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BESEDA UREDNICE

Vzemite si čas...zase

Ne le siva, tudi vse druge barve imajo 50 odtenkov. Pa 
naše razpoloženje, naša čustva in vreme tudi. Včasih so 
odvisni drug od drugega…prikradejo se nepričakovano, 
tako, mimogrede. 

Kar pravzaprav sploh ni nič čudnega; živimo v tako pestrem 
času, da komaj dohajamo vse kar se nam dogaja. Od tega 
kaj moramo narediti, do tistega kar bi radi, si želimo. In 
prav pri tem zadnjem so odtenki še veliko bolj pestri, le 
odločiti se moramo, kako si bomo obarvali svoj prosti čas…

Pa je to res tako nujno? Ali ni potem, ko si svoj prosti čas 
zapolnimo s številnimi aktivnostmi, vsega preveč? Zajame 
nas nov tok dogodkov, ki se mu le  prilagodimo in mu 
sledimo? Potem pa si, polni vtisov, naslednji dan želimo, 
da bi lahko le poležavali…Ni dopust namenjen prav temu, 
da naši dnevi tečejo brez urnika in vnaprej določenih 
planov, sproščeno, spontano?

Besedi »nimam časa« sta postali oguljena fraza, ki nas čez 
leto spremlja vsak dan. Včasih je celo izgovor…Čas si je 
potrebno vzeti! Zato, ker je, ko se odklopimo, lahko res 
čudovito…občutek svobode, nekaj trenutkov, za katere se 
zdi, da smo jih svojemu dnevu podarili…

Zato si je trenutke »na off« treba vzeti tudi med letom, tako 
čez dan (lahko prelistate Lomastimes), kot tudi zvečer. 
Da preden mirni in sproščeni utonemo v spanec, v mislih 
preletimo »podaljšan« dan in se zanj le še zadovoljni 
zahvalimo. 

Maja
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ZANIMIVO

Prenovljena in obogatena stoletna tradicija

Predstavitev novih instant napitkov iz žit Bianka.
Instant napitke iz žit, slada in cikorije Bianka lahko 
uživamo ves dan in so idealni nadomestki za kavo.

Okusi in arome Divke ter cikorije, 
o katerih z nostalgijo govorijo naše 
babice in prababice, se vračajo v 
velikem slogu z novo Franckovo linijo 
napitkov iz žit Bianka.
Franckovi instant napitki nastanejo 
s postopkom ekstrakcije in praženja 

ječmena, rži, slada in cikorije, 
pripravimo pa jih v samo minuti z vročo 
vodo ali mlekom. Rezultat je okusen, 
kremasti napitek, bogat z vlakninami, 
ki jih imajo obilo prav žita in cikorija.  
Linijo Bianka sestavljajo štirje izdelki: 
Bianka Classic s kombinacijo žit, 
cikorije in slada se ponaša z mamljivo, 
sladkasto aromo, čeprav ne vsebuje 
dodanega sladkorja. Ta izdelek je na 
voljo tudi v priročnem 6-gramskem 
pakiranju Bianka Classic stick  za 
eno osebo, ki ga lahko pripravimo 
kadarkoli in kjerkoli. Bianka 100% 
Cikorija je v celoti izdelana iz te 
gomoljaste rastline, primerna je za 
ljudi z aktivnim življenjskim slogom in 
tiste, ki iščejo okusen nadomestek za 
kavo. Bianka Čokolada je odlična 
za kateri koli del dneva, radi pa jo 
imajo tako odrasli kot otroci.  

Podjetje Franck je svojo uspešno 
pot začelo prav z napitki iz cikorije 
in žit. Ustanovitelju podjetja 
Johannu Heinrichu Francku, 
nemškemu trgovcu in podjetniku, 
je leta 1827 kot prvemu na svetu  
uspelo predelati cikorijo v okusen 

napitek. Ker je bila takrat kava izjemno 
draga in večini nedostopna, je bil žitni 
napitek odličen nadomestek zanjo. 
Zahvaljujoč njegovi rešitvi že skoraj dve 
stoletji uživamo v beli kavi na osnovi 
cikorije, pomembno pa je omeniti, 
da brez tega ne bi bilo ne kapučina 

ne macchiata niti ostalih 
kombinacij kave z mlekom, 
saj so mleko v tovrstne 
napitke začeli dodajati šele 
s popularizacijo cikorije. 

»Franck je svojo poslovno 
zgodbo zgradil s proizvodnjo 
napitkov iz cikorije in žit, 
nova linija Bianka pa je 
dostojna obuditev te več kot 
stoletne tradicije. Z 
osveženim dizajnom 
in nadgradnjo 

celotne linije smo dobro znanim 
izdelkom dodali še nove okusne 
napitke. Vsi so lahki in preprosti 
za pripravo, saj jih samo 
zmešamo z vodo ali mlekom, 
da dobimo izvrsten nadomestek 
kave,«, je pojasnila Žuža 
Gorinšek , direktorica Franck 
Slovenija.

 »Ječmen, rž, slad in cikorija so 
bogat vir prehrambnih vlaknin, ki 
jih posebej priporočamo osebam, ki 
skrbijo za zdrav življenjski slog, zdravo 
prehrano, športnikom, vegetarijancem 
in veganom, nosečnicam, otrokom 
in osebam, ki želijo nadzirati svojo 
telesno maso,« je v svojem predavanju 

izpostavila Andreja Čampa Širca, 
nutricionistka in zunanja strokovna 
sodelavka Medicinske fakultete v 
Ljubljani za prehrano. 

Kot je poudarila nutricionistka 
Andreja Čampa Širca:  

»Ječmen, rž, slad in cikorija so 
vir prehrambnih vlaknin«!

Cikorija je odličen vir prehrambnih 
vlaknin, predvsem inulina. Ta 
deluje prebiotično, kar pomeni, da 
stimulira rast skupine bifidobakterij, 
mikroorganizmov, ki so blagodejni za 
človeško mikrofloro, ker spodbujajo 
delovanje imunskega sistema.

Ječmen je znan kot »eliksir moči«. 
To energetsko bogato živilo naj bi 
gojili že pred 10.000 leti in je bilo 
ena osnovnih sestavin prehrane 
športnikov. Za razliko od drugih 
živil ječmen vsebuje okoli 35 % 
nenasičenih maščobnih kislin, 
ki lahko vplivajo na zmanjšanje 
holesterola v krvi.

Slad se poleg varjenja piva uporablja 
za pridobivanje napitkov iz žit. Moka, 
ki jo dobimo iz ječmenovega slada, 
vsebuje tudi vitamin B12, ki ga sicer 
redko najdemo v rastlinski hrani.

Rž zaradi velike količine 
prehrambnih vlaknin priporočamo 
sladkornim bolnikom, pogosto pa je 
tudi sestavni del shujševalnih diet, 
ker nam daje občutek sitosti.
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ZANIMIVO

Po mesecu dni zaprtja, so ponovno odprli Mercator v Šiški. 
Prenovljeni Hipermarket po obnovi velja za najsodobnejši 
trgovski center v regiji. Na slavnostni otvoritvi je predsednik 
uprave Mercatorja povedal, da so na prodajne police dodali 
številne novosti, prodajalno stilsko uredili, zaposleni so 
dobili nove obleke, uvedli so oddelek za prodajo sušija, 
poskrbeli tudi za zeliščno prodajalno z medicinskimi 
pripomočki in prehranskimi dopolnili ter povečali otroški 
oddelek, ki je prava paša za oči.

Nekaj dni pred otvoritvijo je bila, po besedah Gregorja Č., 
Patricije, Nataše, Petra, Hermine in ostalih, ki so pridno 
pomagali, v prodajalni res prava norišnica. A se je izplačalo, 
saj smo v zahvalo dobili tudi kakšno lepo končnico.

Organizatorji so ob predstavitvi prodajalne pripravili pester 
zabavni program s samimi znanimi imeni slovenske 
estrade. Na slavnostni otvoritvi seveda niso manjkali tudi 
naši predstavniki.

