
 četrtek,  2. februarja 2017 KALEJDOSKOP kalejdoskop@vecer.com 25

ŠTIRJE
TEDNI

S POSTNIMI
DNEVI

PREPROSTO
STRANI-
ŠČE NA

PROSTEM

GLAVNO
MESTO
GRČIJE

SAŠA
LENDERO

NEPO-
RASLA

POVRŠINA
V GOZDU

DRŽAVNA
BLAGAJNA

VEČ
KLASOV
SKUPAJ

PRODA-
JALEC
BLAGA

NA VATLE

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

SLAVKO
AVSENIK
REZILO

(POGOV.)
RIBIČ, KI LO-
VI NA TRNEK

IGRALEC
QUINN

ZA
VSADITEV
VZGOJENE
RASTLINE

IGRALEC
NA TROBO

AVTOR
MARJAN
GRABNER

LJUDSTVO
V ZAHODNIH
PIRENEJIH

AMERIŠKI
IGRALEC
(RYAN)

DUNAJ PO
NEMŠKO
PEVSKI
ZLOG

ZADRSKI
OTOK

PRIPOVED-
NIŠTVO

MOČNO
SIJOČ

METEOR

ŽGALEC
APNA

AM. IMUNO-
LOG (JONAS)

SLADEK
TROPSKI
SADEŽ

EKONOMIST
PEZDIR

IGRALKA
TYLER

SEBE
KRAJŠE

ČOK ZA
SEKANJE DRV

RAFKO
IRGOLIČ

IVAN
BRATKO

IVO
DANEU

SVINJSKI
HRBET

S KOSTMI

BONBON
V OBLIKI
PLOŠČICE

NA PALIČICI

BALKANSKI
PREDNIK

ALBANCEV

S ŠESTIMI
PRAVOKOT-
NIKI OME-
JENO TELO

3091

REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: slonič, papiga, obolos, jok, rt, Gerard, buna, 
oer, Maputo, alka, osat, sobolj, DT, latva, ET, Erker, otava, Laura, ječar.

OVEN  (21. 3.-20. 4.)

LEV  (23. 7.-23. 8.)

STRELEC  (23. 11.-21. 12.)

BIK  (21. 4.-21. 5.)

DEVICA (24. 8.-22. 9.)

KOZOROG  (22. 12.-20. 1.)

DVOJČKA  (22. 5.-21. 6.)

TEHTNICA  (23. 9.-23. 10.)

VODNAR (21. 1.-18. 2.)

RAK  (22. 6.-22. 7.)

ŠKORPIJON (24. 10.-22. 11.)

RIBI  (19. 2.-20. 3.)

Naredite si temeljit načrt in raz-
poredite prosti čas tako, da boste 
takrat nahranili tudi dušo.

Tako samokritični ste zadnje čase, da 
sami sebe spravljate v slabo voljo.

Takoj zakrpajte škodo, ki ste jo pov-
zročili v odnosih z nerganjem za-
dnjih dni.

Premalo hodite v sproščeno družbo 
med vesele ljudi.

Bolehni ravno ne boste, prehladi pa 
se lahko človek v teh dneh mimo-
grede.

Ne verjemite vsem obljubam in 
obetom, ker je nekaj ljudi v vaši bližini 
neiskrenih.

Zdaj, ko ste slabo obdobje premo-
stili, boste ugotovili, da ste nekate-
re težave preveč poveličevali.

Na sporedu imate nekaj napornih dni.

Zadnje čase se v družbi vse pogoste-
je pretvarjate, da vam gre vse kot po 
maslu, da ste srečni in sproščeni.

Ne umikajte se v osamo, iskrena in 
prijateljska beseda vam lahko veliko 
pomaga.

Iz maščevanja in samodokazovanja 
se ne spuščajte v avanture.

Suša v žepu bo pojenjala do konca 
meseca, kar vas bo spravilo v dobro 
voljo.

DNEVNI HOROSKOP

Zapovedano osvajanje brez košarice

Nocoj morate upoštevati zgolj tri pra-
vila: košarice niso dovoljene, na po-
vabilo k sodelovanju pri kateri izmed 
iger se morate obvezno odzvati in ne 
pozabite si na usta nadeti nasme-
ška, je v ljubljanski Cvetličarni, kjer 
je pred nekaj dnevi potekal največji 
zmenek na slepo v Sloveniji, udele-
žence vseh generacij nagovoril orga-
nizator. Plesalo se je, spoznavalo in 
predvsem iskrilo. Kupid Ljubo je bil že 
ob začetku večera, ki je obljubljal tudi 
veliko zanimivih družabnih spoznav-
nih iger, kot na steroidih. Neumorno 
je skakal, bobnal po balonih in streljal 
ljubezenske puščice.

Že pred 22. uro je bila dvorana 
polna. Za začetek smo za lažje prebija-
nje ledu in v pomoč vsem, ki ne znajo 
pristopiti k drugi osebi in je ogovori-
ti, dobili nekaj osvajalnih govorov. Za 
pokušnjo: "Bi ti bila moja, dokler ne 
najdem boljše?" Ali: "Bi lahko, prosim, 
svojim joškom rekla, naj nehajo bulji-
ti vame." Vsi obiskovalci so ob vstopu 
dobili ustrezno nalepko: da so samski 
ali da niso samski, ampak iščejo, ali 
morda niso več "na tržišču". Dogodek 
je potekal že osmič. Letošnja novost 
pri spoznavanju je bil escape room. 
Bojevanje z ljubljanskim zmajem in 
nevarni mafijsko obarvani ljubezen-
ski trikotniki, ki jih je pripravila ekipa 
Orehovega gaja, so privabili veliko 
ljubiteljev ugank. A uganko je bilo 
mogoče rešiti le v dvoje.

