje

PE-
TEK
13/06
glasba

TO-
REK
17/06
film

Unionski vrt vabi v dobro družbo
Vsako leto v poletnih mesecih zaživi letna
restavracija in kavarna Unionski vrt. V
senci stoletnih kostanjev lahko uživamo
ob kosilih in večerjah, prigrizkih, kavah,
domačih sladicah ali kozarcu vina. Vsako
soboto od 11. do 13. ure v senčnem
kotičku vrta pripravljajo program za
otroke Poletni Varietejček, ki otroke in
njihove odrasle vabi k prebiranju pravljic,
ogledu glasbenih dogodkov in
pantomimskih predstav ter ustvarjanju na
ustvarjalnih delavnicah. V juliju in
avgustu bo sredine večere popestrila še
glasba v živo._
Restavracija in kavarna Unionski vrt, vrt
Grand Hotela Union, Ljubljana

Festival Stiropor 
V zadnjih tednih junija se bo na osmih
različnih lokacijah odvil čisto nov
ljubljanski festival elektronske glasbe
Stiropor, kjer se bo zvrstilo kar 40
domačih in tujih izvajalcev. Otvoritev 13.
junija v Gali Hali prinaša tudi žanrsko
pestro kompilacijo Stiropor vol. 1 z DJ-ji in
producenti, ki so v minulih letih pomagali
krojiti glasbeno podobo priljubljenega
zbirališča kreativcev, Bi Ko Fe. Osrednji
dogodek festivala pa se bo odvil 24.
junija na ploščadi SEM in MSUM, kjer se
bodo med drugim predstavili Dean Blunt
z bendom, OM Unit in Mo Kolours._
Od 13. do 27. junija, različne lokacije po 
Ljubljani, stiropor.org

Blejski filmski festival
Sredi junija se bo na Bledu, eni najlepših
lokacij na svetu, pod taktiriko
legendarnega igralca Radeta Šerbedžije,
odvil prvi mednarodni angažirani filmski
festival v Sloveniji Bled Film Festival
(BFF). Prva izdaja Blejskega filmskega
festivala BFF, ki bo ob projekcijah
svetovne in evropske filmske produkcije
ponudil tudi priložnost za razmislek o
pomenu vode in iskanju rešitev za
ohranitev vodnih virov, v tekmovalnem
programu prinaša osem celovečernih
filmov iz različnih držav, ki bodo v
Sloveniji prikazani premierno, osem
dokumentarnih filmov, tematsko
povezanih z vodo, in zanimive
spremljevalne dogodke._
Do 21. junija, različne lokacije, Bled,
www.bledff.com

SREDA
11/06
CITY CHEF
kuharska
akademija

SO-
BOTA
21/06
koncert

Morske dobrote
Tokrat bomo skupaj s kuharskim
mojstrom Draganom pripravili nekaj
odličnih morskih specialitet, ki jih bomo
na koncu dopolnili s sladkimi dobrotami.
Za posladek bo poskrbel Grega iz
slaščičarne Lolita. Kulinarično
popotovanje bomo začeli z elegantnim,
osvežilnim koktajlom Martini Royale in ob
sladici zaključili s slastno penino Martini
Asti. Uradna voda dogodka je Jamnica.
Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati (akti-
vna kuhinja Siemens), Litostrojska 48, Ljubljana,
prijave na citymagazine.si/morske-dobrote

Poletna noč
Na veličastnem odru bodo pod taktirko
dirigenta Patrika Grebla ter v izvedbi Big
Banda in Simfoničnega orkestra RTV
Slovenija zazvenele najlepše slovenske
popevke, ki že leta oz. desetletja opevajo
lepote Ljubljane. Z gala koncertom
Poletna noč – Pesmi o Ljubljani, ki ga
RTV Slovenija pripravlja v sodelovanju s
Festivalom Ljubljana, se bodo letos
poklonili Ljubljani in 2000. obletnici
ustanovitve rimske Emone._
Ob 20.45, Kongresni trg, Ljubljana, 
www.ljubljanafestival.si

06

SO-
BOTA
21/06
šport

Red Bull Wild Ride
Medtem ko smo ga lani dočakali šele
jeseni, bomo letos na Red Bull Wild
Rideu divjali na prvi poletni dan. Vonj po
naravi in pogled na gozdno jaso, sredi
katere so zrastli "dirti" za kolesarsko
norenje in akrobacije, vselej poženejo kri
po žilah. Največji slovenski dogodek
prostega sloga gorskih in BMX-
kolesarjev letos prinaša celodnevni
spektakel, ki postreže z adrenalinsko
kolesarsko ježo po parku, s sproščenim
piknikom, koncerti ter z odlično glasbeno
podlago izpod rok didžejev._
Park Divjina, Križe pri Tržiču, 
www.redbull.si

© Blaž Miklič

© Sandi Fišer
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Pripravila: Neja Činkole

CITYMAGAZINE.SI

sončni korak

Japonke Havaianas, cena: 24,85 evra.

www.havaianas.com

vrtinec živahnosti

Majica Versace, 

cena: 450 evrov.

eu.versace.com

vzklik veselja

Nogometna žoga Adidas,

cena: 132 evrov. 

store.fifa.com

prisluženo zlato

Pivo Budweiser Rise As One,

cena: 7,40 evra (6 x 300 ml).

www.riseasone.com

poskočni potep

Nahrbtnik Y-3, 

cena: 190 evrov. 

store.y-3.com

poletni potop

Kopalke Zara, 

cena za zgornji del: 16,95 evra 

in cena za spodnji del: 16,95 evra. 

www.zara.com

barvit pogled

Sončna očala Pull and Bear, 

cena: 12,99 evra. 

www.pullandbear.com

strastni dotik

Lak za nohte Dior, 

cena: 17,65 evra. 

www.dior.com

zapeljivo

Ženski čevlji z visoko peto Calvin

Klein, cena: 183 evrov.

www.calvinklein.com

čas za igro

Ura Larsson and Jennings, 

cena: 319,70 evra.

www .larssonandjennings.com

športni objem

Jakna Puma, 

cena: 120 evrov. 

eu.puma.com

omamno

Parfum Fifa World Cup Brasil Women

Classsic, cena: 19,95 evra. 

www.2014fifaworldcupbrazil-

officiallicensedperfume.com

bleščeče

Kopalne moške hlače Hurley, 

cena: 51,35 evra. 

www.hurley.com

napeta podaja

Športna obutev za nogomet Adidas,

cena: 67,60 evra. 

www.adidas.com

resasto

Uhani H & M, cena: 7,95 evra. 

www.hm.com

Razgreta razigranost

in navijaško navdušenje

Težko pričakovano pričakovanje.

Igrivost. Pridih živahnosti.

Vznemirljivost. Napet zaplet. Vzklik.

Poskok. Na zmago! 
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MMednarodna federacija nogometnih zvez – FIFA
je letos, 21. maja, praznovala 110. obletnico delo-
vanja in do tega dneva ostajajo načela in cilji ena-
ki tistim, ki so si jih zastavili gospodje v Parizu leta
1904: razvoj nogometa, organiziranje mednarod-
nih tekmovanj in reševanje sporov. Trenutno se
FIFA pripravlja na začetek svetovnega pokala, ki
ga bo letos gostila Brazilija. Prva tekma bo 12.
junija, pomerili pa se bosta reprezentanci Brazili-
je in Hrvaške.

Prvi nogometni zametki ... do danes
Kako je nogomet dobil obliko, v kakršni ga
poznamo danes? Kje se je vse skupaj začelo?
Nogomet obstaja že več tisoč let in skoraj vsa-
ka kultura je uživala v brcanju žoge. Sodobni
nogomet izvira iz Anglije, kjer je bila to prilju-
bljena oblika preživljanja prostega časa štu-
dentov in delavcev. Britanci so z osvajanjem
sveta in ustvarjanjem kolonij razširili navduše-
nje nad igro po celem svetu. Za ustanovitelja
sodobnega nogometa velja angleški športnik
Ebenezer Cobb Morley (1831 - 1924). Določil je
osnove pravil igre in bil tudi med ustanovitelji
angleške nogometne zveze (The Football Asso-
ciation), ki je bila ustanovljena leta 1863. Prva
uradna mednarodna tekma se je odvila 30.
novembra 1872 med ekipama Škotske in Angli-
je. Tekmo je spremljajo štiri tisoč gledalcev v
mestu Patrick na Škotskem, končni rezultat pa
je bil 0 : 0.

NOGOMET OD
ZIBELKE DO
BRAZILIJE

Besedilo: Nejc Kovačič

Nogomet ni samo čudovita igra, ki motivira in spodbuja k ekipnemu sodelovanju
ogromnega števila mladih po vsem svetu, ima tudi velik politični, nacionalni in
gospodarski vpliv. Osrednji svetovni dogodek tega športa je prav gotovo svetovni
pokal, ki ga vsake štiri leta organizira mednarodna federacija nogometnih zvez –
FIFa. Finale svetovnega prvenstva najbolj priljubljene igre na svetu ponekod spremlja
več ljudi kot olimpijske igre. 

1

Iker Casillas 
in Gelson
Fernandes,
utrinek z
zadnjega
svetovnega
prvenstva v
Južni afriki
2010, kjer je
Španija
izgubila proti
Švici z 1 : 0. 
© Arhiv Adidas

2

Mogočna 
Maracana –
prizorišče 
finalnega
obračuna, ki
bo 13. julija. 
© Renan Bacellar - Café
das 4

1
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Ideja svetovnega pokala
FIFA je zasnovala idejo svetovnega pokala v 20.
letih prejšnjega stoletja. Predsednik organizacije
Jules Rimet je razmišljal o nogometnem dogod-
ku, ki bi se vključil v olimpijske igre. Ideja prvot-
no ni bila dobro sprejeta in svetovni pokal se je
samostojno prvič zaigral šele leta 1930 v Urug-
vaju. Iz Evrope so sodelovale reprezentance Fran-
cije, Belgije, Jugoslavije in Romunije. Druge evrop-
ske države so se pritožile zaradi oddaljenosti in
zavrnile sodelovanje. Skupno je odigralo 13 držav,
poleg evropskih so to bile še Urugvaj, Argentina,
Brazilija, Bolivija, Čile, Paragvaj, Peru, Mehika in
ZDA. Prvi dve tekmi sta potekali istočasno 13.
julija 1930 med Francijo in Mehiko (4 : 1) ter med
ZDA in Belgijo (3 : 0). Prvi gol v zgodovini sve-
tovnega pokala je zabil Lucien Laurent za Francijo,
prvi pokal pa je iz rok Julesa Rimeta prejel Urug-
vaj, ko so premagali Argentino s 4 : 2 pred 93.000
glavo množico v Montevideu. Svetovni pokal je z
nadaljevanjem hitro napredoval in pridobil nespor-
ni status največjega enotnega športnega dogod-
ka v sodobnem svetu. Danes svetovni pokal FIFA
spremlja skoraj celotna svetovna javnost. Po urad-
nih podatkih je zadnje prvenstvo v Afriki leta 2010

spremljala kar milijarda ljudi, kar je sedmina celot-
nega človeštva, tekme v Južni Afriki pa si je v živo
ogledalo četrt milijona obiskovalcev. Letos v Bra-
ziliji od 12. junija do 13. julija pričakujejo še višje
številke, prav tako pa za svetovni prvenstvi v
Rusiji leta 2018 in Katarju leta 2022.

