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NOVEMBER ... ČAS ZASE

November je poseben mesec. 
Stoji pravzaprav nekje vmes in je 
poln pričakovanj za prihodnost. 
Je nekakšen začetek zadnjega 
kroga leta, 12. spirale, v kateri 
lovimo sami sebe. Prinaša tre-
nutke, ki si jih lahko vzameš zase. 
Obiščeš spa ali fitnes, pogledaš 
kakšen dober film. Trenutke, ko 
ti misli že uhajajo k obdarovanju 
najbližjih. Trenutke, posvečene 
modi, kulturi, glasbi … Trenut-
ke, v katerih lahko ugotoviš, kaj 
pravzaprav zares hočeš. Kdo si 
in kam greš. Vzemite si čas zase! 
Pomembno je!_

Odgovorni urednik  
Jan Macarol Vrabec 
jan@citymagazine.si 
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Mednarodni tango festival Ljubljana je vsakoletni 
praznik tanga, ki v prestolnici poteka že od leta 2005 
in vsako leto privabi številna največja imena iz sveta 
argentinskega tanga, da mnoštva ljubiteljev tanga 
sploh ne omenjamo. Nič drugače ne bo na njegovo 
10. izvedbo, ki bo v Ljubljani med 19. in 22. novem-
brom 2015. Mednarodni tango festival Ljubljana 
2015 je eden izmed največjih festivalov tanga na 
tem koncu Evrope, ki ga poleg ljubiteljev plesa z vseh 
koncev sveta obiščejo tudi številni vrhunski plesal-
ci._

do 22. novembra / Studio 100% Tango / 
Ljubljana

To je največja sejemska prireditev notranje opreme 
z zadnjimi trendi v regiji med Milanom in Dunajem. 
Že več kot 20 let spremlja razvoj in dosežke te go-
spodarske panoge. Samo tukaj je mogoče na enem 
mestu dobiti pregled nad vso to ponudbo, hkrati pa si 
ustvariti vtis o tem, kakšno vlogo ima pri načrtovanju 
izdelkov oblikovanje._ 

do 22. novembra / Gospodarsko razstavišče / 
Ljubljana

Že 17. konferenca medijskih trendov SEMPL 2015, ki 
bo tradicionalno potekala v Portorožu, se bo vrtela 
okoli zimzelenih pravil marketinga, povezanosti stra-
teškega razmišljanja in inovativnosti v medijsko-ko-
munikacijski panogi ter uspešnih poslovnih modelov 
programatičnega zakupa spletnih medijev, pretresa-
lo pa se bo tudi o ustvarjalnosti v dobi, ki ji vladajo 
mobilne naprave._

do 27. novembra / Portorož

LETOS BO KURZSCHLUSS, FESTI-
VALSKI POP KLUB, ZAŽIVEL NA NOVI 
LOKACIJI. V POPOLNOMA “PREOB-
LEČENI” STEKLENI DVORANI NA GO-
SPODARSKEM RAZSTAVIŠČU NAS 
PRIČAKUJEJO Z IZJEMNIM PROGRAM-
SKIM OKVIROM IN SVEŽIM NABOJEM 
USTVARJALNOSTI. KURZSCHLUSS 
ZA LETOS NAPOVEDUJE VEČ KOT DE-
SET IZJEMNIH VEČEROV MEDNARO-
DNIH ZVEZD ELEKTRONSKE GLASBE, 
KULTNIH SLOVENSKIH GLASBENI-
KOV, POSEBEN PREDZNAK PA BO 
IMELO POLEG UVODNEGA VEČERA 
TUDI PRAZNOVANJE BOŽIČA IN NAJ-
DALJŠE NOČI V LETU.

Kurzschluss - program 2015

10. decembra bo nastopila Siddharta, ki bo v 
Kurzschlussu premierno igrala skladbe z novega al-
buma Ultra in svoje titanske uspešnice. Skupaj bomo 
tako lahko praznovali 20. obletnico ustvarjalnih pre-
sežkov.

11. decembra nas čakata mlada italijanska produ-
centa EDM-glasbe Vinai, ki premierno prihajata v Lju-
bljano. S svojim prvim singlom Raveology sta osvojila 
srca ljubiteljev elektronskih ritmov in vrhove lestvic, 
kar je vodilo do sodelovanja z odmevnimi imeni, kot 
so DVBBS, R3hab, TJR in Dimitri Vegas and Like Mike.

12. december bo ponudil klubske klasike, ki jih bo vr-
tel eden izmed vodilnih didžejev, remikserjev in zalo-
žnikov na svetu Roger Sanchez. Pozna ga prav vsak 
ljubitelj house ritmov, Sanchez pa tako premierno pri-
haja v Kurzschluss.

Prižiganje prazničnih lučk v Ljubljani v letu 2015 ni 
več tako daleč, kot se zdi. Še malo in tukaj bo mesec 
z najdaljšimi nočmi – december. Gotovo že številni 
nestrpno čakamo praznične lučke, ki bodo razsvet-
lile mestna središča po Sloveniji. Letos bomo očitno 

Sredi oktobra so se na pobudo Pivovarne Union na-
dobudni mladi fotografi in fotografinje v družbi pri-
znane newyorške fotografinje Cheryl Dunn v sklopu 
fotografske delavnice Pij drugače sprehajali po Lju-
bljani in beležili sledi, ki jih za seboj pušča pijanče-
vanje. Nekateri so to predstavili skozi razdejanje po 
žuru, drugi skozi portrete, tretji so ubrali povsem nov 
pristop. Najboljša dela bodo med 25. novembrom 
in 5. decembrom razstavljena v Galeriji Fotografija. 
Rezultat fotografske delavnice Pij drugače, ki je po-
tekala pod pokroviteljstvom in na pobudo Pivovarne 
Union pod mentorstvom slovite fotografinje Cheryl 
Dunn, bo viden v Galeriji Fotografija._

do 5. decembra / Galerija Fotografija /  
Levstikov trg 7, Ljubljana

Zadišalo bo po snegu, okrasili bomo božično dre-
vesce, na mizo postavili babičin porcelan, prižgali 
sveče in se ob dobri družbi poveselili ob prazničnih 
dobrotah. Svoje bo k temu dodala tudi kuharska aka-
demija. Pripravili bomo namreč nekaj prazničnih jedi, 
ki jih boste lahko postregli gostom v decembru. Brez 
dvoma si bodo oblizovali prste. Uradna voda dogod-
ka je Jamnica._

18. novembra / ob 17.00 / Salon BSH 
Prijave na: citymagazine.si/decembrska2015

PETEK
27. 11.

KURZSCHLUSS 2015:
FESTIVALSKI KLUB V
VELIKEM ZAMAHU

SREDA
18. 11.

CITY CHEF
KUHARSKA AKADEMIJA
DECEMBRSKA
PRAZNOVANJA

RAZSTAVA PIJ DRUGAČE:
KAKO MLADI VIDIJO
PIJANČEVANJE MLADIH

SREDA 
25. 11.

PRIŽIGANJE 
PRAZNIČNIH 
LUČK V 
LJUBLJANI

18. decembra nas bo navduševal nizozemski čudežni 
deček Joris Voorn, ki v svojih setih mojstrsko prestopa 
meje med žanri in tako velja za žlahtno ime avantgar-
dne elektronike.

25. decembra bomo skupaj z Magnificom v 
Kurzschlussu praznovali božič. Magnifico napoveduje 
zasnežen božični večer.