Vir: mediaspeed.net, lastni arhiv

Mercator Šiška, otvoritev prenovljene prodajalne
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NOVOSTI

Scholl Gel Activ, novi vložki za čevlje, prilagojeni različnim tipom ženskih čevljev: čevlji z ravnim 
podplatom (balerinke), čevlji z vsakodnevno (srednjo) višino pete, odprti čevlji (sandali) ter čevlji z zelo 
visoko peto.

Balerinke

Izjemno udobje in blaženje 
tresljajev na peti, oblikovana 
posebej za vse vrste čevljev z 
ravnim podplatom.

Srednja višina pete

Dodatna podpora stopalneg 
loka in blaženje na blazinicah 
stopal, oblikovano posebej za 
čevlje s srednjo višino pete. 

Sandali

Izjemno tanek & diskreten, 
oblikovan posebej za odprte 
čevlje in sandale.

Zelo visoke pete

Ergonomsko oblikovano glede 
na poravnavo nožnih prstov, 
da bi zagotovili dodatno udobje 
in stabilnost  pri podpori 
stopalnega loka. Z dodatnim 
oblazinjenjem za “ubijalsko” 
visoke pete. 
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Durex predstavlja najtanjši kondom do sedaj, katerega debelina je le 45 mikronov.
Kako tanko je res tanko?

Človeški las
Okrog 70 mikronov

Durex Thin Feel
55 mikronov

Durex Ultra Thin
50 mikronov

Zrno peska
Okrog 50 mikronov

Delec prahu
Okrog 10 mikronov

Dve različici v posebni, premium, kovinski embalaži.

Extra Sensitive
Normalna lubrikacija

Dodatna 
lubrikacija

NOVOSTI
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NOVOSTI

Finish predstavlja moderno, prenovljeno embalažo svojih najboljših tablet za strojno pomivanje posode.

Naš najboljši Clean & Shine
Pomaga preprečevati

nabiranje vodnega kamna

Izjemna čistoča vsakokrat
Odstrani tudi zažgano hrano

Globinsko čisto
Prodre skozi maščobo

Vsakodnevna čistoča
Pred-namakanjem
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Kolekcija Veet Natural Inspirations sledi novim naravnim trendom v kozmetiki ter pokriva vse segmente depilacije. 
Kaj je novega? Kolekcija Veet Natural Inspirations je obogatena s sestavinami naravnega izvora. Do 28 dni naravne 
gladkosti – Veet Smooth touch.

Trakovi z arganovim oljem za vse 
tipe kože, za noge in za obraz
Novi Veet povoščeni trakovi in vlažni robčki za 
popoln zaključek pustijo vašo kožo navlaženo 
in otipljivo gladko. Vsebujejo arganovo in 
mandljevo olje, ki sta znana po svojih vlažilnih 
lastnostih.
Ne le, da delujejo celo na tako kratkih dlačicah 
kot 1,5mm ampak vam tudi zagotovijo 
dolgotrajno gladkost, ki traja do 28 dni. Ob 
redni uporabi bo novih dlačic manj, le-te pa 
bodo tanjše in bolj mehke.

NOVOSTI
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NOVOSTI

AirWick® vam predstavlja izjemno doživetje ergonomije in vonja v novih aerosolih. 
Doživetje neprestano spreminjajočih, 3D dišav v novih, poletnih vonjih:

Summer Delights
 

poletje v vaš dom 
s tem igrivim in 
zabavnim vonjem, 
ki združuje vonjave 
svežih belih cvetov, 
sladke melome in 
nežne vanilije.

Turquoise Oasis
 

mirnost turkizne oaze, 
da bi na koncu našli 
nežne osvežujoče note  
plavnega lesa, morske 
pene v vetru in tople 
sapice v dolgotrajni  
dišavi.

Mystical Garden
Odkrijte mistične vrtove 
na soncu dozorelih malin, 
cvetočih vrtnic in nežno 
mehkih sladkih penic.

Popeljite radosti Raziščite razkošno
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NOVOSTI

ORNEL predstavlja kolekcijo Just Be Yourself –
Sensual, Inspired, Unique

MODA SE SPREMINJA, STIL OSTAJA
(Coco Chanel)

Novo različico kultne Saponijine blagovne znamke Ornel boste to poletje 
našli pod imenom Ornel Just Be yourself. Ornel je vse, kar tvori popoln stil!

Z Ornelom bodi edinstvena, inspirirana in senzualna –
BODI SVOJA, BODI TI!
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NOVOSTI

Ornel Just Be Yourself Unique predstavlja edinstveno, 
zapeljivo in sofisticirano kreacijo. Vabi vas, da se 
predate izzivalno sladko dišečemu ozračju.  Dišeča  
interpretacija v vrhu se pretoči v sočni akord cveta 
maline in note zelenega jabolka, medtem, ko je v 
srcu kreacije sladka karamela, prelita z vrtnično 
vodico, orientalske note pačulija in vanilije pa mu 
dajo moč, posebnost in prestiž.  
Moderen in glamurozen, prefinjeno zasnovan vonj 
naj zbudi v vas skrito edinstvenost.  

Ta močna kompozicija, napolnjena s samozavestjo, 
osvaja z notami sivke, rajskega irisa, pudraste 
vanilije, razkošne ambre, cedre in vetiverja. Vonj, 
navdahnjen z notami, ki se jim ne morejo upreti 
močne in temperamentne osebe.  Naj vaše perilo 
diši po karakterju, z občutkom topline in mehko 
božanskih dišavnih not, ki se jim je težko upreti.  

Intenzivna in močna kreacija čutnih akordov vam 
nudi opojen vonj vrtnice, podkrepljen z notami 
ambre, mošusa, cedre, pačulija in vanilije. Vonj 
komponiran z zapeljivo zgodbo o vrtnici, ki leži 
na lesnih in vaniliastih notah. Občutite zanosen, 
neubranljivo zapeljiv vonj, z  odločno intimnim in 
prefinjenim dotikom čutnosti.

Vedno bodite DOSLEDNI, tudi 
pri svojem STILU. Pokažite 

navzven to, kar imate v sebi. 
Kot so edinstveni karakterji, 

bi moral biti POSEBEN, 
EDINSTVEN tudi stil, ki ga je 

potrebno negovati.  

Tista trendy ženstvena srajčka 
ali SENZUALNA črna obleka, 
ki nam tako dobro pristoji, bo 
ljubkovala našo kožo, če jima 

podarimo dišečo mehkost 
Ornela.

Kar koli boste že vzeli iz 
omare, skoraj zagotovo se 
bo odlično kombiniralo z 

vonjem Ornela in vam dati 
tisti pomembni odmerek 

SAMOZAVESTI. 
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NOVOSTI

Tudi pri blagovni znamki Dr. Beckmann nismo počivali in smo na slovenski trg pripeljali kar nekaj novosti, ki vam bodo v 
pomoč tako pri vsakodnevnem čiščenju in pranju kot v primerih, ko potrebujete kakšno bolj specializirano rešitev.

Dr. Beckmann Powerstick Čistilo za fuge
hitro in enostavno odstranjuje ostanke mila, ličil ali 
maščobe iz fug v kopalnici ali kuhinji. Močna formula 
v kombinaciji z mehanskim drgnjenjem  s konico  
učinkovito očisti fuge. Pralna in obrnljiva konica 
omogoča natančno nanašanje na ozke in široke fuge.  
Vsebina zadostuje za do 50 m. Primerno za vse vrste 
fug običajnih barv in materialov.

Dr. Beckmann Powerstick odstranjevalec  vodnega 
kamna
hitro in enostavno odstranjuje vodni kamen in sledi vode na težko 
dostopnih mestih kot so armature, vodne pipe  ali ročke tušev. Močna 
formula s citronsko kislino čisti nežno in učinkovito. Redna uporaba 
lahko poenostavi nadaljnje čiščenje. Pralna in obrnljiva konica 
omogoča natančen nanos.
Vsebina zadostuje za do 25 nanosov, odvisno od trdovratnosti vodnega 
kamna in velikosti površine.  