Razvoj nogometa v Braziliji
Zgodovina nogometa v Braziliji ni tako dolga kot
v Angliji in nekaterih drugih evropskih drža-

3

Howard Webb, ki
ga nekateri štejejo
med najboljše
nogometne
sodnike. 
© Arhiv Adidas

4

Maracana
sprejme 80 tisoč
gledalcev,
rekordna
zasedenost pa
znaša kar 200
tisoč gledalcev, in
sicer leta 1950 v
času tekme med
Brazilijo in
Urugvajem. 
© Marcio Insensee - Café das 4

5

Nogomet je v
Braziliji na
prvem mestu.

vah, je pa vsekakor ena izmed bogatejših.
Nenadni vzpon in fanatizem, s katerim so Bra-
zilci sprejeli ta šport, je ustvaril odlične nogo-
metaše in državo ponesel na svetovni oder.
Zgodovina nogometa v Braziliji se je zares zače-
la leta 1930 z nastopom na svetovnem poka-
lu v Urugvaju. Čeprav so Brazilci izpadli že v
prvih krogih, je medijska pokritost dogodka
ponesla nogomet v sanje vsakega mladega
Brazilca. Prvi pisec brazilske nogometne zgo-

3

4

5
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dovine je bil Leonidas da Silva, ki je leta 1938
kot prvi igralec v zgodovini svetovnega pokala
zabil štiri gole v eni sami tekmi. Zgodbo never-
jetnega uspeha sta nadaljevala Pele in Garrinc-
ha. Dinamični duo je bil ključnega pomena pri
doseganju uspehov na svetovnem pokalu leta
1958 in 1962. Leta 1970 je Pele sam pomagal
Braziliji do naslova in veliko ljudi ga šteje za naj-
boljšega igralca v celotni zgodovini nogometa.
Do današnjih dni pa se je zvrstilo že kar lepo
število legendarnih nogometašev iz Brazilije, kot
so Socrates, Zico, Carlos Alberto Torres, Ronal-
dinho, Ronaldo, Romario, Cafu ter drugi. Zma-
go je Brazilija dosegla še leta 1994 in 2002.
Omenimo še, da se eden izmed največjih nogo-
metnih stadionov na svetu imenuje Maracana in
se nahaja ravno v Riu de Janeiru. Brazilski nogo-
metni tempelj so otvorili leta 1950, ko je Brazi-
lija gostila svetovni pokal. Sprejme lahko do 80
tisoč gledalcev, rekordna zasedenost pa znaša
kar 200 tisoč gledalcev, in sicer leta 1950 v
času tekme med Brazilijo in Urugvajem.

Svetovni pokal 2014
Kmalu se bo 32 držav celega sveta pomerilo
za prestižni naslov najboljše nogometne države.
Za favorita velja Brazilija, ki je odločena dobiti še
šesti naslov svetovnega prvaka, ravno na doma-
čih tleh. Tako bi popravili boleče spomine zad-
njega gostovanja leta 1950, ko so z 2 : 1 izgu-
bili proti Urugvaju. Pričakuje se tudi nov svetovni
rekord v številu doseženih golov na svetovnem
pokalu. Zaenkrat je nosilec rekorda brazilski
nogometaš Ronaldo, ki mu je uspelo zabiti 15
golov na svetovnih prvenstvih. Preseči ga bo
poskušal Miroslav Klose, 36-letni nogometaš iz
Nemčije, ki si trenutno deli drugo mesto z Ger-
dom Muellerjem (14 golov) in mu do svetovne-

ga rekorda manjkata le še dva gola. Največ-
jega nogometnega dogodka na svetu se bo
udeležil že četrtič in, kot sam pravi, tudi zad-
njič. Do želenega rezultata mu bo pomagala
uradna žoga, imenovana Brazuca. Tehnologija
"brazuce" bo enaka kot pri žogi, ki jo lahko
vidimo v Champions League, vendar bo nova
struktura z edinstveno simetrijo šestih ena-
kih plošč zagotavljala boljši oprijem, dotik,
stabilnost in aerodinamiko na igrišču. Med
600 poklicnimi igralci iz 30 klubov, ki so žogo
testirali več kot dve leti, so tudi znana imena
nogometa, kot so Lionel Messi, Steven Ger-
rard, Iker Casillas in Zinedine Zidane.
Vsako svetovno prvenstvo v nogometu spa-
da med velike medijske dogodke, zato ima
oglaševanje in vse, kar se vrti okoli le-tega,
veliko vlogo pri nogometu in sponzorjev
reprezentanc tako ne manjka. Slab mesec
pred začetkom največjega nogometnega
spektakla je tako Adidas predstavil Battle
Pack –  uradno kolekcijo kopačk za svetovno
prvenstvo v nogometu v Braziliji. Oblikova-
ni so v edinstvenih črno-belih vzorcih, zara-
di česar bodo na igrišču izstopali iz široke
palete barv. V Braziliji bodo udarne kopačke
nosili nogometni velikani in ambasadorji Adi-
dasa, kot so Leo Messi, Oscar, Dani Alves in
Luis Suarez.
Za konec pa lahko omenimo še uradno him-
no svetovnega pokala "We Are One (Ole Ola)",
ki jo izvaja Pitbull v sodelovanju z Jennifer
Lopez in Claudio Leitte. Ostale pesmi, ki zasto-
pajo svetovni pokal v Braziliji, so prispevali
glasbeniki svetovnega kova, kot so Carlos
Santana, Wyclef, Avicii in Alexandre Pires -
"Dar um Jeito (We Will Find A Way)" ter pono-
vno Shakira s pesmijo "La La La"._

INFOMAT
In še nekaj nogometnih zanimivosti ...
Na prvem svetovnem prvenstvu leta 1930 sta se uporabili dve žogi, imenovani Tiento in T-
model. Prvi polčas se je igralo z žogo Argentine – Tiento, drugi polčas pa z žogo Urugvaja
in skeptiki so trdili, da je Urugvaj zmagal zaradi svoje žoge T-Model, ki je bila večja in
težja. Najbolj prepoznaven pa je črno-beli model žoge, imenovan Telstar, iz leta 1970.
Prva uradna himna svetovnega prvenstva se je predvajala leta 1962 z naslovom "El
Rock del Mundial" izvajalca Los Ramblers.
Med največjimi legendami nogometne zgodovine so se na prva tri mesta uvrstili Pele,
Diego Maradona in Franz Beckenbauer. Prvi dve mesti med današnjimi nogometaši
zagotovo zasedeta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, na lestvico najboljših pa se
uvrščajo še Luis Suarez, Neymar, Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale ter drugi.
Najdražji prestop v zgodovini je odhod Garetha Balea iz Tottenham Hotspura v Real
Madrid za vrtoglavih 105 milijonov evrov. Sledi mu prestop Cristiana Ronalda iz
Manchester Uniteda v Real Madrid za 98 miljonov evrov.
Najbolje plačani nogometaš v letu 2014 je Cristiano Ronaldo, ki je prejel kar 53,6
milijona evrov, takoj za njim je Lionel Messi s 47,7 milijona evrov. 
Najbolj gledana tekma vseh časov se je odvila na svetovnem pokalu leta 2010 med
Nizozemsko in Španijo. Po ocenah je športni dogodek spremljalo kar okrog 700
milijonov ljudi.
V Braziliji je največji stadion Maracana, Rio de Janeiro, s kapaciteto 80 tisoč
gledalcev. Največji stadion na svetu se nahaja v Severni Koreji, v mestu Pyongyang.
Zgrajen je bil leta 1989 in sprejme kar 150 tisoč gledalcev. V Evropi je največji stadion
Camp Nou, domače igrišče FC Barcelone, ki sprejme skoraj 99 tisoč gledalcev.
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Žoga Brazuca
Final Rio je bila
ustvarjena
posebej za
finalno tekmo.
© Arhiv Adidas

7

Lionel Messi bo
letos poskušal z
ekipo argentine
priti dlje od
četrtfinala. 
© Arhiv Adidas
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LRio de Janeiro – zabava v
najpomembnejšem mestu
na svetu
Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Ricardo de Amorim, Brunno Dantas, Ana Carvalho

Še nekaj dni nas loči od začetka drugega najpomembnejšega športnega
dogodka na svetu, svetovnega prvenstva v nogometu. Le poletne olimpijske
igre angažirajo večjo množico ljubiteljev športa in, kot vsake štiri leta, bo
tudi letos svet med 12. junijem in 13. julijem obstal. Gostiteljica Brazilija bo
postala center vesolja in celotna zemeljska krogla se bo vrtela okoli usnjene
žoge. Brazilija bo tekmovanja gostila v dvanajstih mestih, najbolj obiskano
pa bo prav gotovo Cidade maravilhosa oziroma "Čudovito mesto Rio de
Janeiro". Odkrivamo vam, kje so in kje bodo v času nogometne vročice
zabave v najlepšem mestu najbolj vroče in čustvene.  

Laranjeiras
Pod razprostrtimi rokami Kristusa Odrešenika,
ki kraljuje na vrhu vzpetine Corcovado, leži pre-
del Laranjeiras, eden najstarejših rezidenčnih
predelov Ria. Je tudi eden najbolj zelenih pre-
delov, kar potrjuje tudi ime: Laranjeiras namreč
pomeni pomarančevci. Poleg nekaterih zna-
menitih stavb, na primer Palácio Guanabara,
kjer je sedež vlade zvezne države Rio de Janei-
ro in kjer v zadnjem času pogosto potekajo pro-
testi proti vladi, je Laranjeiras postal znan pred-
vsem kot kraj, kjer se po koncu delovnega dne
srečujejo poslovneži, študentje in umetniki. Prav
ta šarm je pritegnil kreativne genije: skladatelja
Heitorja Villa-Lobosa, pesnico Cecílio Meirelles
in arhitekta Oscarja Niemeyerja. Soseska je tudi
domovanje enega najstarejših nogometnih
klubov v Braziliji – Fluminense. Njihov sta-
dion v Laranjeiras je bil tudi prvi teren, na kate-
rem je igrala brazilska reprezentanca. Posebej ob
koncih tedna je najbolj živahen trg Praça São
Salvador, najbolj znana pa je ulica Rua Alice,
ki v času razvpitega karnevala gosti priljubljeno
ulično zabavo. Na tej ulici je pivo najbolj hladno
v klasičnem "botecu" ali ulični taverni Tasca do
Edgar, višje na ulici pa je dom sambe, džezov-
skih in funk večerov, bivši bordel, danes pa
izredno priljubljen kulturni center Casa Rosa.
Na večerno akcijo pa se lahko ves dan pripra-
vljamo tudi v kavarni in baru Maya, kjer se lah-
ko usedemo k zajtrku in se v času kosila okrep-
čamo s sendviči in solatami, zvečer pa se lokal
spremeni v lounge bar z veliko izbiro vin. 

Ipanema
Prizor, ki je v najlepšem mestu na svetu zelo vsak-
danji: miza v baru, za katero sedita dva moška, raz-
glabljata o glasbi in opazujeta mimoidočo lepoti-
co. A natanko tako je nastala najbolj poslušana in
največkrat predvajana pesem Brazilije, simbol
bossa nove, Dekle z Ipaneme, avtorjev Vinicíusa
de Moraesa in Toma Jobima. Veliko časa je mini-
lo od takrat in ogromno stvari se je spremenilo. Uli-
ca, ki se je imenovala Montenegro, je dobila ime
po enem od avtorjev in se danes imenuje Rua
Vinícius de Moraes, umetnik pa bi (če bi še živel)
konec lanskega leta dopolnil sto let. Ulica se raz-
teza med ogromnim jezerom Lagoa Rodrigo de
Freitas in plažo, bolj natančno, delom plaže, ime-
novanim Posto 9, kjer se soncu nastavljajo najlepši
in najbolj modno osveščeni prebivalci Ria, ime-
novani Carioce. Brazilski koktajl številka ena, ime-
novan caipirinha, na plaži ali ledeno hladno pivo
v baru Mosca, na drugem koncu ulice, v katerem
se redno srečujejo študenti po predavanjih in sur-
ferji na poti s plaže – prav nič ni važno, s katere
strani začnemo, na eni glavnih ulic Ipaneme, vse
poti vodijo k baru Garota de Ipanema, prav na

Čudovito mesto, kot ga vidi veliki kip Kristusa Odrešenika na vrhu hriba Corcovado.
© Aleš Bravničar
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"kraj zločina", kjer sta umetnika v takratnem baru
Veloso opazovala mlado lepotico Helô Pinheiro,
ko se je zapeljivo zibala na poti proti plaži. Danes
je bar Garota de Ipanema obvezna postojanka
turistov, je pa tudi restavracija s tipičnimi brazil-
skimi jedmi. 
Bar O Mosca, 245 Rua Vinícius de Moraes 
Bar Garota de Ipanema, 49 Rua Vinícius de Moraes,
www.bargarotadeipanema.com

Lapa
Center Ria de Janeira se deli na dva dela: finan-
čni center je brezoseben skupek visokih poslov-
nih zgradb, med njimi pa tu in tam kakšna prele-
pa zgradba iz kolonialne dobe, in pa Lapa, predel
tik ob poslovnem središču, najbolj znan po via-
duktu Arcos da Lapa, po katerem je do nedav-
nega vozil tramvaj, imenovan bondinho, ki je
povezoval Lapo z bohemsko Santa Tereso. V
zgodnjem dvajsetem stoletju je bila Lapa znana kot
Montmartre Južne Amerike, njene ulice so bile
polne barov, kabarejev, bordelov in igralnic, v šti-
ridesetih pa je bilo zabave konec. Ko je bila pre-
stolnica prenesena v Brasilio in so se Carioce
preselili na plaže Copacabane in Ipaneme, je Lapa
postala sinonim za propadlo, nevarno območje.
Prav takšna, kot je bila, pa je Lapa začela priva-
bljati umetnike in z odprtjem klubov Carioca da
Gema in Rio Scenarium se je v sosesko vrnila
samba. Danes je Lapa predel, kjer se odvijajo naj-
boljše zabave, še vedno pa se je v pivnico Bote-
co da Garrafa, klub Lapa 40 Graus, bar Anto-
nio's in na zabave na prostem najbolje odpraviti