Dekleta so bolj organizirana
Čeprav je še pred vhodom kazalo, da 
bodo na zabavi sami moški, je bilo 
v dvorani razmerje med spoloma 
ravno pravšnje. Verjetno je bil razlog, 
da je nežnejši spol prišel na zmenek 
na slepo bolj organizirano in so si 
ženske vstopnico zagotovile že pred-
časno, medtem ko so jih moški sproti 

kupovali pri blagajni. Spet so se izka-
zali starejši in dokazali, da se znajo iz-
jemno zabavati. Komaj je ansambel 
Joker zaigral prvo pesem, že se je na 
plesišču zavrtela trojica žensk zrelih 
let. "To se več ne sme zgoditi," je bila 
stroga organizacijska ekipa, ki je poz-
dravljala pogum in ritmično miganje, 
pogrešala pa pogumne moške, ki bi 
dekleta in žene povabili k plesu.

Na vrsti je bila prva družabna igra 
večera: električna napetost. Kakšnih 
sto obiskovalcev se je prijelo za roke 
in s stiskom dlani prenašalo impulz 
v krogu od enega do drugega. Ko je 
Ljubo prekinil igro, je tisti, pri kate-
rem se je impulz ustavil, prejel nagra-
do. A kaj, ko so samski pozabili, da ni 
dovolj, da se zgolj držijo za roke. Tako 
se je impulz nekajkrat izgubil. "Če bo 
šlo tako naprej, se bomo ves večer 
samo za roke držali," so bili strogi or-
ganizatorji.

Siva pot, vodi me ... Po plesišču 
je v ritmu glasbe krenil vlakec sam-
skih. Hitro se je daljšal in kmalu je 
imel kakšnih sto "vagonov", ki so vi-

jugali med baloni in obiskovalci. Poja-
vili so se prvi pari, ki so se umaknili v 
spoznavalnico ali escape room, ločeni 
prostor, kjer so se lahko v miru pogo-
varjali in odkrivali skupne točke.

Najmanj meter šestdeset
Dušan Gornik iz okolice Ljubljane 
je doma porabil eno uro za priprave 
na dogodek, na katerega pa ni prišel 
prvič: "Bil sem že lani in predlani, 
vendar še nisem spoznal ta prave. Bi 
že bil čas. Vse so bile prestare, skoraj 
sem že obupal." Gornik, ki dela v pe-
karni, pove, da ne išče manekenke: 
"Biti mora starejša od 25 let in imeti 
službo pa avto. Črnolaske, plavola-
ske - sploh ni pomembno. Ne sme 
pa biti manjša od meter šestdeset." 
Opaža, da je med udeleženci precej 
več moških kakor žensk, kljub pravi-
lom večera pa ga je eno dekle zavr-
nilo, ko jo je povabil na ples. "Lepota 
zame ni vse, v glavi mora imeti pošti-
mano," doda mladenič.

Plesni učitelj Aleš Višček iz plesne 
šole La Bolita je udeležence naučil 

novega plesa, pridobljeno znanje pa 
so lahko že kmalu uporabili v ple-
snem tekmovanju. Prišel je tudi raper 
Nipke in predstavil svojo novo pesem 
Bejba z neta. 

Mnogi lovci so sicer ves večer 
iz ozadja, naslonjeni na kovinske 
stebre, zgolj opazovali prizorišče in 
lovišče. Organizatorji so se na vse 
pretege trudili zbližati nasprotna 
spola. Pa tudi zaljubljene v isti spol. 
Obiskovalce so mešali po starosti, 
ljubezni do sladkega ali slanega, po 
tem, od kod prihajajo. Pravzaprav bi 
se morali deliti na plešoče in neplešo-
če. Po razvrščanju se je izkazalo, da je 
največ bilo sladkosnedov, ki prihaja-
jo iz mesta.

Šele okoli druge ure ponoči se je 
plesišče pričelo prazniti. Mnogi so 
odhajali domov, kot so prišli, sami 
ali v družbi prijateljev, so pa taksis-
ti odpeljali tudi veliko novih parov. 
Tako je bil vsaj za nekatere največji 
zmenek na slepo popoln uspeh, drugi 
pa so pripravljeni srečo iskati znova. 
In znova. In znova.

Največjega spoznavnega 
žura v Sloveniji se je ude-
ležilo okoli tisoč samskih, 
ki so iskali sorodno dušo

GREGOR GROSMAN

Po plesišču je v ritmu glasbe in pod vodstvom Ljuba krenil vlakec samskih, ki je hitro imel sto "vagonov". Foto: Andraž KOBE

 � Za pokušnjo:  
"Bi ti bila moja, dokler  
ne najdem boljše?"

 � Vsi obiskovalci  
so ob vstopu dobili 
ustrezno nalepko:  
da so samski ali da niso 
samski, ampak iščejo,  
ali morda niso več  
"na tržišču".

 � "Če bo šlo tako naprej,  
se bomo ves večer samo 
za roke držali," so bili 
strogi organizatorji.

 � Obiskovalce so mešali  
po starosti, ljubezni  
do sladkega ali slanega, 
po tem, od kod prihajajo.

 � Za nekatere  
je bil največji zmenek 
na slepo popoln uspeh, 
drugi pa so pripravljeni 
srečo iskati znova.  
In znova. In znova.