Dr. Beckmann Milo za odstranjevanje madežev
odstranjuje različne, tudi trdovratne madeže iz pralnih in ne-pralnih 
tkanin, tapeciranega pohištva in preprog, z močjo pravega , naravnega 
mila, ki vsebuje goveji žolč. Nežen do tkanin, saj vsebuje naravno Aloe 
Vero.
Pod kotom odrezani robovi mila omogočajo natančen nanos  tako na 
majhne madeže kot na večje površine. Odstranjuje  številne madeže 
kot so olje, ličila, šminka, kri, umazanija na ovratnikih in manšetah 
srajc, maščoba, idr.
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NOVOSTI

Dr. Beckmann Odstranjevalec neprijetnih vonjav
S patentiranimi sestavinami.
Včasih neprijetnih vonjav s pranjem ne moremo popolnoma odstraniti ali pa se 
hitro znova pojavijo. 
Kompleks proti neprijetnim vonjavam v Dr. Beckmann Odstranjevalcu neprijetnih 
vonjav odstrani trdovratne vonjave potu, nikotina ali zatohlosti. Posebne kapsule s 
svežim vonjem se oprimejo vlaken oblačila, med nošenjem počijo in nevtralizirajo 
novo nastajajoče vonjave.  Dermatološko preizkušeno.
Navodila za uporabo: 
• Primerno za vse vrste tekstila (tudi za funkcionalna oblačila, sintetiko, volno 
in svilo)
• Primerno tudi za nizke temperature
• Učinkovito z vsakim detergentom

Dr. Beckmann Dišava za perilo v treh prijetnih vonjih 

podari vašemu perilu dolgotrajen, svež vonj, dan za dnem.
Zahvaljujoč posebni inkapsulirani dišavi, doživite vonj ne le takoj po 
pranju temveč tudi takrat, ko vzamete oblačila iz omare in medtem, ko 
jih nosite. Vsak gib sprosti nekaj prijetnega vonja, za občutek ugodja 
ves dan.
Posebnost Dr. Beckmann dišave za perilo pa je tudi ta, da je primerna 
za ves tekstil, tudi za mikrovlakna in funkcionalna oblačila, saj Dr. 
Beckmann dišave za perilo namenoma ne vsebujejo mehčalca. 
Primerno tudi za sušilce perila. Poleg tega je dišava koncentrirana: le 
nekaj brizgov je dovolj!
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Zdravje in skrb za vas v skladu z naravo in najvišjimi 
standardi sta njihova filozofija in cilj. 

Asortima izdelkov podjetja Lola Ribar je izredno širok. 
Zajema blagovne znamke:

so izdelki iz vate za nego obraza in telesa. Narejeni so iz 
najfinejšega bombaža. Namenjeni so vsakodnevni uporabi 
za vse, ki cenijo kvaliteto in imajo radi prijetne, mehke in 
nežne teksture. 
Asortima zajema vate različnih oblik, vatirane palčke in 
robčke.

NOVOSTI

Bližina reke, kot tudi bližina železniške postaje v Mrzlem 
polju so bili odločujoči, da tedanji lastnik to lokacijo 
izbere za gradnjo. Iz delavnice se je postopoma razvijala 
proizvodnja vate in materiala za povoje. Slap na reki 
Mrežnici so izkoristili za izgradnjo hidrocentrale, s čimer je 
bila zagotovljena tudi lastna pogonska energija. 
Do konca druge svetovne vojne se je ta delavnica razvila 
v eno najpomembnejših tovarn tistega časa. Ob koncu 
vojne so jo, kot ostalo privatno lastnino, odvzeli lastnikom 
in predali v upravljanje državi. Prva uradna registracija 
je zabeležena 22. marca 1947 pod imenom »Tvornica 
sanitetskog materijala Lola Ribar Karlovac«.

Lola Ribar d.d. je največji in najstarejši hrvaški proizvajalec 
sanitetnega materiala, proizvodov iz vate in gaze za higieno 
ter eden največjih v tem delu Evrope. 

Spomladi smo pričeli s trženjem  izbranih izdelkov podjetja Lola Ribar, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo. Izdelki 
različnih blagovnih znamk so popestrili naš portfolio, za njihovo trženje pa je prevzela sodelavka Petra Fortuna. 
Več o zgodovini podjetja Lola Ribar, posameznih blagovnih znamkah in asortimaju pa si lahko preberete v nadaljevanju.
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Je program higienskih 
vložkov. Prilagojeni so potrebam žensk in 
deklet v „tistih dneh v mesecu“. Vložki iz 
linij Lola Lady in Lola Lady Sensitive nudijo 
občutek ugodja, suhosti in svežine tekom vseh 
dni ciklusa.

zajema izdelke namenjene negi mamic, dojenčkov in malih otrok. Vsi izdelki so narejeni iz 100% naravnih materialov, 
čistega bombaža vrhunske kakovosti. Sem sodijo različne vatirane palčke, vpojne blazinice za doječe mamice, tetra 
plenice, robčki in še mnogo več…

Linija izdelkov Lola Care je zasnovana zato, da bi 
zagotovila maksimalno pomoč v vsaki življenjski 
situaciji. Kakovostni materiali so odlika naših 
izdelkov, namenjenih zaščiti in oskrbi manjših 
ureznin ali okrevanju po operativnem posegu.

NOVOSTI
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NOVOSTI

Bodite vladar trenutka z novo Remington Beard Boss kolekcijo

Zelo smo veseli, da vam lahko predstavimo novo kolekcijo 
profesionalnih strižnikov Beard Boss, ki je namenjena 
moškim, ki želijo imeti kontrolo nad svojim slogom in slediti 
trendom, natančno in enostavno, vsak dan. Remington je 

Remington, strokovnjak za nego moških, 
je predstavil nov asortiman elegantnih, 
modernih strižnikov brade, ki so namenjeni 
sodobnemu moškemu, ki želi imeti nadzor 
nad svojim slogom. Beard Boss kolekcija 
vam nudi fleksibilnost pri ustvarjanju 
osebnega stila. Če želiti preizkusiti daljšo 
brado ali vzdrževati popularni izgled 
tridnevne brade, ste z novo kolekcijo Beard 
Boss lahko prepričani v svoj izgled.
Asortiman, ki vključuje tri vrhunske strižnike 
brade, nudi vrhunsko izvedbo, zato bo vaša 
brada vedno izgledala popolno oblikovana. 
Vsi trije modeli vam bodo dali pogum za 
oblikovanje in vzdrževanje najbolj sodobnih 
slogov, zato boste urejeni in pripravljeni za 
vse priložnosti.

strasten, ko gre za zagotavljanje kvalitetnih proizvodov po 
dostopnih cenah, zato ima asortiman Beard Boss na voljo 
več strižnikov, primernih za vsak žep.

Remington Beard Boss prirezovalnik ima 
nazobčana rezila za lažje in bolj natančno 
striženje (tudi do 0,4mm dolžine) ter 
možnost »zaklepanja« izbrane strižne 
dolžine. Na voljo je 9 dolžin striženja od 
1,5 do 18 mm. Naprava deluje na baterije, 
kar pomeni, da lahko poskrbite za svoj slog 
kadarkoli, kjerkoli in brez predhodnega 
polnjenja.
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Remington Beard Boss oblikovalnik 
izstopa iz množice s svojim temno 
rdečim videzom in vključuje vse izjemne 
značilnosti Beard Boss prirezovalnika z 
dodano funkcijo polnjenja. Z 40 minutnim 
brezžičnim delovanjem imate na voljo 
dovolj časa za oblikovanje edinstvenih in 
modernih slogov za vsako priložnost.

Beard Boss PRO je najbolj profesionalen 
stržnik iz Remingtona in je kot nalašč za 
moške, ki želijo pritegniti pozornost. Ima 
rezila prevlečena s titanom, ki so 300% 
bolj trda* kot rezila iz nerjavečega jekla in 
omogočajo hitre ter enakomerne rezultate. 
Ergonomski dizajn zagotavlja maksimalno 
kontrolo in udobnost, zoom kolesce 
za nastavitev 11-ih dolžin striženja pa 
omogoča kreiranje unikatnih in modernih 
slogov. Poleg tega lahko z litijevo baterijo 50 
minut nemoteno oblikujete najmodernejše 
sloge.

* v primerjavi z Remington jeklenimi rezili

Za več informacij o izdelkih vas vabimo, da obiščete www.si.remington-europe.com.