INFOMAT
Samo za svetovno prvenstvo 
Ker je nogomet v Braziliji svet in ker je
Brazilija zadnjič gostila tako pomemben
dogodek davnega leta 1950, bodo
navijači najpomembnejše tekme,
začenši s prvo tekmo med domačo
reprezentanco in našimi sosedi Hrvati,
lahko spremljali na posebnih lokacijah
pred ogromnimi zasloni in seveda z
neskončnimi količinami piva. V Riu bo
tako imenovani Fifa Fan Fest
"domoval" na plaži Copacabana, ena
največjih pivovarn v Braziliji Brahma pa
bo imela svoje zbirališče kar na hribu
Morro da Urca, ki je ena od dveh
fantastičnih vzpetin, bolj znana je višja,
imenovana Sladkorni stožec, a prav
Morro da Urca je postaja na poti do
vrha ene najbolj obiskanih točk v Riu. V
ogromni Areni Brahma bo potekal
prenos tekem pa tudi koncerti in
zabave z didžeji pozno v noč oziroma do

zgodnjih jutranjih ur, ko se bo mesto
pod Kristusovim objemom prebudilo v
še eno toplo brazilsko zimsko jutro. Ena
najbolj avtentičnih zabav se bo odvijala
28. junija nad Copacabano. Favela
Ladeira dos Tabajaras, ki sta ji
trideset in več let vladala kriminal in
narkomafija, je sedaj pacifizirana in
spoznavati jo je začelo čedalje več
domačinov, ki si v preteklosti niso upali
stopiti na to območje. Trije didžeji, ki se
imenujejo kar Triade oziroma trojica,
so si dolgo časa prizadevali oživiti
tradicijo velikih uličnih zabav in s
sodelovanjem mestnih oblasti so uspeli.
Zabava Bailão do Castelo se bo začela
v poznih popoldanskih urah in se
končala do 1. ure zjutraj, a energija
tisočih obiskovalcev in odločna,
popularna brazilska glasba sta recept
za nepozabno zabavo, kjer prav veliko
turistov ne bomo srečali. 
Bailão do Castelo, 681 Ladeira dos 
Tabajaras, Copacabana

z le nekaj reali v žepu in brez "turističnih dodatkov"
v obliki fotoaparatov in nakita. 
Carioca da Gema, 79 Avenida Mem de Sá, 
www.barcariocadagema.com.br
Pivnica Boteco da Garaffa, 77 Avenida Mem de Sá, Lapa
Rio Scenarium, 20 Rua do Lavradio, Lapa,
www.rioscenarium.com.br
Lapa 40 Graus, 97 Rua Riachuelo, Lapa,
www.lapa40graus.com.br
Antonio's, 88 Avenida Mem de Sá, Lapa

Santa Teresa
Vijugaste uličice iz vedno živahne Lape vodijo v
Santo Tereso, čudovit predel Ria de Janeira, skrit
vsem, ki jih zanimajo le nogomet in plaže, a zato
še bolj privlačen vsem tistim, ki zabavo radi nad-
gradijo z odlično ponudbo umetnosti, kolonialne
arhitekture in trgovinic, ki, bolj kot na imenih mod-
nih znamk, svoj sloves gradijo na domiselnosti
oblikovalcev. Prav v Santa Teresi se je v zadnjem
času odprlo nekaj najlepših butičnih hotelov v Riu.
Poleg muzejev, čudovitega pogleda na center
mesta in Sladkorni stožec pa je v Santa Teresi tudi
kopica institucij, kjer se zabava od jutra do jutra. Bar
Simplesmente, kjer vsako sredo zvečer odmeva
prava samba, tako imenovana "samba de raiz",
bar in restavracija Bar do Mineiro, ki je na sezna-
mu vsakega pravega gurmana, Bar do Arnaudo,
ki že več kot štirideset let razveseljuje domačine z
jedmi in glasbo brazilskega severovzhoda, in Bar
dos descansados, ki je del butičnega hotela San-
ta Teresa, je le nekaj naslovov, ki so "krivi" za vse
večjo koncentracijo obiskovalcev v četrti._

Rio Scenarium
je eden najbolj
znanih barov 

v Lapi.

Trojica
didžejev, ki je
prinesla
zabavo nazaj
na ulice Ria de
Janeira.
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Ipanema je
plaža, na
kateri se
zbirajo najlepši
prebivalci Ria.

Bar Simplesmente, 115 Rua Paschoal Carlos Magno,
Santa Teresa
Bar do Arnaudo, 316 b Rua Almirante Alexandrino,
Santa Teresa
Bar dos descansados, 660 Rua Almirante Alexandrino, 
www.santa-teresa-hotel.com
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SSedmo najbolj naseljeno mesto v Braziliji bo gosti-
lo štiri tekme svetovnega nogometnega prven-
stva, potekale pa bodo na novem stadionu Arena
da Amazônia, ki svetu jasno sporoča, da mesto,
ki je zaradi svoje izoliranosti (do njega lahko pri-
demo le z letalom ali ladjo) v veliki meri ohranilo kul-
turo in tradicijo indijanskih plemen, želi ohraniti
svojevrstno povezanost z naravo. Stadion ima
namreč obliko tradicionalne košare, velja pa tudi
za enega najbolj ''zelenih'' stadionov na svetu.
Danes je Manaus znan predvsem zaradi naravnih
znamenitosti, saj leži ob sotočju rek Rio Negro in
Solimões (Amazonka), ki se zaradi različne tem-
perature vode, kislosti in hitrosti ne mešata pribli-
žno šest kilometrov. Vsak dan na desetine turisti-
čnih ladij vozi turiste do sotočja, kjer lahko z malo
sreče vidijo tudi sladkovodne delfine, potem pa
se tisti bolj avanturistični odpravijo za več dni v
porečje reke Rio Negro, da doživijo čare dežev-
nega pragozda. 

Mesto sredi tropskih gozdov
Večina se jih vrne v Manaus, ki je, kljub zah-
tevnemu podnebju, postal priljubljeno domo-
vanje mnogih Evropejcev, ki so se v 19. stole-
tju priselili v mesto sredi gozdov. Razlog za
življenje v povsem drugačnih razmerah je bil
kavčuk. Čedalje bolj zahtevna industrija gume
je namreč zahtevala vedno več surovin, kar je
botrovalo nastanku bogatega razreda, ki je želel
sredi tropov zgraditi novi Pariz. Najbolj osupljiv
dokaz njihovega bogastva je operna hiša Tea-
tro Amazonas. Vsi materiali, z izjemo brazil-
skega lesa, so bili prineseni iz Evrope, leta 1897
pa je 700 bogatih ljubiteljev opere v njej prvič
poslušalo opero La Gioconda. Danes je operna

hiša sedež simfoničnega orkestra Amazonas.
Poleg številnih indijanskih tradicij, obredov in
festivalov je kulturo brazilskih prvotnih nase-
ljencev najbolj zanimivo spoznavati na tržnici
Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Sama
zgradba s konca 19. stoletja močno spominja na
pariške tržnice, na njej pa poleg eksotičnega
sadja in rib lahko najdemo zdravila za vse tego-
be, od sirupa proti astmi iz kuhanih termitov do
"pau rosa" olja drevesa, ki naj bi lajšalo artritis,
bolečine v mišicah in celo depresijo. 

Manaus – v srcu 
amazonskega pragozda
Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Ministrstvo za turizem Brazilije

Junij in julij sta v Braziliji zimska meseca, kar bo zelo prav prišlo
nogometašem, ki se bodo izognili vročini. A ne vsi. Angleži na primer se že
pripravljajo na, kot sami pravijo, najtežjo tekmo prvenstva, saj se bodo
najprej ''udarili'' z Italijo sredi deževnega pragozda, kjer pripeka vse leto,
vlaga pa je neverjetno visoka. Dobrodošli v Manaus!

Proti vročini se bomo najlažje borili s kozarcem
hladnega piva. Bara Adrianopolis in Cachoei-
rinha sta vedno polna, med nogometnim prven-
stvom pa bosta še posebej obljudena športna
bara Tuchdown in Cachaçaria da Dede. Boga-
ta narava in njeni sadovi so garancija, da je tudi
lokalna kulinarika nenavadna. Eksotični sade-
ži, semena in sveže ribe kot tucunaré, tambaqui
in pirarucu so del jedilnikov restavracij O Can-
to da Peixada, Choupana in Restaurante da
Tina. Približno 18 kilometrov iz centra mesta
ob reki Rio Negro leži soseska Ponta Negra, ki
slovi po svoji peščeni plaži in živahnem nočnem
življenju. In brez skrbi, kopanje v reki je varno,
vsaj na označenem kopališču._

Med čare
deževnega

pragozda
uvrščamo tudi

najbolj znano
papigo v Braziliji -

aro.

Manaus leži ob
sotočju rek Rio

Negro in
Solimões

(Amazonka).

Operna hiša
Teatro Amazonas.
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NIKON MEGA BONUS AKCIJA
JAZ SEM Nikon Mega Bonus akcija. Izkoristite posebni Nikon Mega Bonus  
ob nakupu 11 izbranih Nikon DSLR fotoaparatov in objektivov. Mega bonus 
bo izplačan neposredno ob nakupu. Akcija velja od 1.6.2014 do 31.7.2014 
pri izbranih slovenskih trgovcih. Več informacij: nikonsvet.si

Prihranite do

€ 600,-*

*Prihranek do 600,- EUR velja ob nakupu kombinacije izdelkov: D610, NIKKOR 24-70mm, NIKKOR 70-200 VRII in dodatnega objektiva iz ponudbe.

D610 24-70mm f/2.8G ED70-200MM AF-S f/2.8G ED VR II
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Gostilna Pri Katrci, 
ko se mladost združi 

s tradicijo
Besedilo: Tina Lagler in Valentina Jarc

Junij je čas za življenje, kulinarične poslastice in vesele
pogovore. Vse to nam z dobro energijo v prijetnem
ambientu in mlado ekipo, ki spoštuje tradicijo stare

gostilne, nudi Gostilna Pri Katrci v ljubljanski Rožni dolini.

V poletni vročini nas živahna ekipa Gostilne Pri Katrci še posebej lepo vabi na svoj
letni vrt, kjer bomo, v lahkotni senci mogočnih kostanjev, uživali v pravi
gastronomski pustolovščini. Vsakodnevno bomo lahko preizkušali pestro ponudbo
okusnih dnevnih kosil in jedi po naročilu, se osvežili s svežo limonado, premišljevali
in uživali ob dišeči kavi in se ponovno zaljubili ob spoznavanju širokega izbora
vrhunskih vin. Ekipa Gostilne Pri Katrci postreže tudi zaključenim družbam, skupine
do petindvajset oseb pa razveseli celo z zasebnim ločenim prostorom. Gostilna Pri
Katrci pa ni zgolj gostilna, saj v svojih zgornjih prostorih nudi tudi možnost udobne
prenočitve v osmih lično urejenih sobah. Poleg domačih obrazov so v Gostilni Pri
Katrci veseli tudi turistov, ki jih očarajo s prvovrstno in predvsem toplo izkušnjo
slovenske tradicije._
Gostilna Pri Katrci, Rožna dolina, c. I/26 A, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 9. do 22. ure, ned. od 11. do 17. ure
Tel.: 01 422 88 40
www.katrca.si
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Za Fany & Mary, zanimivim
imenom gostilnice na obrežju
Ljubljanice v samem centru
prestolnice, ne stoji nikakršna
posebna ali izmišljena
zgodba. Hiša sredi razposaje-
nega mestnega vrveža pre-
prosto in z navdihom vabi na
najboljšo kavo v mestu, naj-
bolj ohlajeno in okusno pivo
ter domače napitke, z odprtimi
rokami pa nas sprejmejo med
pestro ponudbo omamno di-
šečih pic in vabljivih sočnih
hamburgerjev. "Kmalu na-
šemu asortimanu dodamo še
poletne dobrote, ki nas bodo
spremljale čez poletje," oblju-
bljajo pri Fany & Mary in do-