26. decembra so na vrsti Sharkastique (Jaka, Sylva-
in in Shark), ki obetajo izjemen večer z legendarnima 
gostoma The Shapeshifters. The Shapeshifters (Si-
mon Marlin in Max Reich) spadata med največje moj-
stre klasičnega house zvoka, v dolgoletni karieri pa sta 
že sodelovala z izjemnimi ikonami: Pacha, Ministry of 
Sound, Faithless, Moby in Christina Aguilera._

do 31. decembra / Gospodarsko razstavišče / 
Ljubljana

pohiteli – lučke se bodo v Ljubljani namreč prižgale 
že 27. novembra. Praznične lučke v mestnih središčih 
nas sicer decembra spremljajo na vsakem koraku, tu 
pa je tudi praznični sejem, na katerem se lahko usta-
vimo na prigrizku, kuhanem vinu ali čaju. Ne manj-
kajo niti praznične prireditve na prostem ter živahno 
in razigrano rajanje do jutranjih ur – to je pač veseli 
december. Po kratkem kulturnem programu bo sledil 
nagovor župana, nato pa se bodo hkrati prižgale vse 
lučke praznične osvetlitve v mestu._

do 31. decembra / Ljubljana

MEDNARODNI 
TANGO FESTIVAL
LJUBLJANA 2015

AMBIENT LJUBLJANA –
POHIŠTVENI SEJEM 2015

SEMPL 2015 – 
KATERA BO NASLEDNJA 
”VELIKA STVAR”?

PETEK
27. 11.

TOREK
17. 11.

ČETRTEK
26. 11.

Program filmskega festivala Liffe 2015 je tudi letos sila raznovrsten in bo zado-
voljil tudi največje filmske sladokusce. Na 283 projekcijah se bo odvrtelo kar 99 
celovečercev (eden več kot lani) in 16 kratkih filmov (24 projekcij bo v Mariboru, 
preostale pa v Ljubljani), med katerimi bo vsak našel kaj zase.

Kljub ugajanju Ljubljanski mednarodni filmski festival ohranja visoko raven in film-
ski seznam, ki ga je Liffe pripravil za svojo 26. izvedbo, bo to samo potrdil. Zatorej,  
filmomani, pot pod noge._

do 22. novembra / Ljubljana / liffe.si

LJUBLJANSKI MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL LIFFE JE 
SPET POSKRBEL, DA BO NOVEMBER MINIL, KOT BI PIHNIL. 

TUDI PROGRAM FESTIVALA LIFFE 2015, KI BO POTEKAL 
MED 11. IN 22. NOVEMBROM, JE NAMREČ ZAPOLNJEN Z 

ODLIČNIMI IN RAZNOVRSTNIMI FILMI. ”RAD SI PRED-
STAVLJAM, DA SMO DOVOLJ VZGOJILI OBČINSTVO, 
DA NAM ZAUPA, IN NAM NI TREBA ISKATI SAMO 

FILMOV, KI SO DOBILI KAKE NAGRADE,” JE NEDAV-
NO DEJAL SIMON POPEK, KI ŽE DEVETO LETO SKRBI 

ZA VSEBINO NAJVEČJEGA FILMSKEGA FESTIVALA PRI 
NAS. PREVERITE, KAKŠEN FILMSKI PROGRAM NAM JE 

PRIPRAVIL ZA 26. LIFFE.

SREDA
11. 11.

5 FILMOV, KI JIH MORATE UJETI NA LIFFU:

- DHEEPAN (DHEEPAN), KINO ŠIŠKA, 15., 18. IN 20. 11. 2015
- ZAKON TRGA (LA LOI DU MARCHÉ), KOSOVELOVA D V O R A N A 

(CANKARJEV DOM), 12., 16. IN 20. 11.2015
- NEMIRNA OBALA (A BIGGER SPLASH), KOLOSEJ MARIBOR, 13., 14., 16. IN 18. 

11. 2015
- PUŠČAVSKA KRALJICA (QUEEN OF THE DESERT), KINO KOMUNA, 14., 21. IN 

22. 11. 2015
- MLADOST (LA GIOVINEZZA), KINO KOMUNA, 12., 13. IN 15. 11. 2015

MOVEMBER VES NOVEMBER

V Movembru si moški, gospodje in fantje, ves mesec puščajo brke in brado in s tem 
ozaveščajo o moških boleznih in preventivi, istočasno pa globalno gibanje Mo-
vember zbira dobrodelne prispevke za raziskave in preprečevanje moških bolezni, 
predvsem raka na prostati. Se jim boš pridružil?!_

do 30. novembra / Slovenija / movember.si

PETEK
27. 11.



LJUBLJANA SE JE Z MERCEDES-BENZ FASHION WEEKOM VPISALA NA SVETOVNI ZEMLJEVID TEDNOV MODE IN Z INOVA-
TIVNIM PRISTOPOM USTVARJALCEV “FASHIONISTOM” PONUDILA ŠTIRIDNEVNO RAZVAJANJE SENZORIČNIH OBČUTKOV, 
PRODUKCIJSKIH PRESEŽKOV IN KREATIVNEGA RAZMIŠLJANJA. MBFWLJ NI BIL LE SEŠTEVEK RAZLIČNIH MODNIH DO-
GODKOV, TEMVEČ JE SVOJO DIMENZIJO ISKAL V NIZU PREDAVANJ, OKROGLIH MIZ IN DRUŽABNIH DOGODKOV, KJER SO SE 
VEZI PREPLETALE Z DIZAJNOM, PRODUKCIJO IN TRŽENJEM USTVARJALCEV.

B E S E D I L O  &  I Z B O R : 

K R I S T I N A  P E TA R K A 
J A N  M A C A R O L 

F O T O : 
J A N I  U G R I N  &  I Z T O K  K U R N I K

Štiridnevna modna nebesa na zemlji (beri: v Ljublja-
ni) so ljubiteljem mode & dizajna ponudila nove di-
menzije. Pod taktirko modnega guruja & umetniške 
vodje Saše Radoviča so ekipe modnih oblikovalcev, 
stilistov, vizažistov, frizerjev in koreografov obisko-
valcem ponudile senzorične izkušnje različnih oblik 
in tako ustvarile modno popotovanje. Osrednje pri-
zorišče dogajanja, Cankarjev dom, je ponudilo od-
lično priložnost za modne instalacije, ki so šle izven 
okvirov že videnega, a so bile dopolnjene s klasič-
nimi modnimi revijami. Umetniško noto in atmosfero 
pa so dopolnjevale izjemne videoprojekcije ter modi 
vedno lastna in drugačna glasbena podlaga. Ker je 

treba tovrstno dogajanje vselej začiniti s kančkom 
tekmovalnosti, je bila podeljena prestižna nagrada 
Mercedes-Benz Fashion Week Award, ki je šla po 
“tehtnem premisleku” žirije v roke Sare Valenci za 
njeno izjemno kolekcijo oblačil.

MBFWLJ je poleg vpogleda v modno prihodnost obi-
skovalcem ponudil spektakularno popotovanje v svet 
industrijskega dizajna s predavanjem “Unexpected 
Moments” vodje oblikovanja zunanjosti avtomobi-
lov pri Mercedes-Benzu Roberta Lešnika. Tako nam 
je uspelo pogledati v prihodnost te avtomobilske 
znamke skozi oči enega izmed njenih ustvarjalcev.

Prav tako smo lahko prisluhnili gostom okrogle mize 
Kick-Ass-Thetics, ki jo je suvereno vodila Vesna Mi-
lek, in si ogledali projekciji dveh modnih filmov, ki sta 
bili za obiskovalce brezplačni.