NOVOSTI
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NOVOSTI

Russel Hobbs Nutriboost - Priprava zdravih obrokov še nikoli ni bila tako enostavna

Vse več ljudi se zaveda kako pomembna za zdravje je 
pravilna prehrana, a se napotkov nutricionistov iz takšnih 
ali drugačnih razlogov držijo le redki. Ali pa jih upoštevamo, 
ko je treba izgubiti kakšen kilogramček, ko pa je cilj 
dosežen, se vrnemo na stara pota. Velikokrat je slišati 
izgovor, da priprava zdravih obrokov zahteva enostavno 
preveč časa.

Z Russel Hobbs Nutriboost napravo teh izgovorov ne boste 
več uporabljali. V trenutku si boste lahko pripravili hranilen 
napitek, osvežilno juho ali okusno omako, zmore pa tudi 
veliko več kot to. Z Nutriboostom lahko naribate sir in 
nasekljate oreščke, saj v kompletu dobite tudi nastavek 
z nazobčanimi rezili za mletje. Ste med tistimi, ki doma 
zjutraj ne zmorejo zapustiti brez velike skodelice kave? 
Russel Hobbsova napravica vam bo jutra polepšala tudi z 
vonjem sveže mlete kave.

Z Russel Hobbs Nutriboostom ne bo več izgovorov, da ste 
zajtrk preskočili, ker za pripravo enostavno niste imeli časa. 
Izberite kozarec (na voljo so trije veliki in dva mala), vanj 
položite kar vam srce poželi, od sadja, jogurta, oreškov, 
ali kosmičev, kozarec zaprite in s pokrovom navzdol 
namestite na napravo. Pritisnete gumb in zdrav, svež zajtrk 
je pripravljen v le nekaj sekundah. Nutricionisti že dolgo 
pojejo hvalnice smutijem in to z razlogom. Na ta način 
namreč enostavno zaužijemo priporočeno dnevno količino 
sadja in zelenjave, s tem, ko katerega od »trdnih« obrokov 

zamenjamo s tekočim, pa tudi izgubljamo kilograme. Da 
o izboljšani prebavi niti ne govorimo. S tem, ko žvečenje 
hrane prepustimo blenerju, namreč močno razbremenimo 
želodec, ki lahko tako veliko bolj učinkovito vsrka vse 
hranilne snovi in vlaknine. 

Mnogi starši se dnevno borijo s svojimi zakladki, ko jim 
poskušajo po grlu spraviti vsaj nekaj sadja ali zelenjave. 
Tudi to z Nutriboostom ne bo več težava, saj na primer 
ohrovt, ki ga vaš malček ne mara, z lahkoto »skrijete« v 
smuti, ki mu poleg tega dodate še banano, med in kaj je 
drugega nad čimer otrok ne viha nosu.

Si poleti zaželite ledene osvežitve? Z Nutriboostom bo tudi 
ta pripravljena v trenutku in iz vaših najljubših sestavin. 
Dodajte jim nekaj kock ledu in rezila za blendanje s 4 vrhovi 
bodo vse delo opravila namesto vas . In mirne volje ga 
lahko odnesete s seboj, brez strahu, da bi morali napitek 
v službi nato praskati iz torbice, saj z mešalnikom dobite 
tudi potovalni pokrov, ki bo poskrbel, da vas bo vsebina 
kozarca tam tudi počakala. 

Russel Hobbs je poskrbel tudi za trenutke, ko vam 
zmanjka idej za zdrav obrok. Navodilom za uporabo je 
namreč priložena obilica okusni receptov, s katerimi boste 
navdušili bližnje in poskrbeli tudi za njihovo zdravje. Ta 
napredna naprava bo namreč ohranila vse hranilne in 
koristne sestavine, saj se vsi odlični okusi in vitamini iz 
sadja in zelenjave ohranijo v pijači, juhi, omaki, ...

Komplet Nutriboost vsebuje 
pet kozarcev  - tri velike in 
dva mala - enega za vsakega 
družinskega člana, in različne 
nastavke za kakršno koli 
uporabo - za serviranje ali 
shranjevanje. Ima tudi shaker 
pokrov, ki ima odprtine za 
sir, čokolado in začimbe ter 
potovalne pokrove z odprtino 
za pitje in zaščitnim pokrovom. 
S svojo vsestranskostjo bo ta 
priročen pripomoček postal 
neprecenljiv za vse, ki skrbijo 
za zdravje. 



21

POSEBNI DOSEŽKI

HM Domžale, izpostavitev Ice Age HM Rudnik, izpostavitev Ice Age

HM Postojna, izpostavitev Ice Age
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POSEBNI DOSEŽKI

ISP KR, izpostavitev ColgateISP KR, izpostavitev Palmolive

ISP MB, izpostavitev Colgate - PalmoliveISP NG, izpostavitev Palmolive
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, izpostavitev Palmolive
ISP KP, izpostavitev Colgate, Elmex

DM TKS, izpostavitev ColgateDM Krško, izpostavitev Colgate
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ISP NG, izpostavitev Sensormatic

POSEBNI DOSEŽKI

ISP MB, izpostavitev Sensormatic
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ISP Citypark, izpostavitev Sensormatic

ISP Citypark, izpostavitev Sensormatic

ISP Vič, izpostavitev Sensormatic

POSEBNI DOSEŽKI
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HM Šmartinska, izpostavitev Durex

POSEBNI DOSEŽKI

HM Maribor izpostavitev Durex

HM Maribor, izpostavitev Durex
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POSEBNI DOSEŽKI

HM KR, izpostavitev OrnelHM KR, izpostavitev Faks

HM Ptuj, končnica SaponiaHM MB I, izpostavitev Faks
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POSEBNI DOSEŽKI

SM Lesce, izpostavitev SaponiaHM NG, končnica Saponia

HM MB I, izpostavitev Ornel
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Jager Ptuj, izpostavitev Ornel

POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, izpostavitev Faks
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POSEBNI DOSEŽKI

IS MS, izpostavitev Franck kavovine in Loka

KZ Sodražica, izpostavitev FranckIS KP, izpostavitev Franck Jubilejna

S Qlandia Kamnik, izpostavitev Loka
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM Rudnik, končnica Crema in cappuccino

M HM Rudnik, izpostavitev kavovine

 M HM MB1, izpostavitev Franck in 
Santana
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S Šmarje pri Jelšah, izpostavitev Franck

POSEBNI DOSEŽKI

S Trebnje, izpostavitev 
Cappuccino

S Bršljin, izpostavitev 
Franck Cappuccini
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Tus Planet KP paletni izpostavitvi Franck

Tuš C&C MB, izpostavitev Franck

Tuš Planet CE, izpostavitec Crema

POSEBNI DOSEŽKI
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POSEBNI DOSEŽKI

S Kočevje, izpostavitev Maraska, 
sok Maša in Medved

S Tezno, izpostavitev Maraska 
sok Maša in Medved

S Podbrežje, 
izpostavitev Maraska

S Magdalena, 
izpostavitev Maraska

S Radovljica, izpostavitev 
Kandit Prestige
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V poletnih mesecih imamo kar nekaj slavljencev. Veliko je »ta lepih«, okroglih, prevladujejo 30-ice, Rajko pa je sredi julija 
dopolnil 60-ko.
Vsem »okroglim« slavljencem vse najboljše, nekaj utrinkov iz ene izmed njih pa spodaj!

SLAVLJENCI

Seveda pa tudi vsem, ki praznujete v tem trimesečju-VSE DOBRO!
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V tistih časih so lahko samo hodili v gore in leteli v 
dolino, jadralno padalstvo pa je v naslednjih 10 letih 
strmo napredovalo in še vedno precej napreduje. Kratki 
leti iz vzpetin so se spremenili v dolge prelete, svetovni 
rekord trenutno meri 513 km in je bil postavljen v Braziliji 
11.10.2015.

Osnovna oprema obsega:

• jadralno padalo
• jadralno padalski sedež
• rezervno padalo
• čelada
• variometer (instrument, ki pilotu prikazuje višino, 
dviganja, spuščanja, itd.)