dajajo, da bodo na svojem
vrtu pod zelenimi krošnjami
poskrbeli za BBQ-dogodke, ki
jih bodo pospremili z nastopi
domačih glasbenih izvajalcev.
Seveda smo na dobro jedačo
vabljeni že zjutraj, ko nam bo
nasmejano osebje postreglo s
toastom, za kosilo ali večerjo
pa priporočajo pico Mozzarela
di Bufala, Classic Burger z ori-
ginalnim govejim Salisbury
steakom ali Cesar solato z jaj-
čnim prelivom._
Fany & Mary, 
Petkovškovo nabrežje 19, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–ned. od 8. ure
do 23.45
Tel.: 0838 38926
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Na Poklukarjevi ulici 29 v Lju-
bljani po novem odkrijemo
pravi kulinarični biser, ki ga
bodo še posebej veseli vsi lju-
bitelji prvovrstne slovenske
domače hrane, ki zapelje z
vonjem po omamni kuhinji
naših mam in babic. Pri
"Simpl je jest" zagotavljajo ku-
linarično pestrost in prijazno
ustrežljivost, neprekosljivo
svežino in dobrodošlo ceno-
vno ugodnost. Obrok, ki ga z

veseljem prilagodijo vsakemu
gostu posebej, po želji zapaki-
rajo za s sabo, vsake toliko iz-
vedejo tematsko šolo
kuhanja, veseli pa so tudi
večjih zaključenih družb. Pa
dober tek._ 
Simpl je jest, 
Poklukarjeva ulica 9, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 9. do
21. ure, ned. od 12. do 17. ure
Tel.: 040 804 307
www.simpljejest.com
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ija Pri "Simpl je jest" zapeljejo z ljubeznivo 
kulinariko z dežele 
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Fany & Mary – dišeče pice in osvežujoče pivo 
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shranjevanje Prava temperatura
Način, kako shranjujemo hrano v hladilniku, je bistvenega pomena, saj ima vsaka vrsta
hrane svojo idealno temperaturo in zahteva svoje posebno okolje za shranjevanje. Go-
renjevi prvi pametni hladilniki, kombinirani hladilno-zamrzovalni aparati ION generation,
zagotavljajo popolno in stabilno mikroklimo za vsako vrsto hrane posebej ter samodejno
prilagajajo temperaturo. Z naprednim sistemom MultiFlow 360° uravnavajo pretok zra-
ka, vlažnost in temperaturo ter tako ustvarjajo idealne pogoje za vso svežo hrano. Na
zgornjo polico shranimo pločevinke, vino, pecivo, kruh in eksotično sadje. Na vrh vrat
položimo maslo, marmelado in majonezo. Na srednjo in spodnjo polico vrat naj gredo
mlečni izdelki, sok, pripravljena hrana, sladice, sir in jajca. V predal za zelenjavo pa je
priporočljivo shraniti paradižnik, kumare, paprike in pa tudi nekatero sadje._

namig Kako shranjevati nekatero sadje
Pravkar smo prišli domov s tržnice ali iz trgovine, stojimo v kuhinji z vsemi
stvarmi in premišljujemo, kam vse skupaj dati. Živila so, tako kot človek, lahko
varljiva. Seveda gre mleko v hladilnik, kaj pa pomaranče? Ali naj bodo na
hladnem ali na toplem? Pomaranče, mandarine in klementine imajo raje hladen
prostor, najbolje od 2 do 5 ˚C. Ker se limone in grenivke v hladilniku poškodujejo,
jih je bolje imeti na temperaturi od 10 do 15 ˚C. Kaj pa limeta? Ta je z eno nogo v
eni skupini in z drugo v drugi, zato ima najraje temperature od 8 do 10 ˚C. Preveč
informacij? Po domače takole: bolj sladke pospravimo na hladno v hladilnik, kisle
pa pustimo zunaj, na pultu ... več nasvetov za skrbno shranjevanje pa najdemo
na Gorenjevi spletni strani._
www.gorenje.si

CITYMAGAZINE.SI

Dobri nasveti niso nikoli odveč
Besedilo: Vanja Hočevar

Za brezhibno delovanje hladilnika in čim bolje ohranjena živila je ključnega pomena pravilno
shranjevanje, saj vsako živilo zahteva svojo idealno temperaturo ter posebno okolje za
shranjevanje.

trend    17
utrip mesta

OGLASNA VSEBINA

Izkoristite 
izjemno 
priložnost! 
Ob nakupu posebej 
označenega kombi-
niranega hladilno/za-
mrzovalnega aparata 
Gorenje, brezplačno 
prejmete zabojček 
volumna 35 l z ekolo-
škimi v Sloveniji pride-
lanimi pridelki. 

Akcija traja od 15. 5. 
do 31. 8. 2014!

www.gorenje.si

Slovenskih 

pridelkov

GRATIS 
EKO ZABOJČEK

svežina Dlje časa sveža živila
Kolikokrat ste že morali zavreči živilo, ker ga niste mogli pripraviti, preden se je

pokvarilo? Gorenje Zero’n’Fresh ima predal s temperaturo 0 °C, v katerem
bakterije ne uspevajo, kar v praksi pomeni, da lahko živila ohranimo trikrat dlje,

kot če bi jih hranili v običajnem hladilniku. Hladilnik preprečuje gnitje živil in
fermentacijo, zato sadje in zelenjava ostanejo sveži in naravni dlje, pri tem pa ne

izgubijo okusa ali hranilne vrednosti._

CM17_TREND_Gorenje_paris  5. 06. 14  11:55  Page 2
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Osvežujoči in slastni, mlečno kremasti in povsem
brez barvil. To so Lumpi sladoledi v igrivih novih pakiranjih.

Odličen kremasti vanilijev sladoled si lahko privoščiš v
kornetu, lončku ali kot lučko, za nekaj čisto novega pa
izberi sladolednega konjička z okusom lešnika in kakava.
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Osvežena 
mavrica 

Nova kolekcija stekleničk 
za vodo Aladdin

Besedilo: Valentina Jarc

Dolgo časa smo čakali na novo
kolekcijo stekleničk, ki so po
svojem prihodu v mesto v tre-
nutku preplavile delovne mize
in šolske klopi ter se skrile v
športne torbe in košare za pik-
nik številnih zadovoljnih upo-
rabnikov. Stekleničke ameriške
blagovne znamke Aladdin
namreč poskrbijo, da nas na
delovnem mestu ali na poti
nikoli ne ujame žeja ter nas vsa-
kodnevno opomnijo, da je za
dobro počutje potrebno spiti
kakšen požirek vode več. Vrhnji
del stekleničk lahko z lahkoto
odvijemo in v steklenico po želji
dodamo sladko jagodo, sok
kisle limone, osvežilno rezino
kumare ali hladno ledeno koc-
ko. Steklenička, narejena iz
zdravju prijazne plastike BPA,
se neprodušno zapre in nikakor
ne prepušča. Že znani obliki
stekleničk s prostornino 0,35 in
0,60 litra se je pridružila še
0,70-litrska steklenička z eno-
stavnim enoročnim odpiranjem,
kot nalašč za različne aktivnosti.
Najnovejša serija ličnih "flašk"
obsega raznolik asortiman zani-
mivih potiskov in živobarvnih
pokrovčkov, ki skupaj tvorijo
čudovito mavrico. Letošnje
poletje bomo izbirali med čudo-
vito lila, travnato zeleno, globoko
modro, živahno oranžno in
žareče rdečo._

Citypark, 
Šmartinska 152 g, Ljubljana
Podhod Plave Lagune, 
Dunajska 50, Ljubljana
Mercator center Ljubljana, Cesta
ljubljanske brigade 32, Ljubljana
Europark Maribor, 
Pobreška cesta 18, Maribor
Mercator center Domžale, 
Cesta talcev 4, Domžale
Citycenter Celje, 
Mariborska 100, Celje
Spletna trgovina: www.1001dar.si

CITYMAGAZINE.SI
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Pripravila: Valentina Jarc
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vintage pridih

Balzam za ustnice Andrea Garland,

cena: 47,89 evra.

www.andreagarland.com

naravna ljubkost

Balzam za ustnice iz aloe vere in mete

Figs & Rouge, cena: 6,49 evra.

www.cocodali.si

blišč na ustnicah

Maybelline NY Color

Sensational bleščilo za

mikavno lesketanje naših

ustnic, cena: 8,39 evra.

www.maybelline.com

kremasto

Kremni piling Afrodita Clean

Phase z zrnci iz marelice in

alantoinom, cena: 5,40 evra.

www.kozmetika-afrodita.com

ultimativna lepota

Suho olje Nuxe Nuxe Huile

Prodigieuse® OR z zlatim leskom je

koktajl dragocenih rastlinskih olj in

vitamina E, cena: 25,80 evra za 50

ml in 40,24 evra za 100 ml.

www.nuxe.si

mladosten sijaj

Anti-age fluid Nuxellence Jeunesse®, ki

napolni kožo z mladostjo in sijajem,

cena: 45,75 evra.

www.nuxe.si

usoden pogled

Lily Lolo mineralno senčilo za

oči v kamnu, cena: 9,90 evra.

www.lilylolo.si

sijoče

Ščetka za obraz Philips

VisaPure za zdrav videz

kože tudi poleti, 

cena: 149,99 evra.

www.philips.si 

poljub sonca

Kompaktni puder Sensai Silky

Bronze za naravno zagorel

videz, cena: 51,20 evra.

www.everet-group.com

svilnata mehkoba

Zaščitna krema za telo

Sensai Silky Bronze,

cena: 87,80 evra.

www.everet-group.com

poudarjeno

Diorjev Diorskin Nude Shimmer puder

nežno poudarja in se zapeljivo lesketa,

cena: 39,75 evra. 

www.dior.com

čutno

Parfum, ki bo zaznamoval letošnje

poletje – Elie Saab Parfum l’eau

couture, cena za 50 ml: 43,99 evra.

www.eliesaab.com

urejeno

Torbica za ličila Ted Baker, 

cena: 35,21 evra.

www.tedbaker.com

brezhibno

O.P.I korektor laka za nohte

poskrbi za precizno

lakiranje, cena: 16,20 evra.

www.opi.com

nežen akcent

Lak za nohte O.P.I, 

cena: 16,83 evra.

www.opi.com

Nepozabno razkošje

Za brezskrben začetek poletja zaplavajmo

v nežen objem lepotnih novosti, ki

obljubljajo prefinjen odsev v ogledalu,

varno božanje sončnih žarkov, brezpogojno

razvajanje in vznemirljivo prebujanje vseh

naših čutov. Svežina, lahkotnost in toplina

za nepozabno razkošje. 

20
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Aktivno poletje
Besedilo: Vanja Hočevar

Smo v pričakovanju največjega športnega dogodka, ki bo 
zaznamoval poletje. S športom pa so zaznamovane tudi letošnje
kolekcije, ki so zabrisale mejo med ulično in športno modo.

utrip mesta

Huile Prodigieuse®

Eno
Edinstveno
&

Milijoni žensk širom sveta imajo svojo 
lepotno skrivnost
Zakaj je popularni Huile Prodigieuse® tako legendaren?

Ta očarljivi izdelek je veliko več kot le suho olje, saj je edinstven negovalni 
izdelek, ki hrani, obnavlja in mehča kožo obraza, telesa in las. Njegova 
naravna formula brez silikona in mineralnih olj ter očarljiv vonj so zbrani v 
koncentrat glamurja in učinkovitosti.