Priča smo bili izjemni multimedijski modni instala-
ciji Beograjčana Marka Mitanovskega, ki je s svojo 
zgodbo »Drugi obraz resničnosti« navdušil prav vse 
gledalce. Na ogled je postavil svojo kolekcijo, ki jo je 
že predstavil na letošnjem spomladanskem tednu 
mode v Londonu. Geometrijske oblike, navdih mit-
skih bitij in teksture naravnih elementov so bili glavni 
navdih zanjo.

Za zaključek MBFWLJ pa so nam postregli z 10 
estetsko dovršenimi modnimi revijami že moč-
no uveljavljenih modnih ustvarjalcev oziroma 
znamk: Akultura, Anja Dragan, Petja Zorec, 
Madame Demode, Mêhlê, Nataša Hrupič, 
Dioralop, Verena Schepperheyn, Dajana 
Ljubičić in Peter Movrin.

Uspešna krstna uprizoritev tedna 
mode napoveduje nadaljevanje že 
prihodnjo pomlad, česar se “fashi-
onisti” izjemno veselimo._

AKULTURA
ANJA DRAGAN

DAJANA LJUBIČIĆ
DIORALOP

MADAME DEMODE
MÊHLÊPETER MOVRIN

PETJA ZOREC

VERENA SCHEPPERHEYN
NATAŠA HRUPIČ

MARKO MITANOVSKI
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ZUNAJZEMELJSKA 
IZKUŠNJA V ŠVICARSKEM 
HOTELU KAMEHA GRAND 

ZÜRICH

Za zunajzemeljsko izkušnjo vam ni treba potovati v 
vesolje, dovolj je, če najamete suito Space Suite v 
švicarskem hotelu Kameha Grand Zürich. 

Hotelsko sobo je v virtualno vesoljsko postajo spre-
menil nemški umetnik, pustolovec in bodoči astro-
navt Michael Najjar. Stene, tla in strop je okrasil z 
vesoljskimi motivi, ki jih je posnel vesoljski teleskop 
Hubble, raketni pogon je navdihnil stropno razsvet-
ljavo, dnevni prostor pa napolnil s knjigami, filmi in 
avdioknjigami na temo vesoljskega potovanja.

Ob vstopu v hotelsko sobo ''člane posadke'' na osem  
načinov pozdravil zapeljiv ženski glas, ki tudi potrdi 
njihovo ''prijavo'' in prebere navodila za ''upravlja-
nje'' sobe.

Fotografije je posnel vesoljski teleskop Hubble in so v 
negativu. Okna so prekrila ogledala, stropne luči po-
snemajo videz raketnega motorja, medtem ko roka-
vica astronavta, ki štrli iz stene, služi kot odlagališče 
za ključe in telefone._

michaelnajjar.com
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BALMAIN X 
 H&M 

Moška in ženska kolekcija Balmain x H&M sta 
sestavljeni iz kosov, ki kar kričijo Olivier Ro-
usteing, saj sta polni njegovih značilnih kre-
acij, pri oblikovanju katerih oblikovalec črpa 
iz preteklih 80-ih (poudarjena ramena, žive 
barve, usnje) in vojaškega sloga (vojaški kroji 
in barve, dvovrstno zapenjanje, zlati našitki 
in vezenje). Poleg dosegljivih luksuznih obla-
čil bo kot dodatek kolekcijama od 5. decem-
bra na voljo tudi dišava Balmain x H&M._

hm.com
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PRISHA 
JUSTINEK

Kakšen je vaš tipični dan – od jutra pa do večera?

Odvisno od tega, ali sem v Sloveniji ali v tujini. Kadar 
sem doma, grem zjutraj na faks, obiskujem namreč 
prvi letnik ekonomske fakultete, nato ob večerih 
prihajam domov in se malo sproščam. Kadar sem v 
tujini, pa lahko zjutraj pospim do desetih, nato pa že 
moram hiteti na castinge – po navadi si pot pogledam 
že en dan prej, saj se je včasih v velikih mestih kar težko 
znajti.

Delali ste v kar nekaj evropskih modnih prestolnicah; 
katera vam je bila najbolj všeč in zakaj?

Tako je. Do sedaj sem delala že v Parizu, nato v Milanu in 
Londonu. Od vseh treh mi je bil najbolj všeč London, saj imam 
tam super agentko, ki se zelo trudi in verjame vame. Prav tako je 
v Londonu sproščen občutek v zraku, veliko dobre energije.

V svet manekenstva ste prvič vstopili že 
pri rosnih 13 letih, kar na modni reviji svoje 

mame. Kako se je vaša kariera razvijala od 
tistega dne naprej?

Res je. Prvo modno revijo sem hodila že pri trinajstih. 
Uradno karierno pot pa sem začela pri štirinajstih, 
ko sem pristopila k modni agenciji Immortal Model 
Management, kjer sem seveda še danes. V tujino sem 
šla pa pri šestnajstih. 

Res veliko ste že dosegli v modnem svetu. 
Kakšni pa so cilji za naprej?

Pomemben cilj mi je končati faks, bo pa izziv 
uskladiti manekenstvo s šolanjem, priznam! 
Naslednja sezona modnih revij namreč prihaja že 
februarja 2016 in seveda želim prisostvovati čim 
več modnim revijam. Pomemben cilj pa mi je tudi 
zamenjava agentov v Milanu in Parizu.

Imate nasvet za mlada dekleta, ki bi si 
želela uspeti v manekenstvu, kot je uspelo 

vam?

Svetovala bi jim, naj preprosto poskusijo in ne 
čakajo. Veliko moraš namreč tudi sam vložiti 

– časa, energije in predvsem truda. Naj pišejo 
agencijam, si naredijo dobre fotografije, pridobijo 

kakšen kontakt. Predvsem pa naj ostanejo zveste same 
sebi – samozavestne prav takšne, kot so.

Prisostvovali ste tudi tednu mode v Ljubljani 
Mercedes-Benz Fashion Week. Kako se je ta 
dogodek razlikoval od drugih?

MBFWLJ je bil res nekaj posebnega. Glavna razlika 
pa bi rekla, da je koreografija – po navadi na modnih 
revijah le hodiš po pisti, tukaj pa je bila prav pri vsaki 

reviji tudi posebna koreografija, ki smo se jo morale punce 
naučiti. Več je bilo tudi scenskih učinkov – igra z lučmi, oder se 
je premikal, dvigale smo se na platformah na prizorišče ... Zato 
smo imele seveda večjo tremo. Ampak končni rezultat je bil res 

fantastičen.

Kaj bi o vas rekla oseba, ki vas najbolje pozna?

Hm ... Verjetno bi rekla, da sem preprosta, pridna punca, ki noče 
nobenemu nič slabega._

PRISHA JUSTINEK JE UVELJAVLJENA MA-
NEKENKA TAKO V SLOVENIJI KOT TUJI-
NI. PREPROSTO, SIMPATIČNO DEKLE Z 
ODLIČNO MANEKENSKO HOJO, KI PO-
ČASI, A ZANESLJIVO OSVAJA MODNE 
PISTE VSEH POMEMBNEJŠIH MODNIH 
PRESTOLNIC. DOBITNICA LETOŠNJE 
ELLE STYLE AWARDS 2015 IN VIDNEJ-
ŠA MANEKENKA LETOŠNJEGA MER-
CEDES-BENZ FASHION WEEKA V 
LJUBLJANI. VAS ZANIMA VPOGLED V 
NJENO ŽIVLJENJE? TUDI NAS JE. PO-
GOVARJALI SMO SE KAR PRED PRIPRA-
VAMI NA ZAKLJUČNI DEL TEDNA MODE.