Filozofija termičnega letenja je preprosta; leteti čim višje in 
čim dlje. V praksi je to veliko težje doseči. Topel zrak se pri 
tleh segreva, nastane neka napetost, ki se ob neki razliki na 
terenu, kateri rečemo sprožilec (hiša, cesta, reka,…) odlepi 
od tal, nastane balon toplega zraka, ki potuje proti oblaku in 
več teh balonov oblikuje termični steber (obarvano na sliki).  

V stebru so dviganja toplega zraka, katera jadralni padalci 

MIND, BODY & SOUL

VISOKO NAD OBLAKI
Pripravil: Iztok Tominec

Počasi sem na vrsto za pisanje članka prišel tudi jaz. 
Predstavil vam bom šport, s katerim se ukvarjam od leta 
2011, šport s katerim se ukvarjam vsak trenutek svojega 
prostega časa, če le vreme to dopušča. 

S tem športom me je seznanil moj stric, ki je že v 80-ih letih 
pričel z letenjem z zmajem, ko pa se je pojavila možnost 
letenja z jadralnim padalom, je pa takoj prestopil na to 
stran, kjer je prisoten še zdaj.

Padala so se precej razvila med 1. in 2. svetovno vojno, 
vendar so le ta omogočala samo nekontrolirano padanje, 
ki se je v večini primerov končalo v mehkih krošnjah dreves, 
na muhi ostrostrelcev.

Leta 1964 je Domina Jalbert iz Floride izumil »parafoil«. 
Ta dvoslojna konstrukcija krila ima odprt sprednji rob in 
zaprt zadnji rob krila. Zrak pride v padalo skozi sprednji 
rob, napolni konstrukcijo in tako se oblikuje krilo. Tak 
način konstrukcije krila se še danes uporablja, tako pri 
jadralnem, kot tudi klasičnem padalstvu.

V Sloveniji smo imeli prvi jadralno padalski polet leta 1984. 
Takrat je Dare Svetina letel s padalom s pobočja Dobrče. 
Leto 1986 pa je pravi začetek jadralnega padalstva pri 
nas. Prvi je na Kamniškem vrhu začel leteti Sandi Marinčič, 
kmalu pa so se mu pridružili še drugi. Leta 1987 so Sandi 
Marinčič, Vlasta Kunaver in Igor Krevelj leteli s Triglava. 
Istega leta sta Sandi Marinčič in Vlasta Kunaver letela še s 
7120 m visokega Trisula v Himalaji.
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uporabljamo za pridobivanje višine, v spomladanskem 
času pa dviganja običajno dosegajo tudi po 7 m/s, kar 
povzroča precejšnjo G – silo, ki mi je predvsem na začetku 
povzročala težave s poslabšanjem vida, mnogi pa imajo 
takrat težave z želodcem, tako da je zelo pomembno 
postopno napredovanje, da se organizem lepo privaja. 

Žal v realnosti termični stebri niso obarvani kakor na 
prejšnji sliki, ampak jih najdeš z izkušnjami, kar pa traja 
kar precej časa, tako da veliko pilotov obupa že kar na 
začetku. Nekako 70 % jadralnega padalstva obsega 
meteorologija, počasi »postaneš Miran Trontelj«, napoved 
preverjaš preden greš spat in takoj ko se zbudiš, ko ARSO 
osveži svoje spletne strani.

V tej točki bi omenil še najnevarnejši oblak, ki se imenuje 
Cumulunimbus, je nevihtni oblak, ki ima lahko svoj vrh 
tudi na 15000m. Leta 2007 je ta oblak »posesal« nemško 
pilotko Ewo Wisniersko, dviganja v oblaku so znašala do 40 
m/s, izpustil pa jo je na 9949m, v nezavesti in podhlajeno 
in samo nekaj zaporednim naključjem se ima za zahvalit, 
da je še vedno živa. Njen kitajski sotekmovalec ni imel te 
sreče, ker ga je že na začetku zadela strela.

MIND, BODY & SOUL

Največji problem v jadralnem padalstvu so turbulence. 
Vsaka neenakomernost na tleh ali na pobočju povzroča 
turbulence. Le - te se pojavljajo na zavetrni strani hriba, 
za naselji na tleh, za vsakim gozdom, preko katerega 
piha veter. Zrak se obnaša podobno kot voda, zato si 
pojem turbulence v zraku lahko dobro predstavljamo, če 
pomislimo na to, kako teče voda v rečni strugi. Padalo 
nima trde konstrukcije krila kakor letalo, zato se ob 
turbulenci zapre. Ta zapiranja lahko pilot prepreči le z 
rednim letenjem, ko manevri postanejo refleksni.

Ko vse to osvojiš postane letenje čista poezija, med sabo 
povezuješ oblake, doline. Najboljše razmere za letenje v 
Sloveniji so v Posočju, tam sem tudi opravil svoj najdaljši 
prelet, ki znaša 100,7 km.

Žal pa je tako, da vam o vsem tem lahko na dolgo in široko 
pišem, pa ne bo enako kakor da bi sami to doživeli, če 
kogar kaj več zanima si lahko pogleda nekaj posnetkov 
na Youtube-u (profil Iztok Tominec), drugače pa čez zimo 
nameravam tudi pridobit licenco za Tandem pilota, če bo 
kdo hotel stvar preizkusit tudi v praksi :)



38

MIND, BODY & SOUL

ŠRI LANKA – BUDINA SOLZICA
Pripravila: Darja Kocjančič

Dobrih 65km2 velik 
otok jugovzhodno od 
obale Indije, kjer te 
spremljajo budizem, 
čaj, sloni, morje, 
opice, ananas.. in 
vedno nasmejani 
domačini.. približno 
tako...

Takole si je najin prijatelj 
že doma označil destinacijo

Na prvi pogled na naravo in slone

Zakaj ravno Šri Lanka? V bistvu ne 
vem.. Slišiš različne vtise iz različnih 
potovanj, bil sem tu, jaz pa tam…in 
nekje vmes so moja ušesa ujela tudi 
nekaj takega: otok, super potovanje, 
precej prilagojeno mali skupini, 
vodič Tuder, poročen s Slovenko, Šri 
Lanka…in v moji glavi se je zabeležilo: 
to bi!

Nekateri veste, da je ta želja kar 
nekaj časa zorela pri meni, in letos se 
je vse poklopilo, da sva si rezervirala 
termin in odšla: spoznavat ljudi in 
deželo, ki je drugačna od naše, kjer 
se lahko sprehodiš po starih templjih, 
zajahaš slona in se v celoti prepustiš 
novim doživetjem.Hibiskusov cvet

Pogled na morje iz busa

Mini tržnica, odlično okrepčilo med potjo

Tuder na tržnici že ogleduje, s čim nam bo 
tokrat postregel
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Zagreb, letalo, Dubaj, presedanje, 
Colombo, in tam nas je, tokratno 
skupino desetih radovednežev, 
počakal naš vodič Tuder. Simpatičen 
Šrilančan, ki se mu slovenski zakon 
ni ravno obnesel, se je tik pred 
tem poročil z domačinko, zato 
tokrat ni potoval skupaj s skupino, 
vseeno pa nam je že pred odhodom 
na našem prvem srečanju dal 
uporabna navodila, da nam pot 
res ni predstavljala nikakršnega 
problema. Njegovo slovenščino 
pa smo vseeno preimenovali v 
Tudorščino, in to z gorenjskim 
narečjem!
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Jaz poskušam pojest brez 
pribora po domače

Hrana, domača, pripravljena na 
kurišču zadaj

Lokvanj

Potem pa se je naše popotovanje 
nadaljevalo v minibusu, s šoferjem 
in njegovim pomočnikom, ki sta 
na zahtevo našega vodiča večkrat 
ustavila pri obcestnih prodajalcih 
in nam priskrbela sveže sočne 
ananase, banane, različne prigrizke 
in podobno osvežitev. Mi pa smo 
si ogledali sirotišnico slonov in 
jamske templje, se povzpeli na skalo 

Sigiriyo, kjer do kraljeve rezidence 
prideš po 1200 stopnicah, vendar 
razgled na vrhu odtehta ves trud, 
odšli jahat slone, se popeljali s tuk-
tuki, njihovimi malimi taxi motorčki, 
ki jih je na tisoče, se z bivolsko 
vprego peljali k domačinom in tam 
poizkusili pristno domačo hrano…
čudovito, tudi pekoče, če želiš…pa v 
čolne in po reki med lokvanje..