N UX E,  N A R AVA  JE  ČUD OV ITA

Na voljo v lekarnah.    www.nuxe.si

trend Kraljevi šport
Športni elementi so v letošnjih pomladno-
poletnih kolekcijah izrazit modni trend, ki se
odraža v materialih, barvah, krojih ter obutvi
s športnim predznakom. Španska blagovna
znamka Pull & Bear je znotraj kolekcije
predstavila linijo Match Point, ki poje odo te-
nisu. Prepojena z modro in belo barvo ter z
leitmotivom črt na kontrastni podlagi, je či-
sta, sveža, nedolžna ... Teniške kratke hlačke,
ohlapne majice brez rokavov, oblekice, kri-
la, trakovi in obutev nas v trenutku preslika-
jo na teniško igrišče._
www.pullandbear.com

CITYMAGAZINE.SI

namig Stilago podarja brezplačni stajling
V spletni trgovini Stilago najdemo pestro izbiro poletnih in
pa tudi športnih oblačil, obutve in modnih dodatkov.
Izbiramo lahko med najnovejšo ponubo modnih znamk
Desigual, Adidas, Guess, Tamaris, Next, Buffalo, s.Oliver,
Clarks, Blink, Bronx, Street One in drugih. Za 200 evrov se
lahko vsak od nas že prav "super" obleče. Nove hlače,
"super" majica ali elegantna bluza, jopica, superge ali
salonarji, si že predstavljamo, kako bi sestavili svoj novi
stajling, če bi nam nekdo podaril 200 evrov? Želja se nam
lahko kaj hitro tudi uresniči. Na facebookovi strani Stilago
(SI) bomo v zavihku Nagradna igra našli kratek vprašalnik,
na katerega odgovorimo, obvestimo o njem še svoje
prijatelje in sodelujemo v nagradnem žrebu za brezplačni
stajling za 200 evrov in ostale nagrade. Vsak, ki reši anketo,
pa prejme tudi kodo za 10 evrov popusta pri nakupu na
www.stilago.si. Nagradna igra se zaključi konec junija._
www.stilago.si
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BMW roadster – revolucija
cestnih motorjev
BMW je za letošnji prestižni dogo-
dek Concorso d’Eleganza Villa
d’Este na jezeru Como v Italiji napo-
vedoval študijo roadsterja, ampak
nihče si ni mislil, kaj dejansko imajo
v mislih Bavarci. Tako jim je uspelo,
tako kot vsako leto, petično javnost
osupniti tudi letos, saj so javnosti
predstavili motocikel razreda naked
bike, s številnimi modernimi prijemi,
kar se tiče zasnove, okvirja kot tudi
podobe. V ogrodju je klasični
BMWjev bokserski dvovaljnik veli-
kosti 1.170 kubičnih centimetrov, ki
razvija 90 kW ali 123 Km in 92 Nm
največjega navora. Moč je na zadnje
kolo speljana prek kardanskega
pogona, zadnje vzmetenje pa sesta-
vlja enojna nihajna roka s športnim
blažilnikom. Z boka opazovalec naj-
prej opazi, da ima motocikel izredno
kratko medosno razdaljo in kompak-
ten okvir. Na zadku poglede nase
lepita trobentasta izpušna cev veli-
kega premera in ogromno zadnje
kolo. Za konec omenimo še številne
druge manjše posebnosti, kakršen
je na primer minimalistični sedež iz
alkantare in v črno barvo pobarvan
motor ter živo moder trikotnik, ki v
bistvu predstavlja osnovo spacefra-
me okvirja._
www.bmw.si

100 vrstic
Googlov avtomobil 
prihodnosti

Google izdeluje avtomobile, ki vozijo sa-
mostojno že leta. V tem ni prav nič no-
vega in revolucionarnega, vendar tokrat
Google predstavlja svoj model vozila pri-
hodnosti, ki nima volana, ne zavore in ne
pedalke za plin. Do sedaj je namreč za
testiranja vselej uporabljal vozila, ki so
bila predelana z njihovo tehnologijo. Sou-
stanovitelj podjetja Google, Sergej Brin, je
razkril razloge, zakaj so v vozilu izpustili
tako volan kot pedala za upravljanje. Gre
namreč za premik v sami filozofiji in po-
gledu na avto kot predmet. Vozilo tudi
zaradi tega premore več strateških sen-
zorjev, ki nadzorujejo okolico in sprem-
ljajo promet, sam pa lahko do sedaj vozi
le nekaj več kot 35 km/h. Edini gumb, ki
ga vozilo premore, je velik rdeč gumb,
na katerem piše "stop". Do avtomobi-
lov, ki vozijo popolnoma samostojno, je
še dolga pot, pa vendar se zdi, da ta
prihodnost le ni tako daleč. Več pa na
naši spletni strani citymagazine.si v
rubriki mobilno.

moški namig

Zanesljivi 
avtomobili
Vsako leto objavijo seznam
najbolj zanesljivih avtomo-
bilskih modelov na tržišču.
Enega takšnih je pred krat-
kim objavil angleški Auto
Express. Med petnajstimi je
presenetljivo največ japon-
skih modelov, tesno za pe-
tami pa so jim Nemci. Kateri
avtomobili so najbolj zane-
sljivi, da nas ne bodo pustili
na cedilu, pa preverimo na
citymagazine.si/najbolj-za-
nesljivi-avtomobili!

Mercedesov razred C
dobil športni nahrbtnik
Maja so prišle prve fotografije kara-
vanske različice razreda C. C T, kot
uradno znaša njegov naziv, je deset
centimetrov daljši od predhodnika,
kljub rasti pa jeziček na tehtnici
sedaj pokaže 65 kg manj. V primer-
javi s predhodnikom je tudi bolj
radodaren glede prostora za potnike
v drugi vrsti, kjer je sedaj več prosto-
ra. Razvidno je, da je karavanska
različica v slogu športnih karavanov
dobila zelo dinamično zaključen
zadek. Kot je bilo pričakovati, je
motorno paleto v celoti podedoval
od limuzinske različice. Osnovo bo
na začetku tako predstavljala različi-
ca C T 200, ki jo bo poganjal 2,0-litr-
ski bencinski štirivaljnik, ki razvije
132 kW ali 180 KM, na dizelski stra-
ni pa bo 2,1-litrski dizel v različici C
T 220 bluetec, ki bo zmogel 125 kW
ali 170 KM, višje pa bo pozicionira-
na še različica C250 bluetec, ki bo
razvijala 148 kW ali 201 KM. Enako
zgodbo, kot pri motorjih, bo C pisal
tudi pri paketih opreme in seznamu
doplačilne opreme, ki bo segmentu
primerno bogata in tudi cenovno
pozicionirana._
www.mercedes-benz.si

Novi VW polo prepriča z 
novimi motorji, tehniko 
in videzom
Polo je eden najbolje prodajanih kom-
paktnih modelov na svetu. Sedaj so
predstavili tehnično izpopolnjeno gene-
racijo, ki ima tudi posodobljen videz.
Lahko bi rekli, da je polo predvsem pri
asistenčnih in multimedijskih sistemih
ter pri novih motorjih EU6 naredil velik
korak naprej. Multimedijski sistemi in
motorji se ponašajo s povsem novo teh-
nologijo, poleg tega pa je povečal pred-
nost pred tekmeci z novimi komfortnimi
in varnostnimi tehnologijami, ki so v nje-
govem segmentu edinstvene. Z novimi
motorji in ukrepi BlueMotion je Volks-
wagnu uspelo doseči, da je poraba gori-
va manjša skoraj za petino. Vizualno je
novi polo mogoče prepoznati po spre-
menjeni, še bolj športni zasnovi spred-
njega in zadnjega dela. Sveže barve,
novi materiali v notranjosti in še številne
druge posebnosti v ponudbi opreme
dajejo piko na i dovršenemu videzu. Ob
začetku prodaje bodo najprej na voljo
izvedbe Trendline, Comfortline in Highli-
ne, kasneje pa se bo polo predstavil tudi
kot model GTI in BlueMotion._
www.volkswagen.si

Več TReNDOV Na
citymagazine.si

Na cesti
Besedilo: City Magazine

Tokrat smo malo pogledali, kaj je novega na naših cestah. Novosti je
veliko, saj so že v začetku leta nekatere pomembne avtomobilistične
blagovne znamke napovedale kar nekaj novosti v različnih segmen-
tih, tudi med dvokolesniki. Nismo pa spregledali niti svetovnega me-
dijskega velikana Googla, ki znova preseneča.

CITYMAGAZINE.SI09/06/14 CITY MAGAZINE
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mestne skrivnosti

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

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

Pobegnite pred vročino v Svet doživetij!

Atlantis. Osvežitev vsakdana. •

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

Plavalna šola Atlantis: 031/400 424

Camp California
Camp California je mednarodni poletni kamp za otroke od 7. do 15. leta. 

Privoščite svojemu otroku jezikovno in športno obarvane počitnice v družbi
vrstnikov iz 30 različnih držav. •

Več informacij na www.campcalifornia.si ali 01 239 16 82.

Poletne počitnice za otroke
Otroke od 5. do 14. leta starosti vabimo, da se nam pridružijo na športnih
počitnicah. Pripravili smo zanimive programe, ki vključujejo športne panoge:
plavanje, tenis, jadranje na deski, potapljanje, rafting, jahanje in rolanje. Športne
počitnice bodo potekale od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 uro v več
terminih med šolskimi počitnicami. Opise programov si lahko ogledate na
spletni strani.   •

Smučarski klub Snežinka
Gortanova 21, Ljubljana

Tel: 01 / 542-26-90 • fax: 01 / 542-26-94
www.snezinka.com

www.facebook.com/sk.snezinka

Trgovina s torbami BAG'S
V samem središču Ljubljane na Wolfovi ulici 1 poiščite prijetno trgovino BAG'S,
ki ponuja široko paleto torbic, poslovnih in potovalnih torb, denarnic, šolskih
torb in različnih dodatkov, ter z osebnim pristopom pri izbiri navdušuje in za-
dovolji vsakega obiskovalca. Čakajo vas svetovno priznane blagovne znamke, ki
vas bodo zvesto spremljale v prostem času, službi, šoli,športu in potovanjih.
Navdušile vas bodo blagovne znamke KIPLING, MANDARINA DUCK, VICTO-
RINOX in BUD. BAG'S - Svet imate na dlani, vse ostalo je v vaši torbi. •

Trgovina BAG'S,  Wolfova 1, 01/251 10 10,  01/ 426 30 60
Odpiralni čas : Pon-Pet 9.30 do 19.00

Sobota  9.30 do 14.00 ure

Camp California je mednarodni poletni kamp na Hrvaškem za otroke od 
7. do 15. leta. Privoščite svojemu otroku jezikovno in športno obarvane
počitnice v družbi vrstnikov iz 30 različnih držav. Ponujamo več kot 40
aktivnosti, med drugim jadranje, plezanje, ekipni športi s celega sveta,
lokostrelstvo, ples in še in še. •
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Oeuf posteljice 
za male in velike otroke
Oeuf je preprosto in čisto
pohištvo, ki pa je mnogo več
od tega. Osredotočili so se na

posteljice za male in tudi za
malo večje malčke. Moderno
in trajnostno je hit, ki mu
sledijo tudi pri blagovni
znamki Oeuf. Zadali so si

misijo izdelati praktične in
"stajliš" izdelke z minimalnim
vplivom na okolje. Vse
njihovo pohištvo je narejeno
iz certificiranega lesa,
zapakirano v ponovno
predelan karton, kar pa
ostane odpadkov v tovarni,
pa predelajo oziroma
reciklirajo v proizvodnem
procesu. Gre za idejo
francosko-ameriške naveze
zakoncev Sophie Demenge in
Michaela Ryana , vse pa se je
pričelo z rojstvom njunega
prvega otroka. Takrat sta se
odločila posvojiti življenjski
stil, ki zajema bistveno, brez
vsega odvečnega. Na vrhu
prioritet sta kakovost in
varnost, rezultat pa čudovite
in preproste posteljice, ki se
zlijejo z vsakim interierjem._
www.oeufnyc.com

Piko 
otroški stol, konjiček 
in mizica v enem
Piko je tri v enem. Je otroški
stol, je konjiček in je mizica. In
kar je najboljše – je plod
domačega znanja in ideje.
Zamislili so si ga pri Mizarstvu

Hočevar, gre pa za uporaben,
praktičen in zanimiv izdelek.
Otroški stol za hranjenje in
sedenje pri mizi se v trenutku
spremeni v gugalnega
konjička, ta pa v mizo in klop za
igro. Spreminjanje
namembnosti je enostavno in
se dogaja zgolj z obračanjem
položajev. Piko tako sledi
malčkom od nekaj mesecev
naprej vse do odhoda v šolo.
Posebno pozornost so
namenili varnosti izdelka, vsi
robovi in odprtine so zaobljeni,
pobarvan pa je z zdravju bolj
prijaznimi barvami na vodni
osnovi. Piko je na voljo v
različnih barvah, izbiramo
lahko med natur, belo, rdečo ali
oranžno različico. Stol Piko je
izdelan iz brezove vezane
plošče, težak pa je osem
kilogramov. Cena: 122 evrov._
www.mizarstvohocevar.si

Še čisto malo do počitnic
Besedilo: Špela dobnikar

Še malo, še malo pa bodo šolske in vrtčevske prostore zamenjali raziskovalna potepanja,
zabavne skrivalnice, veliko in še več vsega, kar imamo najraje. Zraven sodijo udobna oblačila 
in – ker je vendarle treba nabrati moči za nov dan – predstavljamo tudi "super" lepe posteljice.

Preprosta in
"stajliš"
postelja oeuf,
ki misli tudi
na okolje.