B E S E D I L O :  K R I S T I N A  P E TA R K A

Foto: arhiv Prisha Justinek 
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BREZŽIČNI POLNILNIKI ZA TELEFONE POS-
TAJAJO VSE POGOSTEJŠI PRIZOR V STA-

NOVANJIH IN PISARNAH, IN DNEVI, KO 
BODO KABLI LE ŠE SPOMIN IZ PRETE-

KLOSTI, NISO VEČ DALEČ. PREDSTAVLJA-
MO VAM NAJBOLJŠE BREZŽIČNE POLNILNIKE 
LETA 2015, KI SO TUDI BOŽIČNO-NOVOLE-
TNO DARILO, S KATERIM BOSTE PRAV GOTO-
VO ZADELI V POLNO.

BREZŽIČNO

SAMSUNG SE370 
Samsung SE370 je prvi zaslon na sve-
tu z vgrajeno tehnologijo, ki omogo-
ča brezžično polnjenje vseh mobilnih 
naprav, ki podpirajo brezžični stan-
dard Qi. S tem nam ponuja še bolj ure-
jeno delovno okolje, saj lahko s sezna-
ma prečrtamo še en kabel. Na voljo 
sta dva različna, 23,6- in 27-palčni, 
oba pa se lahko pohvalita z vrhunsko 
sliko ločljivosti 1920 x 1080 slikovnih 
točk in optimizirano zmogljivostjo, ki 
poslovnim in vsakdanjim uporabnikom 
ter igračarjem ponuja najboljšo upo-
rabniško izkušnjo._

samsung.com

SAMSUNG WIRELESS 
CHARGER 

Samsungov brezžični polnilnik ustreza 
WPC-standardom brezžičnega napaja-

nja, zato omogoča polnjenje širokemu 
spektru naprav, čeprav nosi Samsun-

gov podpis. Krasita ga privlačna ob-
lika s steklu podobnimi detajli in si-

joča površina. LED-prikazovalnik 
prikazuje stanje baterije, in ko ta 

doseže 100 odstotkov, modro 
zamenja zelena barva._

samsung.com

IKEA – QI-POHIŠTVO 
Ikea je pred časom v svoje proda-
jalne poslala linijo pohištva, ki ob 
svojih standardnih nalogah omo-
goča tudi brezžično polnjenje 
mobilnih naprav, združljivih s 
tehnologijo brezžičnega pol-
njenja Qi. Te se lahko polni-
jo na namizni svetilki, nočni 
omarici ali mizici. Ikea je nekakšen 
pionir, ko gre za združevanje pohištva 
in brezžične tehnologije, pametno 
pohištvo pa ni pretirano dražje od 
standardnega, saj morate zanj odšteti 
le okoli 20 evrov več._

ikea.com

TYLT VÜ 
Brezžična polnilna postaja Tylt 
VÜ vam daje veliko svobode, saj 
se telefon zlekne na ta ”ležalnik”, 
kakorkoli vam srce poželi: vertikal-
no ali horizontalno. Vgrajene ima 
namreč kar tri polnilne točke! 
Telefon počiva pod kotom 
45 stopinj, da takoj vidite, 
čigav klic ali za kakšno/
čigavo obvestilo gre. 
Poleg tega je odlično 
stojalo za ogled posnet-
kov. Polnilnik je združljiv 
z vsemi mobilnimi na-

pravami, ki podpirajo 
brezžično tehnolo-

gijo Qi._

tylt.com

VERTU V
283-gramska polnilna postaja Vertu 
V je verjetno najprestižnejša brezžič-
na polnilna postaja na svetu, ki v veliki 
meri posnema prestižen videz pamet-
nih telefonov Vertu._

vertu.com

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  A N Ž E  P O M P E

NOVI RAZRED A

MERCEDES-BENZ 
A45 AMG

Športni model Mercedes-Benz 
A45 AMG, ki je leta 2013 zatre-
sel avtomobilski svet, je dve leti 
po izidu dobil prenovljeno razli-
čico. Medtem je pridno treniral 
v telovadnici, saj se vrača s še 
večjo maksimalno močjo, ki je 
zdaj 280 kilovatov (prej 265). 
Najmočnejša različica razreda 
A istočasno ostaja najbolj vro-
ča kompaktna limuzina v tem 
segmentu na planetu in naj-
bližjega konkurenta po moči 
poseka za 14 KM. Novi A45 AMG 
je avto, ob pogledu na katerega 
bodo prav vsi moški zardeli.

Z novo elektroniko speljeva-
nja od 0 do 100 km/h na uro 
zmore v 4,2 sekunde, kar je 0,4 
sekunde bolje, kot zmore nje-
gov starejši brat. Za to gredo 
zasluge tudi inteligentnemu 
sistemu pogona na vsa štiri 
kolesa 4matic, ki so ga Bavarci 
vgradili že v predhodnika. Z njim 
si kljub povečani moči (280 kW, 
381 KM) “deli” porabo goriva v 
mešanem ciklu vožnje, ki znaša 
6,9 litra na 100 kilometrov, prav 
tako ostaja enak delež izpustov 
ogljikovega dioksida.

Največja hitrost novega A45 
AMG ostaja elektronsko zame-
jena pri 250 km/h, a če vam 
to ni dovolj, si lahko omislite 
paket za voznika AMG (AMG 
Driver’s Package), ki ponu-
ja povečanje na 280 km/h. 

Tako različica A45 AMG novega 
razreda A kot vse običajne raz-
ličice vas čakajo prenovljene v 
salonih Mercedes-Benz._ 

mercedes-benz.si



16 // ZIMSKI ŠPORTI

BELINE, POZOR, PRIHAJAMO! 
V GORAH JE ŽE PADEL PRVI SNEG IN V ZRAKU OB HLADNIH JUTRIH PO-
ČASI ŽE VONJAMO PRAVO ZIMO. TUDI ZATO NAM MISLI UHAJAJO NA 
BELE POLJANE, NA KATERIH MARSIKATERI SLOVENEC PREŽIVI VELIKO 
PROSTIH DNI. PREDSTAVLJAMO VAM MANJŠI IZBOR IGRAČ & OPREME 
ZA LJUBITELJE TEGA PRELEPEGA ŠPORTA. TOKRAT SMUČI ZA VSE TE-
RENE, TUDI ZMAGOVALNE ELAN AMPHIBIO 16 TI2. ZAGRIZITE!