Tempelj, eden večjih

Listi so kmalu postali naše kape

Dnevi so minevali hitro, vsak poln 
novih doživetij, tako smo obiskali 
tudi vrt začimb, tam sprobali različne 
Ayuverdske pripravke, tudi masažo,  
si ogledali predstavo tradicionalnih 
plesov, v mestu Kandy obiskali 
tempelj Budin zob in v bližini našli 
kafič z italijansko kavo, očaral nas 
je botanični vrt, bili smo na plantaži 
čaja, v draguljarni in šli na rafting, 
kjer smo se peljali skozi prizorišče 
snemanja filma Most na reki Kwai,  
do Adamovega vrha, na katerega 
smo se povzpeli po 5000 stopnicah.

Naša skupinica

Adamov vrh je nekakšna verska pot, 
romarski kraj, lastijo pa si ga budisti, 
kristjani in hindujci. Zanimiva 
kombinacija, a res privablja različne 
ljudi z različnimi nameni. Mi smo šli 
na pot ob 1ih zjutraj z namenom, 
da iz vrha ugledamo sončni vzhod, 
nekateri verujejo, da je to kraj, 
kamor je Adam, prvi moški,  sestopil 
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Adamov vrh: sončni vzhod

Pot po stopnicah 

Pogled nazaj na goro

Potem je bila na vrsti še panoramska 
vožnja z vlakom s čudovitimi 
razgledi po prelepi deželi, obisk 
angleške pivnice z degustacijo 
seveda,  safari v narodnem  parku 

Yala, kjer smo videli vse divje živeče 
živali v njem, razen leoparda, in tam 
tudi prespali v nekakšnih šotorih…
,potem pa spet do morja, da smo 
videli tipične šrilanske ribiče, ki 
na lesenih hoduljah sedijo v morju 
(v bistvu večinoma bolj pozirajo 

Pogledi iz vlaka: plantaže čaja 

Odlična večerja

Čisto na kratko lahko strnem svoje 
vtise v nepozabno, doživeto in 
predvsem po zaslugi našega vodiča 
res nam prilagojeno potovanje, 
kjer so nas poleg predvidenega 
počakala mala presenečenja…
teh pa ne izdam, ker, če se boste 
slučajno odpravili v te kraje, naj 
bodo presenečenja tudi za vas.

Le kako naj jih nekaj prešvercam 
domov?

turistom ), obiskali želvjo farmo in 
zaključili s tremi dnevi poležavanja v 
obmorskem resortu. Čisto za konec, 
pred odhodom domov, pa smo šli še 
malo po glavnem mestu, Colombu, 
ki pa je živo nasprotje preostale 
dežele.

Colombo, mesto s 750 tisočimi 
prebivalci, pa ti prav hitro pove, da si 
prišel nazaj v civilizacijo, neverjeten 
promet, hrup, je mešanica sedanjosti 
in preteklosti, saj vidiš stare templje 
in najmodernejše zgradbe, ulične 

na Zemljo, ko je bil izgnan iz raja, 
ker je na vrhu skalna vdolbina. Za 
hindujce je to stopinja boga Šive, 
za budiste odtis noge Bude. Po 
njihovem verovanju bi moral vsak 
budist vsaj enkrat v življenju priti na 
vrh gore. Nam je ne glede na naša 
verovanja uspelo premagati 5000 
stopnic, cca 1000 m nadmorske 
višine in 7 kilometrov poti…in 
neopisljive gužve, spet nepozabno, 
sploh muskelfiber naslednje 2-3 dni 
nam ni pustil, da bi prehitro pozabili.

Ob morju ribiči

prodajalce in nakupovalne arkade, 
ulice, kjer domačini ponujajo sveže 
sadje in pristno domačo hrano, 
ali ulice, kjer restavracije vabijo s 
presežki moderne kulinarike. Tudi 
mednarodno letališče imajo, žal ,in 
od tam nas je pot spet preko Dubaja 
popeljala v Zagreb in domov.

Fikus Benjamin… pa 
kamuflažna roža
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In ker slike povedo več, kot 1000 besed, takole:

MIND, BODY & SOUL

Naš mini bus

Postanek v templju pri 
budinem kipu

Kosilo pri domačinih

Na raftingu… voda je bolj barve bele kave, a smo 
razkužili, tako da nikomur ni bilo hudega 
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Le kdo je bil prvi na slonu? Pa iz tuk-tuka na 
bivola… vse je boljš, kot peš 

Večerja tam ob svečkah

MIND, BODY & SOUL

Čudna teta pride v šolo z bonboni?? So nam 
zapeli, s polnimi usti... na ulici…
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MOJE KONCERTNO LETO 2016
Pripravila: Ana Roblek
Koncertni trip
Za novo leto sem si zaprisegla »Leto 
2016 mora biti polno doživetij in 
pustolovščin!«. Želela sem si veliko 
zanimivosti, malih izletov po naši 
prelepi deželi pa tudi kakšnega 
daljšega popotovanja čez ocean. 
Ker sem tudi ljubitelj glasbe, sem se 
odločila nekaj teh malih izletov združiti 
z nekaterimi koncerti tujih skupin, ki 
so meni zelo ljube. Tako me je prvi 
koncert popeljal na Dunaj.

Zimski HURTS
V mrzlem februarju sem na Dunaju 
obiskala koncert angleške skupine 
Hurts, ki je predstavljala svoj novi 
album Surrender. Pred samim 
koncertom sem seveda morala 
izkoristiti nekaj prostega časa za 
spoznavanje s prelepim mestom, 
zato sem se zapeljala s podzemno 
železnico do centra Dunaja (ki je 
zelo primerno dogodku, znan tudi kot 
mesto glasbe). Ogledala sem si nekaj 
znamenitosti: palačo Schonbrunn in 
stolnico svetega Štefana, spila kavico 
na Štefanovem trgu in si privoščila kos  
Sacherjeve torte. Ker pa me je čas že 
priganjal, sem odhitela proti prizorišču 
koncerta, ki je potekal v Gasometru, 
za avstrijsko prestolnico pravzaprav 
majhna dvorana saj sprejme le 
približno 4.000 ljudi. 
Skupino Hurts marsikdo pozna po 
pesmih  Wonderful Life in Stay z 
albuma Happiness (2010). Zvrst 
njihove glasbe je elektropop ali 
sintpop, new wave in soft rock. Nekdo 
je zapisal »inteligenten, nepristranski, 
ritmičen in nevsiljivo romantičen pop«, 
s čimer se popolnoma strinjam. Pevec 
Theo Hutchcraft ter Adam Anderson 
na klaviaturah in kitari sta po 
pričakovanjih z melodijami, besedili 
in zares izvrstnim vokalom, pričarala 
odlično vzdušnje. 

Majski MUMFORD AND SONS
Moj letošnji koncertni koledarček me 
je že maja ponovno popeljal na Dunaj. 
Tokrat zaradi britanske skupine 
Mumford and Sons. V koncertni 
dvorani Wiener Stadthalle se nam je 
obetalo fantastično doživetje, saj ima 
skupina, ki je od svoje ustanovitve leta 
2007 nenehno na turneji, za seboj 
že nešteto razprodanih koncertov 

in festivalov po celem svetu. Zvrst 
njihove glasbe prepleta indie, folk in 
alterntivni rock. Skupina je zaslovela 
z albumom Sigh no more iz leta 2009, 
na katerem najdemo pesem Little 
Lion Man, v njihovem drugem albumu 
Babel (2012) pa so bili uspešni s 
skladbo I Will Wait. V prvih dveh 
albumih prevladuje zvok bendžo, to 
je afriško strunsko glasbilo iz družine 
brenkal kitarskega tipa. Tretji album 
Wilder Mind (2015) zaznamuje odmik  
folk rocka, saj so opustili prepoznavne 
akustične inštrumente kot so bendžo 
in pokončni bas za električne. 