Piko, plod domačega znanja,
združuje tri v enem.

agenda 

TOREK 10/06
Dogajanje na celjski 
Mestni plaži
Poletje v Celju – knežjem mestu
prinaša veliko dogajanja za
otroke. Na Mestni plaži se skoraj
vsak dan dogaja nekaj zanimivega.
Od ustvarjalnih delavnic, igralnic z
našimi kužki do glasbeno
animiranih in lutkovnih predstav.
Če omenimo le dve: 13. junija bo na
sporedu glasbeno animirana
predstava za otroke Skrinjica
želja, 17. junija pa bo čas za
lutkovno predstavo Metuljček
Cekinček, s katerim otroci skupaj
raziskujejo travnike.  
Do konca avgusta, ob 18. uri, 
Mestna plaža, Celje. Vstop je
prost. www.celje.info

SREDA 18/06
Mala šola pripovedovanja
V okviru Knjižnice pod krošnjami
nekatere ljubljanske krošnje
ponujajo veliko zanimivega tudi za
najmlajše. Ker pripovedovanje ni
le za babice in dedke in da bodo
tudi otroci dobri pripovedovalci
zgodb, se bo zgodila Šola
pripovedovanja za otroke z Ano
Duša (Pripovedovalski variete).
Primerno za otroke od šestega
leta naprej. Prijave na
nabiralnik@divjamisel.org.
18. in 19. junija, od 16.30 do 18.30,
Park Tivoli, Ljubljana. Vstop je
prost. knjiznicapodkrosnjami.si

NEDELJA 22/06
13. Kekčevi dnevi
Kekčevi dnevi dobre volje, sonca
in zlatega nasmeha v Kranjsko
Goro prinašajo prireditve in
animacijo za vso družino, od
športnih aktivnosti, ustvarjalnih
delavnic, obiska pravljičnih dežel,
koncertov in gledaliških predstav.
Rdeča nit vseh dogodkov so
Vandotovi pravljični junaki, ki
skrbijo za dobro voljo. 
Do 29. junija, različne lokacije po
Kranjski Gori. www.kranjska-
gora.si/prireditve/kekcevi-dnevi

"Picnic" 
za na piknik in 
povsod drugam
Če že ni bolj zabavna in
domiselna, je otroška moda
vsekakor bolj ljubka od mode
za velike. Morda ali predvsem
zaradi spontanih modelov, ki jo
predstavljajo popolnoma tako,
kot njim najbolje ugaja v
danem trenutku. Tudi pri
blagovni znamki Picnic so mali
modeli tisti, ki najprej pritegnejo
pozornost. Picnic je majhna
španska blagovna znamka, ki
izdeluje oblačila za otroke od
tretjega meseca do šestih let.
Spoznamo jih po zabavnih
barvah, sanjskih printih in
vintage pridihu. Letošnja

poletna kolekcija sledi pohodu
pastelov – veliko je modre in
marelične, še več pa vzorcev,
pik, trikotnikov, sončkov, valov
… Kolekcija združuje lahka

krilca, pajkice, tunike,
spuščene hlače, puloverje,
oblekice, srajčke, kopalke,
poleg tega pa še nekaj
dodatkov, kot so torbe za na
plažo. Med bolj zabavne
pogruntavščine sodi njihova
kolekcija, namenjena
dvojčkom – na primer bodi z
napisom "copy" in drug z
napisom "and paste". Oblačila
Picnic dokazujejo, da je ni čez
preprostost. Dve barvi in nekaj
vzorcev, kombiniranje
vsevprek in stilski videz je
zagotovljen. Oblačila so iz
mehkih materialov, tako da se
otroci tudi za "na lepše"
počutijo udobno in svobodno._
picnik-barcelona.com

Več trendoV na
citymagazine.si

09/06/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

Picnic so lahka oblačila, letos
predvsem v modri in marelični
barvi polnih vzorcev.
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OGLASNA VSEBINA

Pripravil: City Magazine

morski pes

Pripomoček za učenje

plavanja – plavut Swimfin. 

moj vodni prijatelj

Deska za plavanje Pool School. 

Redna cena: 8,59 evra, akcijska cena: 6,49

evra in klubska cena: 5,99 evra*.

sončna zaščita

Majice in kape z UV zaščito Color Kids,

vel. 80-128; Cena od: 14,99 evra.

vodna zabava

Super močilec Hasbro. 

pod vodo

Plavalni set Sea Squad Speedo.

Redna cena: 19,99 evra, 

akcijska cena: 10,99 evra in

klubska cena: 9,99 evra.

mali plavalec

Pripomoček za učenje plavanja -

plavalni jopič Speedo.

Mi gremo na morje

Čas za morska raziskovanja

podvodnega sveta in čas neskončnega

čofotanja se bliža! Poletne igrače in

vse za morje pa nas že čaka v spletni

trgovini in na prodajnih policah v

izbranih prodajalnah Baby Center.

www.babycenter.si

*Klubska cena velja do 15. julija 2014.

utrip mesta

poletno obuvalo

Sandali Sunray Protect so primerni tudi za

vodo, velikosti od 19,5 do 27 in od 28 do 35. 

prvo čofotanje

Fredov obroč, v treh različnih velikostih.

Redna cena: 23,79 evra, akcijska cena: 20,99

evra in klubska cena: 19,99 evra*.

peščeni gradovi

Seti za peskovnik. 

vodna zabava za celo družino

Vodno igrišče Mavrica, 

dim. 297x193x135 cm.

podvodni svet

Plavalna očala, maske in plavalne

kape Intex, Speedo.

edinstven slog

Sandali in japonke

Ipanema, vel. do 41. 
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kulturni izbor

Ste član častnega odbora BFF – Bled Film Festival. Ste že sodelovali v odboru
kakšnega filmskega festivala? Kaj vas navdušuje pri filmskih festivalih? 

Še neopaženo, na novo odkrito. Bil sem odkrito počaščen, da so me povabi-
li v častni odbor. Sicer sem pred leti predsedoval žiriji mednarodnega filmskega
festivala Molodist v Kijevu, v Ukrajini. Kot član odbora nezavedno nosiš odgovornost
do mnogih umetnikov, ustvarjalcev v filmski industriji. Videl sem mnoge nezna-
ne umetnike in talentirane ljudi z raznih koncev sveta. Večina njih je popolnoma
spregledana, neopažena. Na filmskem festivalu imaš privilegij spoznati filme in
ljudi, katerih zelo verjetno ne boš nikoli več srečal. Pravzaprav gre za privilegij, ki
me navdihuje.

BFF se odvija na Bledu, na eni najlepših lokacij pri nas in na svetu. 
Pa vaš najlepši kotiček na Zemlji?

V življenju sem preživel plodovit čas na mnogih koncih sveta: v Južni Afriki,
Uzbekistanu, Kazahstanu, Avstraliji, plul sem po Karibih, južnem Pacifiku, po
Jadranskem in Sredozemskem morju, bil sem v Turčiji, Siciliji, Grčiji … Tudi Slove-
nija in celotno Jadransko morje sta meni ena najljubših in najlepših destinacij na
Zemlji. Sem Američan v mnogih pogledih, moji predniki so Italijani … Pri primer-
javah vedno izhajam iz Italije, moja družina pa mi je dala radovedno in zvedavo
spoštovanje do vseh krajev in kultur.

V Sloveniji ste že bili, pred 12 leti. Kaj je vaša prva asociacija na Slovenijo?
Spomnim se, da me je olimpijski smučar učil smučati. Ljudje, ki so me takrat

pripeljali v Slovenijo, so bili neverjetno radodarni in ljubeči, zato bom vedno hva-
ležen svojemu prijatelju Vladimirju Kraljeviču. Ob takratnem obisku Slovenije
sem spoznal, da podeželje izven Ljubljane spominja na tisto v New Yorku.

Koliko časa boste ostali tu? Imate kakšne želje, kaj v Sloveniji želite še videti? 
Če bom imel možnost ostati kakšen dan ali dva dlje, kot traja filmski festival,

bom to sprejel kot darilo.

Med vašim odraščanjem je imela glasba pomembno vlogo v vašem življenju,
več let ste se profesionalno ukvarjali z glasbo. Kaj vam v tej fazi življenja
pomeni glasba? Še poprimete za inštrumente? 

Film je zasenčil moje glasbeno udejstvovanje in ustvarjanje, za katera sam
menim, da sem sicer bolj nadarjen. Predan sem iskanju karakterja ali ideje, ki lah-
ko ustvari film. Dober film je ustvarjena želja po usklajenosti mnogih oblik. Ko enkrat
doživiš to (u)stvaritev, ne moreš uiti tej želji, zato jo stalno iščeš. Glasba pa je mor-
da bolj močna kot film. 

Imate bogato, uspešno kariero. Igrali ste tako v dveh uspešnih limonadah kot
v filmih in gledališču. Kaj vam je bližje, film ali teater?

Predno mi je uspelo pri filmu, sem deset let igral v American Theatre (Ameri-
škem gledališču). Za vsako vlogo, ki sem jo oživel na filmu, sem dolžan svojemu
procesu in učenju skozi nastopanje na odru.

Imate najljubši filmski festival? 
Nimam najljubšega ... vsak filmski festival, ki spoštuje percepcijo, da vodi

odprtost uma do boljše človeškosti, je kot tak učinkovit festival.

Kdo od mladih, prihajajočih režiserjev je pritegnil vašo pozornost?  
Christopher Nolan in Seth MacFarlane.

Najboljši film, ki ste ga videli v zadnjem času in bi ga priporočili?
Če pogledam nove filme, bi izpostavil film I am Guilty. Še vedno se obračam

v preteklost, proti starim filmom, še posebej proti neorealizmu v Italiji. Sem mne-
nja, da je pustil neizbrisen pečat na današnjih filmih, ki se me najbolj dotaknejo.

Prvi mednarodni filmski festival Bled Film Festival (BFF) bo potekal 
od 17. do 21. junija na Bledu, www.bledff.com.

Armand Assante: 
Zvedavo spoštovanje
velikega igralca 
Armand Assante, ameriški igralec z irsko-italijanskimi
koreninami, bo junija obiskal Slovenijo, kamor ga je kot
člana častnega odbora Bled Film Festivala povabil
njegov prijatelj, Branko Djurić. Z zvezdnikom filma
Kralja Mamba, televizijskega filma Gotti, nadaljevanke
Napoleon in Josephine, v katerem je navdušil kot
Napoleon, sva se pogovarjala o filmu, njegovi veliki
ljubezni, glasbi, o umetnosti, o navdihu …
Besedilo: Vanja Hočevar

©
 x
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x
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"Za vsako vlogo, ki sem jo oživel na filmu, sem dolžan
svojemu procesu in učenju skozi nastopanje na odru."
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•••••
Romantična srhljiva drama Večna ljubimca 
Only Lovers Left Alive, Francija, Nemčija, ZDA, 2013
Režija: Jim Jarmusch. Igrajo: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska.
18. 6., Kinodvor

Zgodba pripoveduje o Adamu in
Evi, ranljivih in rahločutnih
vampirjih, ki se ljubita že stoletja.
Adam je samotarski glasbenik,
ki, skrit pred svetom obupuje nad
zatonom človeške civilizacije.