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  J A N  M A C A R O L

F O T O :  K L E M E N  R A Z I N G E R  /  E L A N 

699 €
ELAN  
AMPHIBIO 16 TI2 
Dobitnica ISPO-nagrade za smučko 
leta, ne potrebuje posebne hvale 
saj Elan vedno znova preseneti s 
svojo inovativnostjo. Amphibio 
4D-tehnologija je nadgradnja 
obstoječe zmagovalne teh-
nologije. Na njej boste lahko 
uživali na vseh terenih._

elan.si

BLIZZARD 
BONAFIDE

Za vsako goro in prav vsak 
dan. Univerzalna smučka, 

ki deluje na praktično vseh 
terenih, tako urejenih kot 

neurejenih. Torej za ljubitelje 
dobrih mešanic._

blizzardsportusa.com 

643 €

ROSSIGNOL 
EXPERIENCE 100

Če bi si lahko na svetu izbrali 
le eno smučko za vse terene, 

potem bi se naši izbiri najbolj 
približala prav ta smučka. 
Po veliko testih ena izmed 
prvih izbir._

rossignol.com

689 €

VÖLKL MANTRA
Nekateri preizkuševalci so jo 

opisali kot smučko, ki se približa 
smučanju na avtopilotu. Izjemno 

nezahtevna in enostavna za uporabo 
je odličen kompromis za tiste, ki so jim 
všeč smučke za vse dni v zimi._

volkl.com 

689 €

NORDICA 
NRGY 100
Ultimativni oprijem robnikov 
je tista lastnost NRGy 100, ki naj-
bolj iztopa. Za splošno oceno pa lahko 
zapišemo, da je super karving smučka, 

ki deluje tudi na mehkem snegu._

nordica.com

735 €

HEAD VENTURI 95
Praktično najboljša smučka v katego-
riji vseuporabnih smučk, s sorazmerno 
nizko ceno. A vseeno odlično kon-
strukcijo._ 

head.com

JAKNA HELLY 
HANSEN MISSION 
STOKE HEAD 
VENTURI 95
Helly Hansen je znamka, ki je znana 
po izdelavi navtičnih oblačil, a vse po-

gosteje zahaja tudi na področje 
smučarskih športov. Z bogatimi 

izkušnjami so izdelali jakno, v 
kateri boste maksimalno gib-
ljivi, hrati pa se v njej ne boste 
skuhali. Tehnologija H2 Flow 
omogoča, da jakno dobe-
sedno prezračite z dvema 
ventiloma in tako uravna-
vate raven pretoka zraka. 
Tudi zato odlično deluje pri 
različnih temperaturah. 
Udoben kroj je le pika na i._

hellyhansen.com

ČELADA MARKER 
PHOENIX OTIS
Po vsej verjetnosti najpo-
membnejši del opreme, saj 
vašo glavo ohrani takšno, 
kot mora biti, če doživi-
te neljubi dogodek. Gre za 

izjemno udobno čelado z 
visoko stopnjo varnosti. Priz-

nati pa je treba, da ima tudi izje-
men dizajn._

marker.net

SMUČARSKA 
OČALA SCOTT 
LINX
Smučanje brez dobrih očal 
je skoraj nemogoče. Zato 
potrebujete takšna, ki so 
udobna, in to so prav 
Scott Linx, saj 
v s e b u j e j o 
t r o s l o j -
no peno 
in sferične 
leče, ki pog-
leda ne popa-
čijo._

scott-sports.com 

141 €

140 €

460 €
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- Nemški božični muzej: Herrngasse 1, 
www.weihnachtsmuseum.com

- Ogled Rothenburga z nočnim 
stražarjem: do 5. 1. 2015, začetek vsak 
večer ob 20.00 na trgu pred mestno 
hišo. Cena: 7 evrov za odrasle, otroci 
do 12. leta brezplačno. 

- Družina Thurn und Taxis in informacije 
o romantičnem sejmu v njihovi palači: 
www.thurnundtaxis.de

- Večina nemških božičnih sejmov 
je svoja vrata odprlo 27. novembra 
in ostaja odprtih do 24. decembra. 
Stojnice se odprejo ob 10.00, zaprejo 

RES JE, BOŽIČEK, KOT GA POZNAMO DANES, JE PROIZVOD PODJETJA COCA-COLA IZ 30. LET PREJŠNJEGA STOLETJA, IN 
RES JE TUDI, DA DANDANES ADVENTNI SEJMI CVETIJO CELO V BRAZILIJI, AVSTRALIJI, NA HAVAJIH IN V NEKDANJIH KO-
MUNISTIČNIH TRDNJAVAH, NA PRIMER V MOSKVI, A TISTI NAJBOLJ ROMANTIČNI, ČAROBNI IN DOLGA STOLETJA ZASID-
RANI V LOKALNO KULTURO IN TRADICIJO, IZHAJAJO IZ NEMČIJE, NATANČNEJE IZ BAVARSKE.

ROTHENBURG OB DER 
TAUBER 
Eno izmed najlepše ohranjenih 
majhnih nemških srednjeveških mest 
v Nemčiji, Rothenburg ob der Tauber, 
z nekaj več kot 10.000 prebivalci, v 
božičnem vzdušju živi vse leto. Obi-
skovalci mesteca z več kot tisočletno 
zgodovino lahko tudi v vročih poletnih 
mesecih obiščemo Božični muzej, ki 
ga je leta 1981 odprlo družinsko pod-
jetje Käthe Wohlfahrt, specializirano 
za proizvodnjo božičnih okraskov. V 
muzeju so na ogled postavili kar ce-
lotno božično okrašeno vasico s stoj-
nicami, na katerih lahko ne le kupuje-
mo, ampak tudi dobimo informacije o 
zgodovini praznovanja božiča. 

V času adventa se Rothenburg, ki je 
tako slikovit, da so v njem hollywo-
odski filmski ustvarjalci snemali film o 
Ostržku, odene v praznična oblačila 
in postane del čarobne zimske prav-
jice. Vse od 15. stoletja adventni čas 
spremlja božični sejem in praznično 
vzdušje se v zadnjih petsto letih ni kaj 
dosti spremenilo. Vrhunec praznova-

nja je prihod Rothenburškega jezdeca 
(Rothenburger Reiterle), po katerem je 
sejem tudi dobil ime Reiterlesmarkt. 
Izvor jezdeca ni povsem jasen, ver-
jetno je včasih poosebljal povezavo 
med preteklostjo in sedanjostjo, v sto-
letjih pa je spremenil svojo podobo iz 
srhljivega bitja, ki je preganjalo prebi-
valce mesta, do danes prijaznega jez-
deca, ki toplo pozdravlja obiskovalce 
mesta. Stojnice, ki ponujajo tradicio-
nalne okraske, rothenburške snežne 
kepe (ogromna značilna sladica), ku-
hano belo vino Weißer Glühwein in se-
veda klobase, ki se dobesedno merijo 
v metrih, zagotavljajo, da zima v tem 
bavarskem mestecu sploh ni hladna. 

Najbolj priljubljen način za spoznava-
nje Rothenburga in njegove zgodovi-
ne je sprehod z nočnim stražarjem. 
Vodnik, oblečen v nočnega stražarja, 
zabavno predstavlja mesto vse leto, 
največ obiska na svojih nočnih obho-
dih pa ima v času adventa, ko se mu 
vsak večer pridruži več sto radove-
dnežev. Z nekaj znanja angleškega ali 
nemškega jezika se mu lahko pridruži 
vsakdo, saj vsak večer odrine s trga 
pred mestno hišo natanko ob 20.00. 

REGENSBURG 
Mesto, staro vsaj dve tisočletji, v času 
adventa privablja s tisočerimi lučmi, ki 
razsvetljujejo ozke srednjeveške uli-
čice in trge. Stari del mesta, ki je pod 
Unescovo zaščito, žari v prazničnem 
vzdušju, za še bolj prešerno voljo pa 
skrbijo kar štirje adventni sejmi, vsak 
od njih poln nemških specialitet, okra-
skov in kulturnih dogodkov. 

Tradicionalni Christkindlmarkt že 
stoletja privablja domačine in turiste 
na trg Neupfarrplatz. Stojnice ponu-
jajo bleščeč izbor okraskov za božič-
na drevesa, jaslice, lesene figurice, 
igrače in vrsto priročnih daril. Na trgih 
Haidplatz in Kohlenmarkt, umetniki 
in rokodelci  na sejmu, imenovanem 
Lucrezia-Markt, ponujajo ročno iz-
delane dekoracije iz najrazličnejših 
materialov, otroci pa lahko svoje sa-
nje uresničijo kot jezdeci ali princese v 
bogato okrašenih kočijah. 