V akustični ali električni izvedbi – 
Mumford and Sons so v nabito polni 
dvorani s svojo energijo prevzeli 
ves oder in nas svojo glasbo več kot 
navdušili. Polni vtisov smo se tako z 
družbo odpeljali proti Bratislavi, saj 
smo Dunaj že videli. Glavno in tudi 
največje mesto Slovaške pa je od 
Dunaja oddaljeno le slabih 100km. 
Prenočili smo v prijetnem hostlu blizu 
bratislavskega baročnega gradu. V 
času Marije Terezije je bil v gradu 
sedež kraljevega guvernerja, nato 
galerija in duhovniška šola, na koncu 
pa vojašnica. Obnovili so ga v 50. 
letih 20. stoletja. V Bratislavi smo si 
ogledali staro mestno jedro, zgradbo 
Slovaškega radia v obliki narobe 
obrnjene piramide, Michelova vrata 
– vhod v staro Bratislavo, televiziski 
stolp na vrhu katerega je restavracija 
in most SNP, ki se razpreda preko 
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brinzove halušky. To je tradicionalni 
sir, ki ga postrežejo z njoki in panceto. 
Zaključek našega izleta se je končal 
v trgovini, kjer smo nakupili ogromno 
piva. :)

Vroča BEYONCE
Julija smo se s sestro in prijateljico 
preko koncerti.net odpeljale z 
avtobusom proti Milanu na koncert 
r&b dive Beyonce. Seveda je bil tudi v 
Milanu na agendi obvezni ogled mesta, 
zato smo začele kar v centru. Milano 
je drugo najbolj naseljeno mesto v 
Italiji in je tudi glavno industrijsko, 
poslovno in finančno središče. Mesto 
je znano predvsem po tem, da je 
vodilno v svetu mode in oblikovanja. 
Ni pa znano samo po modi. V Milanu 
so muzeji, gledališča ter najbolj znana 
Milanska stolnica (peta največja na 
svetu). Seveda je ob obisku Milana za 
tri dekleta, po kratkem ogledu mesta, 
obvezno nakupovanje. Še dobro, da 
se nam je kmalu mudilo na koncert, 
drugače bi bil ta izlet prenaporen za 

denarnico :)
Odhitele smo na stadion San Siro, 
ki sprejme kar 85.700 gledalcev. 
V glamuroznem prihodu smo jo le 
dočakali, Beyonce. Uspešna 34 letna 
r&b in pop pevka, igralka, modna 
kreatorka in model. Svojo kariero 
je pričela v skupini Destiny's Child, 
nato pa nadaljevala samostojno 
kariero. Izdala je 6 albumov. Svojega 
zadnjega – Lemonade - je predstavila 
na tokratnem koncertu. Njen 

reke Donave. Njegova znamenitost 
je, da je preko jeklenih žic obešen 
na eni sami oporni točki, na vrhu pa 
se nahajata restavracija in razgledna 
točka. Dvigalo obiskovalca od tam 
popelje v višave Ufo stolpa, s katerega 
je prekrasen razgled na mesto...
Vsekakor nismo pozabili obiskati 

znanih slovaških pivnic. Privoščili 
smo si odlična lokalna piva kot so 
Šariš, Zlati Bažant in Steiger. Ob 
domačem pivu se prileže tudi domača 
hrana, zato smo obiskali tudi gostilne 
s tradicionalno hrano kot je npr. 
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performance je bil več kot odličen: 
zgodba, ki je tekla od začetka do 
konca, veliko plesa, r&b in pop ritmov, 
super vokala, ognjemeti in še in še. To 
je bil koncert, ki si ga bom definitivno 
zapomnila do konca življenja!

Po dobri polovici leta lahko rečem, da 
sem z zaprisego za leto 2016 na kar 
dobri poti - polno doživetij se je do julija 
že uresničilo. Dobra družba, zanimivi 
dogodki, fantastični koncerti, prelepi 
kraji – še čez lužo sem poletela! Le kaj 
vse me še čaka :)
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ZARADI LJUBEZNI DO IGRE
Pripravila: Simona Štrakl

9th FIMBA EUROPEAN 
MAXIBASKETBALL CHAMPIONSHIP 
2016 Novi Sad/Srbija

Prišla, videla, igrala, zmagala, 
zgubila in nenazadnje skupaj 
z našo ekipo osvojila bronasto 
kolajno na Evropskem veteranskem 
košarkarskem prvenstvu.

Torej enkratno, noro, doživeto in 
čustveno. Kaj pa drugega, če smo pa 
babe na kupu! 

Vendarle pa se postavlja vprašanje: 
»Zakaj zdaj, danes, v zrelih letih? 
Zaradi ljubezni do igre. Zato!«
Vsaka zgodba ima svoj začetek in 
tudi ta ga ima.  V osnovni šoli, ko sem 
bila mlada deklica in sem vzljubila 
košarkarsko igro.  Pri neskončnem 
uživanju na treningih, tekmah, 
zmagah, porazih, smehu in solzah. 

Ker sem bila del ekipe. V premajhnih 
dresih in prevelikih socialističnih 
trenirkah »šuškavcih«. Ker sem rada 

igrala in zmagovala. Vse to, vsa ta 
energija, želja, igra in druženje, pa se 
je v enem samem trenutku končalo. 
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Nesrečno, žalostno, po svoje nikoli dokončana tekma. Kot, 
da bi sredi najbolj zanimive, razburljive tekme obstala, se 
postavila na rob igrišča in gledala svojo tekmo. Zgodila se 
je poškodba. V delčku sekunde se je moja košarkarska 
pot spremenila. Ustavila, oz. za vedno močno spremenila. 
Poškodba ob najbolj nepravem času, …… ko sem bila 
vpoklicana v reprezentanco. 

Poškodba me je ustavila. Vendar pa nikoli ni v meni ustavilo 
želje, volje, in ljubezni do igre. Dolga leta sem košarko 
gledala. Dolga leta nisem prijela žoge v roke, čeprav je v 
meni gorela močna želja. Ko sem pred 10-im leti ponovno 
prijela žogo v roke in skupaj z bivšimi soigralkami začela 
redno rekreativno igrati, sem se končno vrnila na igrišče. 
Kar nekako logično nadaljevanje je bilo, da sem v tem 
času vzpostavila stik s starimi soigralkami in so me le-te 
lansko leto povabile medse. Med veteranke Ljubljane. Z 
njimi sem začela redno igrati, trenirati. 

Kot nekakšna češnja na torti pa je seveda prišla tudi 
odločitev, da sodelujemo na Evropskem veteranskem 
prvenstvu v Novem Sadu. V januarju letos smo prijavile 
svojo ekipo (Veteranke Ljubljana kategorija 40+). Resno 
smo pristopile k delu in treningu. Del starih občutkov iz 
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mladosti se je povrnil. Najlepše od vsega pa je bil občutek, 
da odhajam na prvenstvo. Na Evropsko prvenstvo. 
Seveda je to pomenilo odgovornost, tremo. Želja ni bila 
dovolj. Potreben je bil naporen trening. Na koncu koncev 
pa lahko mirno priznam, da tudi tega dela ni bilo dovolj 
in bi bilo potrebno priti na prvenstvo še bolj pripravljen. 
Vendar, kot sem rekla. Prišla, videla, se naučila. Veliko 
izzivov za prihodnost. Del igralskih sanj v najboljših 
letih, ki mi jih je tako neizprosno izbrisala poškodba, 
sem lahko doživela tu, zdaj v Novem Sadu. Igrati proti 
reprezentancam Nemčije, Slovaške, Rusije, Brazilije je že 
samo po sebi ogromen izziv. Dnevi, ko sem lahko izpolnila 
svoje sanje. Dnevi, ki bodo za vedno z velikimi črkami 
zapisani v mojem spominu.

Ne glede na to, da me je med prvenstvom moje 
poškodovano koleno spomnilo, da je bilo poškodovano, 
sem skupaj z ekipo uživala vsak trenutek, uro, dan. Vsaka 
tekma je bila svoja zgodba.  Enkraten občutek. Nepozabno 
doživetje. 