Eva, razpeta med maroškim Tangerjem in svojim večnim
ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3.000 let in optimizem
raje črpa iz narave. Oba sta poslednja pripadnika stare šole. Svoj
divji gon sta se naučila krotiti. Za preživetje ne ubijata. Toda zombiji,
kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi
lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Film bo odprl
Kinodvorov letni kino Kinodvorišče, ki bo med 18. junijem in 15.
julijem 2014 svoja platna vsak večer preselil na plano._

•••••
Komedija 9 mesecev šoka 
9 mois ferme, Francija, 2013
Režija: Albert Dupontel. Igrajo: Albert Dupontel, Sandrine Kiberlain, Bouli Lanners, 
19. 6., Kolosej

Štiridesetletna Ariane Felder je
striktna in moralno vestna
preiskovalna sodnica, ki je svoje
življenje posvetila izključno
svojemu delu in zato nikoli ni
imela časa za ljubezenska
razmerja ali družino. A življenje

se ji obrne na glavo, ko izve, da je noseča, oče pa je zakrknjeni
zločinec Bob, ki je povrhu obtožen še umora in s katerim se je
nehote zapletla po zapitem novoletnem praznovanju. Razpeta med
službo in osebno stisko Ariane počasi izgublja razsodnost, splet
naključij pa poskrbi, da se znova sreča z Bobom._

•••••
Triler Locke
Locke, Velika Britanija, ZDA, 2013
Režija: Steven Knight. Igrajo: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson.
12. 6., Kolosej

Film predstavlja napeto
zgodbo, ki se pripeti
gradbenemu nadzorniku Ivanu
med nočno vožnjo od
Birminghama do Londona.
Med potjo skuša Ivan po
telefonu razrešiti številne

službene težave in osebne družinske probleme, hkrati pa se mu
v misli prikrade davno preminuli oče. Toda vsaka njegova
odločitev vodi do novega gordijskega vozla usodnih življenjskih
preobratov, zato Ivan vedno težje krmari med razsodnostjo in
psihičnim zlomom. Dramski triler, ki so ga tako filmoljubci kot
kritiki nestrpno pričakovali, je delo britanskega scenarista in
režiserja Stevena Knighta, ki ga poznamo predvsem po
kriminalkah, kot sta Smrtne obljube in Umazane lepe stvari._

Animirana družinska pustolovščina

Kako izuriti svojega zmaja 2
How to Train Your Dragon 2, ZDA, 2014
Režija: Dean DeBlois. Igrajo: Jay Baruchel, Kristen Wiig, America Ferrera,
Kit Harington, Cate Blanchett, Gerard Butler, Jonah Hill, T. J. Miller, 
19. 6., Kolosej & Cineplexx

V težko pričakovanem nadaljevanju za oskarja nominirane celovečerne
risanke Kako izuriti svojega zmaja po seriji mladinskih knjig Cresside
Cowell je minilo pet let, odkar je se je mladi junaški Viking Viki spoprija-
teljil z ranjenim zmajem in za vedno spremenil odnos prebivalcev Otoka
gumpcev do teh ogenj bruhajočih živali. Zdaj Vikingi živijo v miru in slogi
z zmaji na čudovitem otoku, ki je postal pravi paradiž za zmaje. A ko se
prikradejo odrasle odgovornosti, mora Viki s svojim zvestim zmajem
Brezzobim v iskanju odgovorov poleteti v nebo. Tam pa ju čaka precej
več, kot sta si obetala, saj Viki odkrije, da je skrivnostni jahač zmajev
njegova dolgo pogrešana mama Valka in da sožitje med Vikingi in zmaji
ogroža oblastiželjni Drago, ki mu pomaga lovec na zmaje Eret. Astrid,
Pljuvač in vikinški prijatelji Smrkljasti, Škilek ter dvojčka Grdobuča in
Trdobučnež priskočijo na pomoč; Viki, njegova mama in oče, poglavar
plemena Stoik, pa morajo združiti moči in zaščititi zmaje, ki so jim prira-
sli k srcu. Film si bomo lahko ogledali tudi v 3D-tehniki._

•••••
Drama Bekas 
Bekas, Finska, Irak, Švedska, 2012
Režija: Karzan Kader. Igrajo: Zamand Taha, Sarwar Fazil, Diya Mariwan.
14. 6., Kinodvor

Čistilca čevljev, starejši Dana in
mlajši Zana, sta brata bekasa.
Kurdsko bekas pomeni brez
staršev. Strehe v domačem
kurdskem mestu v Iraku so
njun dom. Na njih spita, se

umivata v vedrih vode in kukata skozi strešno okno v lokalni kino,
kjer igra novi film o Supermanu iz Amerike. Amerika je v njuni
domišljiji veliko mesto z velikimi lučmi. Odpraviti se morata prav
tja, da bi jima Superman pomagal do boljšega življenja. To
nikakor ni enostavno, saj fanta nimata niti potnega lista niti
spremstva odraslih. Imata pa osla po imenu Michael Jackson in
veliko iznajdljivosti. Film je prisrčna pripoved o kurdskih bratih in
njuni vztrajnosti, upanju ter sanjah, s humorjem začinjen film
ceste, v goli, od sonca razbeljeni pokrajini._

filmska poslastica NA PLATNU
"Potepuh", v režiji Raja 
Kapoora (1951)
"Byzantium", v režiji Neila
Jordana (2012)
"TIR", v režiji Alberta Fasula (2013)

NA KRATKO 
Festival migrantskega filma
Slovenska filantropija in Zavod
Voluntariat med 12. in 20. junijem
pripravljata že 5. edicijo Festivala
migrantskega filma, ki bo v Ljubljano
ponovno 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

2. Festival 35-mm filma
(Edison je že vedel)
Ljubljansko kinotečno sezono bodo med
17. in 21. junijem zaključili z drugo edicijo
Festivala 35-mm filma, ki slavi, ohranja
in opominja na določen standard in
specifiko filmske projekcije, kakršna je
zaznamovala prvih 120 let zgodovine
filma, danes pa izginja celo iz številnih
filmskih arhivov in kinotek po svetu. Če
so s prvo, lansko edicijo Festivala
obeležili 50-letnico delovanja kinotečne
dvorane na Miklošičevi 28, že druga
festivalska izdaja odločno prebija lokalni
okvir in se uveljavlja kot izvirna
manifestacija v mednarodnem
prostoru. Kinoteko bodo namreč v tem
času obiskale štiri ugledne sestrske
institucije, Francoska kinoteka,
newyorški Anthology Film Archives,
Avstrijski filmski muzej in italijanski
Fuori Orario, vsaka z izjemnim
naborom raritet iz svojih arhivov.
www.kinoteka.si

HIŠNI KINO 
"Velika modrina", v režiji 
Luca Bessona (1988)
"Mrtvec", v režiji Jima 
Jarmuscha (1995)
"Pravi pogum", v režiji Ethana 
in Joela Coena (2010)

•••••

Besedilo: City Magazine

CM27_FILMSKA PLATNA 295_paris  6. 06. 14  15:27  Page 1



rock

Poletna vročica 
z Billyjem Idolom 

jo slavo na Otoku je doživel nekoliko pozneje, in
sicer leta 1985 s pesmijo White Wedding. Leto
poprej je Billy Idol na sceno prodrl z albumom
Rebel Yell v dvojni platinasti nakladi, vendar to ni
bil njegov edini platinasti album – že naslednji je
sledil leta 1987. Od tedaj je šlo vse skoraj kot po
maslu. Billy Idol je s svojo glasbo dosegal vrhove
glasbenih lestvic po svetu, oboževalcem pa se je
mešalo od vročih rock hitov, kot so Mony, Mony,
Don't Need A Gun in Dancing With Myself ... Ko so
nekateri že mislili, da se je leta 1993 z albumom
Cyberpunk umaknil, se je 12 let pozneje na sce-
no vrnil kot prerojen in v le dveh letih izdal albu-
ma Devil's Playground in Happy Holidays. Leta
2008 je izšel plošček njegovih najboljših skladb
The Very Best of Billy Idol: Idolize Yourself. Po tur-
neji leta 2010 se letos vrača na evropske odre,
kjer bo nedvomno "zažigal". Kot vedno. Cena
vstopnic: od 39 do 44 evrov._
24. junija ob 20. uri, Hala Tivoli, Celovška cesta 25,
Ljubljana

23. junij

blues
Steven Seagal 
Blues Band 

Cvetličarna, Kranjčeva 20, 
Ljubljana. Začetek: ob 20. uri.
Cena vstopnice: 30 evrov v
predprodaji.
Le kdo bi si mislil, da ima le-
genda akcijskih filmov Ste-
ven Seagal razvito tudi
glasbeno žilico? Pa je temu le
tako. Kitaro je v roke prvič
vzel pri trinajstih. Zgodila se
je ljubezen na prvi "brenk" in
ostalo je zgodovina. Svoj
glasbeni izraz je našel v
bluesu. Njegov legendarni
čop, odločni pogled v daljavo

in v neznano ter vrhunske
sposobnosti pretepanja hu-
dodelcev v akcijskih filmih so
mu prinesli uspeh in slavo na
svetovnem nivoju. Znano je,
da je goreč aktivist pri dobro-
delnih organizacijah, da pri-
jateljuje z ruskim
predsednikom Vladimirjem
Putinom … pa vendarle
mnogi med nami nismo ve-
deli, da je po duši tudi glas-
benik, ki si je oder delil že z
legendami bluesa, kot so BB
King, John Lee Hooker, Bo
Diddley in Clarence “Gate-
mouth” Brown. S svojo sku-
pino se mudi na evropski
turneji in pri nas se bo ustavil
v Cvetličarni, ostane nam le,
da se prepustimo prepričati
Stevenu Seagalu tudi v vlogi
glasbenika. Si upamo?_

Legendarni
rocker Billy
Idol se to
poletje znova
podaja na
turnejo po
evropi in se
vrača v
ljubljansko
Halo Tivoli.

rock, ska, punk & reggae

Manu Chao v Briščikih
Manu Chao, eden najbolj vplivnih in socialno
angažiranih glasbenih izvajalcev, bo nastopil čisto
blizu nas. S svojimi, z energijo nabitimi, koncerti,
odlično odrsko predstavo ter samosvojo glasbo
bo poskrbel za odlično zabavo. Na odru se mu
bodo pridružili kitarist Madjido in bobnar David
Bourguignon ter basist Gambeat. Sedanja zased-
ba Manu Chao La Ventura je udaren rock kvartet,
ki nam bo pognal kri po žilah in nas spravil do
petja in plesa. Fantje nam bodo odigrali nabor naj-
bolj legendarnih in priljubljenih pesmi, kot so El
Dorado, La Chinita, Bongo Bong, Clandestino, Mi
Vida, Mr. Bobby, La Vida Tombola, Me Gustas Tu,
La Primavera, Merry Blues, Desperacido, Me lla-
man Calle, Politik Kills, Rainin in Paradise ter mno-
ge druge. Koncert Manu Chaoa je vedno posebno
doživetje, na katerem preprosto ne smemo manj-
kati. Cena vstopnice: 23 evrov v predprodaji._
27. junija ob 17. uri, Briščiki, Borgo Grotta Gigante, Italija
www.manuchao.net

klasika

2 Cellos pod zvezdami

Mlada čelista Luka Sulić in Stjepan Hauser sta
razburkala vode svetovne glasbene industrije
z navidez zelo preprosto idejo. Svetovnim glas-
benim uspešnicam, ki krojijo naš vsakdan, sta
dala popolnoma novo preobleko. Njuna verzija
le-teh na čelu je prepričala vse. Tako oboževal-
ce originalov kot tudi hitro rastoče število njunih
oboževalcev po celem svetu. Podrla sta meje
med glasbenimi žanri. Igrata vse od klasične
ter filmske glasbe pa vse tja do popa in rocka.
S svojimi energičnimi in doživetimi nastopi pre-
prosto navdušujeta, pa naj gre za preigravanje
Bacha in Vivaldija ali za bolj divji, rockerski
nastop. Nastopila bosta na Škofjeloškem gradu
pod zvezdami z njunimi predelavami svetovnih
uspešnic, kot so Smooth Criminal, Welcome to
the Jungle, Thunderstruck ter mnogih drugih. To
bo njun prvi letošnji koncert pri nas in oblju-
bljata, da bomo navdušeni. Cena vstopnic: od 33
do 45 evrov v predprodaji, od 40 do 55 evrov na
dan koncerta._
19. junija ob 20.30, Škofjeloški grad, 
Grajska pot 13, Škofja Loka
www.2cellos.com

Letos je nekaj v zraku. Koncertne napovedi so
tako mamljive in zdaj iz glasbenih logov prihaja še
ena novica – k nam se na isti dan kot pred štiri-
mi leti vrača Billy Idol. Legendarni rocker si je pot
na glasbeno sceno utrl kot del razvpite skupine
Bromley Contigent, ki je pomagala popularizirati
zgodnje punk gibanje v Veliki Britaniji, člani pa so
bili veliki "feni" zasedbe Sex Pistols in Davida
Bowieja. Billy Idol je tedaj, leta 1976, dobil mesto
frontmana v britanskem punk bendu Generation
X, ki je pet let pozneje sicer razpadel, toda Billy je
s svojo kariero šele začel. Svojo srečo se je odlo-
čil poiskati čez lužo, kjer je naletel na genialnega
kitarista Steva Stevensa. Leta 1982 je že izdal svoj
prvi album s preprostim naslovom Billy Idol. Svo-

Manu Chao bo
skupaj s svojo
skupino nastopil
blizu meje z Italijo,
v Briščikih.