Le kratek sprehod od starega mestne-
ga jedra čez kamnit most prek reke 
Donave nas bo pripeljal do sejma Spi-
talgarten, ki 
je v poletnih 
mesecih pri-
jetna pivni-
ca ob reki, 
d e c e m b r a 
pa se spre-
meni v sejem 
z različnimi 
t e m a t s k i m i 
sklopi vsak 
konec tedna. 

Eden najbolj romantičnih sejmov v 
Nemčiji, a tudi eden redkih, za obisk 
katerega moramo plačati vstopnino 
(med tednom 6,50 evra, ob sobotah 
in nedeljah 8,50 evra), je sejem na 
dvorišču in v okolici palače Thurn und 
Taxis. Plemiška rodbina, ki je stoletja 
imela monopol nad poštnimi storit-
vami v Evropi, je postala razvpita po 
zaslugi trenutne ‘glave’ družine Glorie 
von Thurn und Taxis. Nekdaj znana 
pod vzdevkom punk princesa, danes 
pa uspešna poslovna ženska je ple-
miško rodbino rešila iz dolgov; eden 
izmed pomembnih prihodkov družine 
je ravno romantični adventni sejem 
v objemu palače, v kateri živi in ki je 
celo večja od Buckinghamske palače 
v Londonu. Gloria se s svojo družino 
pogosto pomeša med obiskovalce 
sejma, in mogoče bomo prav v njeni 
družbi lahko uživali ob stojnicah roko-
delcev, ki ohranjajo stoletja stare tra-
dicionalne obrti, na primer izdeloval-
cev klobukov, sveč in jaslic, čopičev, 
steklopihačev in seveda kuharjev, ki 
ponujajo že skoraj pozabljene bavar-
ske specialitete. 

MÜNCHEN 
Ko štirinajst dni pred božičem skoraj 
trideset metrov visoka božična smre-
ka zasveti v soju 2500 luči in se aroma 
kuhanega vina razširi po mestu, zlato-
lasi angeli pa se smehljajo na vsakem 
koraku, se v bavarski prestolnici začne 
vsesplošno slavje. Začetki božičnih 
sejmov v Münchnu segajo v 14. stole-
tje, a takrat so jih imenovali Nikolaus 
Markt, saj je bil najpomembnejši dan 
obdarovanja 6. december, dan sve-
tega Nikolaja, našega Miklavža. V ob-
dobju razsvetljenstva je bil Miklavžev 
sejem preimenovan v božični sejem in 
šele leta 1972 je, po številnih selitvah, 
münchenski božični sejem našel sta-
len dom v samem srcu mesta na trgu 
Marienplatz. Nakupovanje in druže-
nje v senci velikanske božične smre-
ke spremlja praznična glasba, ki jo z 
balkona mestne hiše vsak dan godejo 
različne glasbene skupine iz vse Ba-
varske. 

V neposredni bližini Marijinega trga, 
na ulici Neuhauser Strasse, lahko na 
sejmu jaslic najdemo jaslice najra-

zličnejših oblik, materialov in velikosti 
ter vse, kar potrebujemo za postavitev 
jaslic doma. 

Še bolj romantičen kot sejem na Mari-
jinem trgu je sejem Sternenplatzl na 
trgu Rindermarkt, s stojnicami, polni-
mi bavarskih specialitet, nostalgičnih 
igrač, domačih piškotov, tisočerimi 
lučmi in božično glasbo. 

V Münchnu pa se tradicija in zgodovi-
na zlahka prilagajata tudi sodobnosti 
in takšna mešanica ponuja božič-
ne sejme, kot je Pink Christmas na 
trgu Stephansplatz, ki ga organizira-
jo istospolno usmerjene skupine, ali 
božični sejem, kjer se predstavljajo 
umetniki in obrtniki iz münchenske 
boemske četrti Schwabing, ljubi-
telji narave pa bodo uživali v sejmu 
ob kitajskem paviljonu v Angleškem 
vrtu. Münchenčani tako zelo obožu-
jejo adventni čas, da so božični sejem 
postavili celo na letališču, tako da 
tudi tisti, ki bodo München le ‘prelete-
li’, lahko doživijo kanček prazničnega 
vzdušja. 

BAMBERG 
Staro mestno jedro Bamberga, ki je 
pod zaščito Unesca, je čudovita ku-
lisa božičnemu sejmu. Trg Maximili-
ansplatz v predelu, namenjenem le 
pešcem, lepša kratke dneve in dolge 
decembrske noči z vonjem po praže-
nih mandljih, kuhanem vinu in mede-
njakih. Na koncu dolge vrste stojnic z 
že omenjenimi specialitetami in igra-
čami, oblačili in darili trgu dominirajo 
ogromne jaslice z značilnimi bavarski-
mi hišicami ter različnimi adventnimi in 
božičnimi zgodbami. 

V najstarejšem babmerškem predelu 
Sand se prvi konec tedna v adven-
tu umetniki in obrtniki zberejo okoli 
cerkve svete Elizabete, kjer prodajajo 
svoje izdelke, eden od najlepših do-
godkov, ki spremljajo ta sejem, pa so 
večerni koncerti v tej cerkvi. Tretji ko-
nec tedna v adventnem času se na hri-
bu Stephansberg v obnovljeni kapelici 
in njeni okolici odvija Interkulturni 
božični sejem, ki predstavlja tradici-
je in običaje z vsega sveta, isti konec 
tedna pa v mestu poteka tudi božični 

sejem skup-
nosti Don 
Bosco z za-
nimivimi roč-
nimi izdelki 
in različnimi 
a k t i v nostmi 
za otroke.

Za vse, ki 
svoje naku-
pe opravljajo 
v zadnjem 

trenutku, bo sedem umetnikov svo-
je stvaritve iz porcelana in stekla 
predstavilo na majhnem sejmu Last 
minute, in sicer v dnevih med 18. in 20. 
decembrom.  

Bamberg je v času adventa znan 
predvsem kot mesto jaslic. Mesto or-
ganizira tematske sprehode, ki nam 
predstavijo kar 400 različnih jas-
lic na več kot 40 krajih v delu mesta, 
med drugim v katedrali, kapelicah in 
v muzejih. Najzanimivejši del ogleda 
bamberških jaslic so detajli, prek ka-
terih lahko opazujemo vrsto lokalnih 
navad, oblačil in dogodkov, predvsem 
iz 19. in začetka 20. stoletja. Bamberg 
ima, poleg dela Zgodovinskega mu-
zeja, posvečenega jaslicam, celo svoj 
lasten Muzej jaslic, zanimivo pa je, 
da jaslice v nekaterih cerkvah v mestu 
niso postavljene le v božičnem času, 
ampak predstavljajo dogodke iz stare 
in nove zaveze vse leto, kar pomeni, 
da bomo del božičnega razpoloženja 
v Bambergu lahko doživeli, kadarkoli 
se odločimo za obisk._

pa jih med 20.00 in 21.00, nekateri 
sejmi, na primer sejem v palači Thurn 
und Taxis, ostajajo odprti do 22.00. 

