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NOVOLETNI .BAZAR ŽIVAHNA ZABAVA 

OB GOLFSKEM IGRIŠČU 
Predzadnji dan v starem letu smo na terasi butičnega 
hotela Triangel v Gozdu - Martuljku »vijugali« s 
Sandijem Murovcem - Murijem, Retro bandom ter v 
družbi Sebastjana Gučka oziroma DJ-a Seba. 

Znano golfsko igrišče v Smledniku je pred zadnjim decembrskim koncem tedna gostilo Novoletni bazar 
s precej pisano ponudbo. Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji golfa. Bazar so tokrat pripravili prvič. 
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G 
olfsko igri• 
šče Cubo v 
Smledniku je 
gostilo prav 
poseben do

godek, ki so ga poimenova
li Novoletni bazar by Cubo. 
Napovedovali so sproščeno 
druženje pred klubsko hišo, 
v decembrskem vzdušju so 
obiskovalci labko pokusili 
tudi gurmanske grižljaje. Za 
najbolj lačne obiskovalce no
voletnega bazarja pa sta skr
bela kubarja restavracije na 
golfskem igrišču v Smledni
ku Nejc Polanič in Rok Če
mažar., in sicer s hambur
gerji, hot d~gi. peč~nimi 
klobasami s hrenom, obi
skovalci so si lahko privošči
li tudi joto s prekajeno vra
tovino, za tiste, ki se jim je 
zahotelo kaj sladkega, pa je 
bil na voljo »šmorn«. Glas
beni del so organizatorji do-

Nejc Polanič in Rok Čemažar / Foto: Aknk.i Brun 

godka zaupali trem fantom, 
ki so jim blizu narodno-za
bavni napevi, nadeli pa so si 
ime Pivski muzikantje. 
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nuja! kar veliko izbiro dob
rot lokalnega porekla. Ku
pili so lahko vse od medu, 
mlečnih izdelkov, izdelkov 
iz moke in moko iz različnih 
žit do modnih dodatkov ter 
keramike oziroma simpatič
nih keramičnih krožnikov, 

skled in skodelic različnih 
velikosti. Novoletni bazar 
je bil namenjen tudi ljubite
ljem golfa.Tako so v ponud-
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ter nove opreme za golf. Obi-
skovalci so lahko dobili tudi 
najnovejše vesti, ki se nana
šajo na igrišče, ljubitelji gol
fa pa so lahko brezplačno 
preizkušali najnovejšo pri• 
dobitev vadišča v Smledni
ku: Toptracer Range. 

V 
novem hotelu 
Triangel v Goz
du - Martuljku 
so pripravili t. i . 
apres ski zabavo 

s Cilc cak (Iribute to the Le
gends) Retro bandom. Vre
me je gostiteljem in nasto
pajočim malce zagodlo, saj 
je ravno na izbrani večer 
deževalo, a vseeno dobre 
volje prisotnim ni manjka-

, zi : Jo. Prav vseh, ki sodelujejo 
cal~~ = v Retro bandu pri izvedbi 

Na bazarju smo srečali 
veliko ponudnikov izdelkov, 
ki jih na tovrstnih bazarjih 

, slovenske in nemške raz
ličice pesmi Cilc cak s Kra
njčanom Sandijem Murov
cem - Murijem, ni bilo, a so 
preostali ravno tako pripra-in tržnicah - sicer v kranjski 

občini - redno videvamo. 
Med njimi je tudi čebelar 
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Vreme je zdržalo, čeprav 
se je ves dan rahlo kisalo. 
Bolj je bilo podobno april
skemu kot decembrskemu. 
Ko se je dan prevesil v večer, . 
sejedruženjenadaljevaloob 1 
zvokib hišnega didžeja. : 
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. je smučarskim legendam. 
»Pravzaprav je pesem kom
binacija posrečenih naklju
čij. V prvi vrsti gre za moje 
prijateljstvo z Jasminom , ki 
je avtor glasbe. Med nekim 
pogovorom mi je dejal, da mi 
odstopi katerokoli melodijo, 
te bi me zanimala. in rav
no takrat je pripravljal svojo 
novo pesem. Ne vem, zakaj, 
ampak glasbeni refren te me 
je v trenutku spomnil na vi
juganjev stilu cik-cak, cik
cak ... Tako rekoč 'štrlelo' je 
iz refrena. Potem sem kma
lu napisal tekst, kar je še ena 
posebna prigoda ... Ostalo je 
zgodovina.« 

Danes je pesem prerasla 
začrtane okvire. Z Retro ban
dom, ki ga v večini sestavlja-

Fantje so z nastopom navdušili. , Fot.:i:AknU Bru~-

Trgovina Flamma· Stoneware iz Kranja je obiskovalcem 
bazarja ponudila nabor svojih keramičnih izdelkov. 
/ Foto: Alenh B•ut< 
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Na fotografiji sta Urban Poljanšek in žan Kajzar, dva od 
treh članov Pivskih muzikantov, ki prihajajo iz Kamnika. 
/ Foto: Alt:nU Brun 
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vili obiskovalce dogodka do 
miganja in mrmranja bese
dila pesmi. 

Najprej je prisotne poz
dravil lastnik hotela Matjaž 
Tičar, potem jih je nagovoril 
Muri ter na kratko predsta
vil zgodbo pesmi Cilc cak, ki 
je čez noč postala hit, zdaj 
pa pot uspešno nadaljuje 
tudi zunaj naših meja. Sam 
se podpisuje pod besedilo in 
aranžma pesmi, pod glasbo 
pa Jasmin Stavros. 

Muri pravi, da je bila pe
sem Cilc cak ustvarjena iz 
čiste zabave, posvečena pa 

jo Kranjčani, so posneli vide
ospo~ sledila jenemškarazli
čica Zick Zack, pesem lahko 
slišite in vidite na Eurospor• 
tu, v napovednikih za svetov
ni pokal v alpskem smučanju 
- a v nemški različici. • 

Retro bandzMurijemjena 
· terasihotelanastopildvakrat 
pesem so najprej predstavili v 
slovenščini, potem še v nem• 
ščini, vmespasoprijaznood
govarjali na vprašanja priso
tnih, sprejemali čestitke in se 
fotografirali z najmlajšimi pa 
tudi malce starejšimi - brez 
selfijev pač ni šlo. 

Sebastjan Guček- OJ Seba / , • .,,AJ~ u ,N, 