2 Cellos
© Smallz & Raskind
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glasba 28
kulturni izbor

Besedilo: Tina Lagler in nina V. Orlić
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Besedilo: Špela Dobnikar in Valentina Jarc
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festival

Maribor se bo 
ponovno zalesketal 
v zvezdniškem sijaju 
festivala Lent 
V času festivala Lent se štajerska prestolnica za
16 dni in 16 noči spremeni v veselo, živahno,
barvito, družabno in sproščeno mesto, ki utripa v
duhu glasbe, plesa, uličnih gledališč, komedije
in kreativnih doživetij. Letošnji 22. Festival Lent bo,
od 20. junija do 5. julija 2014, na približno 40 pri-
zoriščih ponovno postregel z več kot 500 prire-
ditvami in okoli 1.200 dogodki za vse okuse, s
sodelujočimi iz kar 40 držav vsega sveta. Festival
Lent je zaradi svojega multikulturnega značaja
posebno doživetje, ki ga najbolje opiše ena bese-
da – ''lentanje''. Na Festivalu Lent so tako gledal-
ci in nastopajoči aktivni udeleženci najbolj prijet-
ne zabave v mestu, na kateri vsak ''lenta'' po svoje,
vendar pa vsi ''lentamo'' skupaj. Za nekoga je
''lentanje'' prvi poljub, za druge pa doživetje neče-
sa novega, norega, enkratnega. ''Lentanje'' so veli-

ke zvezde na odru in male zvezdice na nebu,
''lentanje'' je klepet ob dobri hrani. Na odrih letoš-
njega Lenta pa bodo ''lentali'': Skid Row (23. juni-
ja), Inner Circle (4. julija), Đorđe Balašević (27.
junija), Siddharta akustično (21. junija), Rade Šer-
bedžija & Zapadni kolodvor & Jure Ivanušič (23.
junija), Piše se leto na Lentu (24. junija), Jinx (5. juli-
ja), Maria Joao Ogre (3. julija), Bombino (25. juni-
ja), Winston MC Anuff & Fixi (29. junija), Folkart (od
24. do 28. junija) in mnogi drugi. Cena vstopnic:
od 5 do 50 evrov._
Od 20. junija do 5. julija, različne lokacije po mestu 
Maribor, www.festival-lent.si

Mednarodni
folklorni
festival Folkart
bo letos pod
okriljem
Festivala Lent
potekal od 
24. do 28.
junija.

muzeji

Poletna muzejska noč
Že dvanajstič po vrsti se bo zgodila Poletna
muzejska noč. Na dan, ko se prične poletje,
bodo muzeji, galerije in razstavišča od poznega
popoldneva do polnoči brezplačno odprli svo-
ja vrata obiskovalcem vseh starosti. Poletna
muzejska noč vsako leto privabi mnogo obi-
skovalcev, lansko leto je bil obisk rekorden, saj
se je več kot 37.000 obiskovalcev odpravilo v
vsaj eno institucijo. Dogodek vrhunec običaj-
no doseže v večernih urah, ko so sicer tovrstne
ustanove že zaprte in je morda obisk takrat prav
zato poseben. Tovrstne akcije se dogajajo po
vsem svetu, posebnost Poletne muzejske noči
v Sloveniji pa je ta, da se dogaja po celi državi
(poteka pod okriljem Skupnosti muzejev Slove-
nije), da je vstop prost in da dogajanje sprem-
lja pester program. V letošnjem letu v akciji sode-
luje kar 72 institucij in več kot sto lokacij.
Dogajanje vključuje skoraj petdeset mest po
vsej Sloveniji, od Lendave do Pirana, od Jese-
nic do Metlike. Lokacijam iz prejšnjih let so se pri-
družile številne nove, med njimi Pivovarski
muzej, Kulturno društvo MoTA, Muzej Parenza-

na Izola, Dežela kozolcev Šentrupert, Atelje gale-
rija … Dogodek je namenjen celi družini, tistim,
ki muzeje redno obiskujejo, še posebej pa tistim,
ki vanje zaidejo le poredko. Muzeji, galerije in raz-
stavišča zraven pripravljajo bogat program
delavnic, projekcij, predstavitev, vodstev, glas-
beni program … Vstop je prost._
21. junija, različne lokacije po Sloveniji, 
www.muzejska-noc.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

razstava
12/06 – 24/09
Skoraj jaz ''V procesu''
Galerija MIK, Jarška cesta 10 a in b, Ljubljana.
Vstop je prost. www.mik-ce.si
Fotografinja Tania Mendillo z najnovejšo razstavo
nadaljuje osebno izpoved – cikel ženskih akt fo-
tografij z naslovom "Skoraj jaz" in s podnaslo-
vom "V procesu." Gre za nadaljevanje
raziskovanja ženske ranljivosti in divje prvin-
skosti. Osrednji motiv Mendillinega raziskovanja
je ženska, ki se ne boji moči svoje ženstvene lju-
bezni. Vsi obrazi na fotografijah presenečajo z iz-
povedno intimo. V prvem, že razstavljenem delu
projekta je Tania ''razgalila'' Mojco Funkl, Ivo
Kranjc, Vesno Pernarčič in Darjo Reichman. To-
krat pa so se jim pridružile še Nana Milčinski,
Edita Zelolepo in Saša Pavlin Stošić.

festival
07/06 – 14/06
Džjezz 2014 – Mednarodni 
jazz festival Celje
Atrij Celjskega mladinskega centra, Mariborska
cesta 2, Celje in Trg pred mestnim kinom 
Metropol, Celje. Cena vstopnic: od 0 do 30 evrov.
Džjezz 2014 bo tokrat že petič v Celje privabil
vrhunske domače in tuje izvajalce džeza. Na
oder postavlja džezovske glasbenike najrazli-
čnejših profilov in tako ustvarja format festivala
s širokim pogledom. Ob 10-letnici ustvarjanja se
bo med drugim predstavil Uroš Perič, lahko
bomo prisluhnili Deni DeRose, Danielu Noesigu,
mladim celjskim solistom in drugim.

premiera
17/06
Srce na dlani
Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11,
Ljubljana. Začetek ob 20. uri. Cena vstopnice:
15,50 evra. www.mladinsko.com
"V sistemu, ki ga – idealistično upam – (še)
imamo: solidarna družba, socialna država, javno
dostopno zdravstvo, ki skuša ne delati razlik.
Solidarnost! Upanje! Spoštovanje! Človečnost! To
je svet, ki me navdihuje!" pravi režiser Mare
Bulc, katerega najnovejša predstava Srce na
dlani prihaja premierno na oder Mladinskega.
Ustvarjalci se ukvarjajo s transplantacijami, z
darovanjem organov, darovalci in prejemniki.
Sprašujejo se, kdo so darovalci in prejemniki, s
kakšnimi dilemami se spopadajo ob svojih odlo-
čitvah, ozrejo pa se tudi na vprašanja, ki jih
transplantacijska medicina sproža v družbi.

100 vrstic

Na dan, ko se
prične pole-
tje, bodo mu-
zeji, galerije
in razstavišča
brezplačno
odprli svoja
vrata
© Jure Makovec / Muzej
novejše zgodovine Celje
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I Love ... Čudovito dišeče
I Love ... je blagovna znamka, ki na tržišče prinaša čudovito dišeče
kopeli, izdelke za nego telesa po kopanju in druge izjemne lepotne
proizvode, ki so iskrivi in čutni ter nas preko svojih intenzivnih dišav
premestijo v drugačen svet. Svojemu telesu lahko tako ponudimo ču-
dovito kremno, nadvse dišečo in čutno mehkobo, koža pa bo po upo-
rabi izredno negovana in zdrava ter obdana s prijetnim vonjem po sve-
žem sadju. Kot novost omenimo še, da so svojemu asortimanu z os-
veženo linijo proizvodov in z modernim dizajnom dodali še štiri nove,
edinstvene in izredno okusne linije proizvodov: Coconut and Cream,
Raspberry & Blackberry, Mango & Papaya in Strawberries & Cream._
www.everet-group.com/si in www.ilovecosmetics.eu

nega kože Vulkanski piling
Zgodba Bioeffect se je pričela leta 2010 v islandskem podjetju Sif Cosmetics, ki
je lansiralo paradni izdelek Bioeffect EGF Serum in pri islandskih uporabnicah ta-
koj doživelo navdušenje. Serum je edini proizvod na svetu, ki vsebuje človeku ena-
ke celice, vzgojene v ječmenovih rastlinah, ki pospešujejo obnavljanje kože ter s
tem zavirajo znake staranja. Imenujejo se EGF-celični aktivatorji in njihovo odkri-
tje je leta 1984 prejelo Nobelovo nagrado za medicino. Bioeffect je v nekaj letih se-
rumu dodal še Bioeffect 30 Days Treatment, Bioeffect EGF Eye Serum, Bioeffect
Daytime kremo za normalno in suho kožo ter Bioeffect Body Intensive ter se raz-
širil na mednarodno tržišče. Sedaj v Sloveniji pozdravljamo še en produkt, in si-
cer Bioeffect Volcanic Exfoliator – vulkanski piling, ki pripravi kožo, da lažje ab-
sorbira učinkovine EGF-celičnega aktivatorja._
www.phoebus.si in bioeffect.com

Fructal
Osvežitev 
iz vipavskih
breskv
Fructal nas bo letošnje poletje raz-
vajal z novim, posebnim okusom
ledenega čaja, izdelanim z do-
datkom kaše prave vipavske
breskve. Popolna skladnost črne-
ga čaja in svežine šipka je obo-
gatena s kašo iz vipavskih bre-
skev, pridelanih v sončni Vipav-
ski dolini, kar novemu ledenemu
čaju daje svojevrsten in edin-
stven pečat. Vsi ledeni čaji iz dru-
žine Fructal ice tea so osvežilne
pijače, narejene iz rastlinskih iz-
vlečkov izbrane vrste čaja z do-
datki sadnega soka iz izbranih
sadežev. Poleg novega okusa vi-
pavske breskve so na voljo še le-
deni čaj z okusom breskve, brus-
nice in maline ter zelenega čaja._
www.fructal.si

Radenska Naravna mineralna voda
V Radenski že 145 let ponujajo najčistejše naravne
mineralne vode, ki so se v zemeljskih globinah skozi
tisočletja oplemenitile s telesu pomembnimi snovmi.
Najbolj znana in razširjena je Radenska Classic, ki jo
odlikujejo bogata vsebnost in odlična kombinacija
raztopljenih mineralnih snovi ter naravni mehurčki

ogljikovega dioksida. Z enim litrom Radenske Classic
Kraljevi vrelec na dan bomo zaužili zadostne količine

mineralov kalcija in magnezija, ki prispevata k delovanju
in rasti mišičevja ter energijski presnovi in ohranjanju

zdravih kosti, ter minerala magnezija, ki prispeva k
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti._

www.radenska.si

Eubos Sensitive Popolna nega za športnike
Ob aktivnem preživljanju časa na prostem je koža
izpostavljena dejavnikom iz okolja, zaradi česar postane bolj
občutljiva, slednje pa privede tudi do oslabljene zaščitne
pregrade kože. Povrhnjica – zunanja plast našega telesa
tvori zaščitno bariero pred škodljivimi dejavniki iz okolja in
vsebuje vodno-maščobni film, ki preprečuje izgubo vlage.
Še posebej je to pomembno zlasti za osebe, ki so dnevno
izpostavljene vremenskim vplivom, fizičnim naporom in
poškodbam. Za zaščito kožne bariere so nemški dermatologi
laboratorija Dr. Hobein razvili linijo Eubos Sensitive – za
občutljivo in rahlo razdraženo kožo, ki z dragocenimi
aktivnimi sestavinami pripomore k uspešni vspostavitvi
zdrave in trajno okrepljene kože, tudi za športnike._
Na voljo v lekarnah, www.eubos.si

dobrodelno
Lepota je v nas
Modni klub Stilago širi
dobrodelnost z akcijo
"Lepota je v nas",
namenjeno ženskam v
varnih hišah. Zanje je
organiziral tudi čisto
poseben dan za
izboljšanje
samopodobe in jim
podaril 30 kompletnih
stajlingov ter posebno
izkušnjo stilske
preobrazbe z željo, da
se odmaknejo od
vsakdanjih skrbi in se
počutijo
samozavestne, lepe in
edinstvene. Akcija je
prva v nizu
dobrodelnih
dejavnosti pod
imenom "Lepota je v
nas", v okviru katere
se je Stilago povezal z
dvema varnima
hišama iz območja
Ljubljane._ 
www.stilago.si
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www.volkswagen.si

Osupljiv. Vsak dan. Novi Golf Sportsvan. 
Z zapeljivo športno obliko.
Za prvi vtis je dovolj le nekaj sekund. Zato Golf Sportsvan z novo dinamično obliko prepriča že na prvi 

pogled. Še zapeljivejši postane, ko spoznamo njegovo prilagodljivo in udobno notranjost, ki vozniku 

izpolni vse želje. Sprejme vas z vso prtljago, saj se vam zaradi nastavljivega prtljažnega prostora ni 

potrebno ničemur odpovedati. Kaj sploh bi si lahko še želeli – razen tega, da ga zapeljete sami.  

 

Years

Emisije CO2: 127−101 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,5–3,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,026−0,07 g/km. 

Emisije trdnih delcev: 0,0003−0,00001 g/km, število delcev 8,46–1,2. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 

povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 

zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. 
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