- Tematski sprehodi med bamberškimi 
jaslicami potekajo med 28. 
novembrom 2015 in 6. januarjem 
2016. Več informacij na: www.
en.bamberg.info/krippen/

- Muzej jaslic v Bambergu: Bamberger 
Krippenmuseum,  Obere Sandstraße 
23, vstopnina za odrasle: 6 evrov, 
telefon: +49(0)174/9883306
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04/ BOŽIČNI GORILNIKI ZA  
 KADILA NA STOJNICAH  
 ADVENTNIH SEJMOV

05/ NAJSTAREJŠI BOŽIČNI  
 SEJEM V MÜNCHNU NA  
 MARIJINEM TRGU

06/ BOŽIČNI SEJEM V   
 BAMBERGU

08/ NEMŠKI BOŽIČNI MUZEJ  
 V SREDNJEVEŠKEM MESTU  
 ROTHENBURG ...  

BOŽIČNA KLASIKA 
JE NAJLEPŠA

AV T O R I C A :  J A S M I N A  D V O R Š E K

ADVENTNI 
SEJMI NA 

BAVARSKEM

INFOMAT



 

o   Odlična kosila že od 10 € dalje

o   A la carte ali degustacijske večerje

o   Cocktail zabave s hladnim&toplim finger foodom

o   Velik izbor šampanjcev in slovenskih penečih vin

o   Širok izbor vrhunskih vin

o Najem terase za zaključene družbe

Sveže in sezonske sestavine slovenskega 
porekla  pripravljamo na sodoben način s 
pridihom tradicije. Ponudba sledi letnim 

časom in neizčrpni inspiraciji kuharskega 
mojstra Benjamina Launaya. 

Krojaška ulica 6, 1000 Ljubljana,  +386 1 200 9000,  info@vanderhotel.com
www.vanderhotel.com
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NA OKTOBRSKI KUHARSKI AKADEMIJI – CITY CHEF SMO 
UDELEŽENCI POD DROBNOGLED VZELI ITALIJANSKO KU-
HINJO IN V PRIJETNI DRUŽBI V RAZSTAVNEM SALONU 
BOSCH IN SIEMENS SPET POLIZALI VSAK KROŽNIK. OB TEM 
NAS JE SPREMLJALA TUDI KAPLJICA RUJNEGA, ENKRAT JE 
BIL TO KOZARČEK REBULE, DRUGIČ SAUVIGNONA, TRET-
JIČ CHIANTIJA, MANJKALA PA KAKOPAK NI NITI URADNA 
VODA DOGODKA JAMNICA.

CITY CHEF – 
ITALIJANSKA 
KUHINJA

RECEPT ZA NJOKE Z 
JURČKI IN GAMBERI 
(KOZICAMI) 

V ponvici na vročem olju na 
hitro prepražimo gambe-
re, dodamo sveže jurčke, 
prepražimo por, dodamo 
česen in zalijemo z belim 
vinom. Počakamo 1-2 mi-
nuti, da alkohol izpari. 
Zalijemo z jušno osnovo, 
dodamo maslo in v tako 
pripravljeno omako do-
damo posebej skuhane 
njoke. Pokuhamo, da se 
z omako prepojijo, soli-
mo, popramo, dodamo 
peteršilj, olivno olje, 
premešamo in servira-
mo._

SESTAVINE /
Njoki, sveži jurčki, gam-
beri, por, česen, belo 
vino, jušna osnova, mas-
lo, peteršilj, sir grana pa-
dano, olivno olje, sol in poper.

RECEPT ZA ITALIJANSKI 
TIRAMISU: 

Ločimo jajce, beljake stepemo s polo-
vico sladkorja, rumenjake pa s preos-
talim sladkorjem. V rumenjake vmeša-
mo moko in gustin ter dodamo beljake 
s sladkorjem. Pri 180 stopinjah peče-
mo približno 15–18 minut._

SESTAVINE / 
Bebe piškoti, 4 jajca, 40 g moke, 40 g 
koruznega škroba (gustin), 80 g slad-
korja.

B E S E D I L O :  A N Ž E  P O M P E

SPONZORJI KUHARSKE AKADEMIJE CITY CHEF 

Če ste tuhtali, kaj je v Ljubljani 21. oktobra 2015 tako zelo dišalo, naj vam povemo, 
da je bila za to ”kriva” italijansko obarvana kuharska akademija – CITY CHEF, ki je 
tudi tokrat potekala v razstavnem salonu Bosch Siemens. Udeleženci smo pod 
prste spet gledali kuharskima čarodejema Draganu Marjanoviću, glavnemu ku-
harju Gostilnice in pizzerije Kaval, ter slaščičarskemu mojstru iz slaščičarne Lolita 
Gregi Rodetu._

Z INDUKCIJO 
PREPROSTO DO 
OKUSNEGA KOSILA. 
Ker imate že s kuhanjem polne roke 
dela, smo dodali številne priročne 
funkcije, da vam skorajda ne bo tre-
ba migniti s prstom. Pri pripravi pra-
ženih in cvrtih jedi je ključna popolna 
temperatura. Če je previsoka, se tudi 
najboljši zrezek prehitro zažge. Novi 
senzor praženja PerfectFry samo-
dejno uravnava temperaturo praže-
nja, zato vaš nadzor ni več potreben. 
Rezultat pa bo vedno enak: odličen 
malo, srednje ali dobro zapečen zre-
zek. Prav takšen, kot ga imate najra-
je. Izberete pa lahko tudi prilagodljivo 
kuhališče za več svobode pri kuhanju 

ne glede na to, ali uporabljate enega 
ali več loncev; te lahko postavite ene-
ga za drugim ali enega ob drugem. 
FlexInduction lahko uporabljate kot 
običajno indukcijsko kuhalno ploščo 
z dvema ločenima kuhališčema, lahko 
pa ju s povezovalnim gumbom združi-
te v eno veliko kuhalno površino (pri-
merno na primer za ovalno posodo za 
peko in praženje). Tako število gostov 
ni več omejeno.

Nove kuhalne plošče Bosch in ak-
cijsko ponudbo si oglejte na spletnih 
straneh blagovne znamke Bosch._   
 
bosch-home.si

GOLDEN: SLOVENSKO 
OLIVNO OLJE S 
24-KARATNIM ZLATOM
KAJ JE GOLDEN? ZAMISLITE SI AVTOMOBIL BENTLEY, URO 
ROLEX, ZVOČNIKE BANG & OLUFSEN, HOTEL HILTON. OKEJ, 
V MISLIH IMATE NEKAJ PRESTIŽNEGA, NEKAJ EKSKLUZIV-
NEGA, NEKAJ, ČESAR SI NE MORE PRIVOŠČITI VSAK, NE-
KAJ NAJBOLJŠEGA, KAR DOBITE NA TEM SVETU.

Zdaj, ko smo vas zapeljali v pravo sfe-
ro, pa vam predstavljamo olivno olje z 
lističi iz 24-karatnega zlata blagovne 
znamke “Golden, hrana za dušo in uži-
tek”, za katero stoji 23-letni ekonom-
ski tehnik Kristjan Podgornik, ljubitelj 
umetnosti, dobre hrane, lepih stvari 
in hedonist. Z njo promovira vrhunske 
slovenske organske izdelke, ki jim do-
daja prestiž – zlato! To prihaja v obliki 
24-karatnih zlatih lističev. Po olivnem 
olju boste lahko kmalu zaužili tudi sok, 
vodo in med z zlatom!