Zatorej nepozabno, hkrati pa so misli že usmerjene 
k novim izzivom. Prihodnje leto Svetovno veteransko 
prvenstvo in čez dve leti Evropsko veteransko prvenstvo v 
našem Mariboru. O teh zgodbah pa ko pridejo na vrsto…….
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Nekaj zanimivih idej, kako uporabiti Franck Cappuccino v osvežujočem napitku! Za lažjo 
odločitev prilagamo brezplačni vzorček!

MIND, BODY & SOUL
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HOROSKOP
OVEN
V tem mesecu bo igral pomembno vlogo vaš planet Mars, 
ki se bo drugega avgusta premaknil v znamenje Strelca. 
Še posebno v zadnjih dveh tretjinah meseca boste 

željni znanja, takrat se lahko spremeni kakšno vaše prepričanje, 
nekateri si boste močno želeli iti nekam daleč; boste pa postavili 
trdne temelje za resnice, ki jih morda do zdaj niste želeli slišati. 
Saj veste, Sonce, Luna in resnica ne ostanejo dolgo skriti, tako bo 
tudi zdaj prišel čas nekih novih spoznanj. To bo tudi mesec, ko se 
boste dobro razumeli v službi, projekti bodo lažje stekli tudi zato, 
ker bo v vas timski duh in boste podpirali drug drugega. Tisti pa, ki 
ste samski, utegnete lepše pogledati sodelavca/sodelavko. Sredi 
meseca ne bodite preveč nemirni, bodite pa potrpežljivi v ljubezni. 
Prav konec meseca si boste želeli lepih ter harmoničnih odnosov 
prav na vseh področjih. Tridesetega avgusta pa se bo Merkur pričel 
gibati retrogradno, zato dokončajte delo, imejte urejene papirje in 
pripravljajte na papirju nove projekte.

BIK
Tisti, ki nimate urejenega skupnega premoženja z 
vašim partnerjem, boste avgusta prišli v situacijo, da se 
teh stvari lotite. Tudi, če imate kredite, bo zdaj čas, ko 

jih bo treba plačevati redno in se boste morali disciplinirati, če se 
še niste. Vsi drugi pa boste občutili potrebo po transformaciji, ko bo 
vaš duh od vas zahteval velike spremembe v osebnosti. Boste pa 
ves avgust čutili, da se nekaj korenito spreminja v vašem življenju. 
V drugi polovici meseca lahko korenito spremenite tudi vašo 
finančno situacijo, seveda, na bolje. Dobra novica za vas pa je, da 
se bo vaša vladarica Venera od petega pa do tridesetega avgusta 
pomikala po vašem področju ljubezni. Tisti samski, boste imeli zdaj 
več lepih priložnosti, da se zaljubite, vaša kreativnost bo visoko, 
če imate otroke, bodo prišle dobre priložnosti za njih, če pa ste v 
zvezi, jo boste bolj analizirali in če ste z drugo polovico zadovoljni, 
bosta preživela lep mesec v ljubezni. Prav na koncu meseca pa 
bo treba narediti ljubezensko inventuro, inventuro vaših občutkov, 
spoznanj, vaših pričakovanj …

DVOJČKA
Pričenja se delo na odnosih, še posebno na partnerskih 
odnosih, saj vas bo Mars prisilil, da boste razrešili 
nekaj, kar vas je do zdaj omejevalo, kjer ste obtičali. 

To so lahko osebni ali poslovni partnerski odnosi. V drugi polovici 
meseca pa boste morali narediti trdne temelje in se zavezati k 
neki pogodbi, takšni ali drugačni, kjer boste pokazali svojo resnost 
in pripravljenost narediti vse, kar bo potrebno. Boste pa avgusta 
želeli preurediti stanovanje, pri čemer pa pazite na stroške, da 
ne bodo previsoki. Prav v zadnjih dneh meseca pa bodo prišle 
spremembe v vašem ljubezenskem življenju, to bodo dnevi, ko se 
vam bo življenje kazalo v lepi luči. Vaš vladar Merkur bo tudi konec 
meseca vpliven, saj se bo tridesetega začel gibati retrogradno in 
boste ponovno morali nekaj premisliti glede zadev, ki zadevajo 
družino in vaš dom. Odnosi v družini bodo že avgusta pomembni 
in bolj ko boste pravi čas urejali družinske izzive, bolje jo boste 
odnesli v septembru. Saj veste, kar lahko rešite danes, tega vam 
ne bo treba reševati jutri …

RAK
Dobili boste pospešek energije za reševanje stvari pri 
delu ali glede vašega zdravja. Nekje, kjer ste obtičali in 

niste videli poti, se bodo sedaj rešitve pokazale, pot se bo odprla 
in vi boste z obilico entuziazma šli samo naprej. Mlada Luna v 
začetku meseca vam bo tudi dala moč za urejanje finančni zadev, 
ko pa bo polna Luna osemnajstega avgusta, bi vi že morali priti do 
ideje ali do realizacije v zvezi z denarjem. Bo pa za vas zelo dobro 
to, da bo Venera v vašem področju razmišljanja in komunikacije. 
Venera v Devici pomeni, da vse natančno analizirate, da proučujete 
različne možnosti in to vam bo zdaj pomagalo zaznati, kateri koraki 
so za vas najboljši, na trdnih tleh boste stali in se tudi tako odločali. 
Ne boste nad oblaki, ne boste sanjarili in sanjavo mislili, da se 
bodo stvari rešile same od sebe. Ne, vi boste odločno sprejemali 
odločitve in vedeli boste, da so spremembe nujne za vaš napredek. 
To bo tudi mesec, ko se boste z brati in sestrami, s sorodniki in 
sosedi dobro razumeli, zato bo v vas mir.

LEV
Več dejavnikov v tem mesecu nakazuje, da se boste 
imeli lepo. Že mlada Luna v začetku meseca vam bo dala 
pogon za to, da zaživite bolj mirno ter srečno, potem pa 

se bo še Mars premaknil v vaše področje ljubezni. Za vse, ki ste 
imeli težave v ljubezni, za vse, ki ste menili, da ne najdete prave 
osebe, bo zdaj nastopil čas, ko boste v ljubezni postali bolj aktivni. 
V drugi polovici meseca boste prejeli nagrado, saj kdor čaka, 
dočaka, res pa je, da bo treba iti ven. Princ ali princesa ne bo prišla 
k vam domov potrkat na vrata … ali pač? Bo pa druga polovica 
meseca dobra tudi za vsakršne projekte na katerih delate, to bo 
čas kreativnosti ter veselja. Bi pa lahko polna Luna osemnajstega 
prinesla tudi spoznanje, da morate neke stvari početi drugače, če 
želite drugačen rezultat. Ker pa se bo Venera pomikala po vašem 
finančnem področju, lahko pričakujete ugodnosti tudi tu. Prav 
v zadnjih dveh dneh avgusta boste začeli bolj realno gledati na 
denar, res je, da ste izredno dobrosrčni, a denar je tudi energija in 
če imate denar, imate tudi energijo!

DEVICA
Mars je planet akcije in borbe; v avgustu bo »delal« v 
vašem področju doma in družine, zato se lahko to 
odvija na razne načine. Nekateri boste njegov ogenj 
občutili tako, da boste preurejali stanovanje, morda 

boste najeli delavce, ki bodo zidali, pleskali, morda boste imeli 
akcijo za prodajo ali nakup hiše … Nekateri pa boste Mars občutili 
z nemirom, ko boste iskali možnosti, da se s katerim družinskim 
članom soočite in napoveste dvoboj. V drugi polovici meseca se 
to lahko odraža tako, da boste prevzeli vodilno vlogo in razrešili 
tisto, kar se je v preteklosti nabiralo med vami ter domačimi. Bo pa 
avgusta Venera v vašem znamenju, zato boste bolj karizmatični, na 
srečo tudi bolj prijazni in bodo vaše besede bolj blage, kot bi bile 
brez tega lepega Venerinega vpliva. Želeli boste izgledati najboljše, 
zato tudi ne bo čudno, če se boste odločili za spremembo videza. 
Vaš vladar Merkur je tudi v vašem znamenju, zato razmišljate bolje 
in bolj analitično. Se bo pa v predzadnjem dnevu avgusta pričel 
gibati retrogradno, o tem pa več v horoskopu za mesec september.
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