Kristjan Podgornik je znamko Gol-
den, hrana za dušo in užitek, ustanovil 
z namenom pokazati svetu, da Slove-
nija premore vrhunske organske izdel-
ke. Zato kot NBA-skavt išče najboljše 
slovenske organske dobrine, tiste z 
največ zlatimi priznanji in medaljami, 
ki jim potem doda čisto pravi zlati lesk, 
saj jih oplemeniti s 24-karatnimi zla-
timi lističi. Eden izmed takih izdelkov 
(trenutno edini v ponudbi) je olivno 
olje koprskega oljarja Borisa Jenka 
(letos se je uvrstilo v prvo dvajseteri-
co na mednarodnem tekmovanju Flos 
Olei, kjer se je ”udarilo” z več kot 750 
vrstami olivnega olja več kot 500 iz-
delovalcev iz 48 držav), ki je prvo do-
bilo zlati tretma. 

Okusite ga lahko v eni izmed petih 
slovenskih restavracij: v gostilni Na 
Gradu, restavracijah JB in Cubo, v go-
stilni Krištof in gostilni pri Lojzetu na 
dvorcu Zemono._
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Kuhanje je več kot le lupljenje krompirja, čiščenje 
zelenjave ali peka mesa. Kuhanje je strast, ki nas 
navdihuje. In pri tem so nam v pomoč premišljeni in 
vrhunsko oblikovani kuhinjski pripomočki. Spiralni 
rezalnik Spirelli nemške blagovne znamke Gefu je 
prav gotovo eden takih. Nastal je, ko je lastnik bla-
govne znamke s prijateljem rezal zelenjavo na tanke 
trakove in razmišljal, kako bi poenostavil nalogo, ter 
prišel do res dolgih trakov. Po dolgih dnevih razmiš-
ljanj in testiranj je nastal Spirelli, rezalnik, ki deluje kot 
šilček in je videti kot peščena ura.

S Spirellijem lahko v hipu ustvarite neskončne tra-
kove zelenjave. Z njim lahko enostavno narežete 
trakove bučk, korenja, kumaric, hrena in druge trde 
zelenjave, ki bodo kot nalašč za pripravo zelenjav-
nih špagetov in drugih domiselnih zelenjavnih jedi. 
Rezalnik ima dve trpežni japonski rezili iz nerjavnega 
jekla, s katerima lahko pripravite trakove prereza 2 x 
3 mm ali 3,5 x 5 mm. Premer zelenjave, primeren za 
rezanje: od 20 do 54 mm. Ko vam ostane le še kratek 
kos zelenjave, si pomagajte s priloženim pokrovom.

Spiralni rezalnik za pripravo špagetov iz zelenjave 
lahko pomivate v pomivalnem stroju._

1001dar.si

SPIRALNI 
REZALNIK 

ZA PRIPRAVO 
ŠPAGETOV 

IZ ZELENJAVE 
SPIRELLI 
ZNAMKE 

GEFU.

KJE KUPITI? 
CITYPARK: ŠMARTINSKA 152G, LJUBLJANA / PODHOD PLAVE 
LAGUNE: DUNAJSKA 50, LJUBLJANA / MERCATOR CENTER 
LJUBLJANA: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 32, LJUBLJANA / 
MERCATOR CENTER DOMŽALE: CESTA TALCEV 4, DOMŽALE 
/ CITYCENTER CELJE: MARIBORSKA 100, CELJE / EUROPARK 
MARIBOR: POBREŠKA 18, MARIBOR / SPLETNA TRGOVINA: 
1001DAR.SI 

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  J A N  M A C A R O L

#1 SIVA JE NOVA ČRNA  
S sivo letos ne boste zgrešili,saj gre 
za trenutno najbolj popularno 
barvo. Nekako v slogu 50 od-
tenkov sive. Čim več odten-
kov sive boste nosili, tem 
bolje bo videti vaš staj-
ling. Siva se ne konča niti 
na glavi, kjer je letos prav 
posebej modna. Sivola-
sci imajo torej spet nekaj 
modne prednosti. Seveda 
je pomembno plastenje sivin, 
ki nikakor ne sme biti na pamet, 
temveč po pameti. Namig: razbijte 
sivino s kakšnim kontrastom!_ 

6 + 1 MODNA ZAPOVED
ZA MOŠKE

#2 PREVELIK PLAŠČ 
IZ NARAVNIH 

MATERIALOV   
Že ptički na drevesih čivkajo, 

da je moderno ležerno. A 
nikjer ni to tako očitno kot 
pri moških plaščih. Poi-
ščite takšnega iz naravnih 
materialov, ki na trenutke 
deluje celo nekoliko pre-

velik. Hitro v omare in na 
lov za odličnimi starimi kosi. 

Če boste plašč kupili letos, pa 
le namig. Takšni z dvojnim gumb-

nim zapenjanjem so vedno znova 
modni._ 

#3  PLASTENJE 
VSEPOVPREK
Plastenje je nujno, ko se vreme 
ohladi in temperature zahte-
vajo več slojev oblačil. Le-
tos temu plastenju dodaj-
mo pridih kaosa, ki deluje. 
Po načelu več slojev, več 
stila. Kombinacije pletenin 
in džinsa so izjemno mo-
dne. A ne pustite se zmesti. 
Letos vam bomo odpustili 
tudi, če se na vas znajdejo trije 
puloverji.  Praktično brez pravil._ 

#4 ZELENA GRE Z VSEM 
Zelena barva je tisti skrivni nasvet, 

ki ga letos morate upoštevati v 
svoji kolekciji. Načeloma že 

dolgo velja za dobro čuvano 
skrivnost modnih stilistov, 
saj z enim modnim kosom v 
zeleni barvi nikoli ne zgre-
šite. Zelena parka, zele-
ne hlače ali zelen suknjič. 

Gredo z vsako drugo barv-
no kombinacijo. A le pretira-

vati ni treba, da na koncu ne 
boste videti kot palček ali lovec! 

Torej, vseeno previdno!_  

#5 BAGGY HLAČE  
Udobne baggy hlače so že nekaj 
časa na programu vseh fashi-
onistov. To zapoved morate 
letos vzeti čisto zares. Ne-
koliko prevelike, mogoče 
celo preveč ohlapne iz 
naravnih materialov bodo 
ravno pravšnje. Nič ni na-
robe, če imate v garderobi 
tudi kakšno “trenirko”, ki 
učinkuje kot baggy hlače. 
Mogoče v sivi! S takšno greste 
letos namreč lahko celo na se-
stanek._

#6 ŠPORTNI COPATI 
Privoščite si jih lahko le takrat, 

kadar je vaš preostali staj-
ling popoln in se mu športni 

copati zares podajo. Če 
niste prepričani o ustrez-
nosti kombinacije, je niti ne 
poskušajte, saj ste lahko 
videti kot Steve Jobs, Bill 
Gates ... oziroma kot zelo 

povprečen #geek. A če 
boste kombinatoriko zmogli, 

nikoli več ne boste nosili kla-
sičnih čevljev. Namig: v belem, 

črnem ali sivem tonu._

#6 + 1 ODLIČNA URA  / OMEGA SEAMASTER 
Pravemu stilu moškega vsekakor pripada odlična ročna ura. Le ta vas lahko v trenutku prelevi v tajnega agenta. V 24. filmu se 
James Bond vrača z ikoničnim časomerom, OMEGA Seamaster 300. Lasersko rezan, črno-siv NATO pašček trdno objema 
ohišje iz nerjavnega jekla, ki skriva revolucionarni mehanizem OMEGA master Co-Axial  8400, odporen proti magnetnim 
poljem jakosti 15.000 gaussov. Dvosmerno vrtljiva luneta je izdelana iz polirane keramike. Z 12-urnim obsegom omogoča 
prikaz točnega časa kjerkoli na svetu. S safirnim steklom, odpornim proti bleščanju in vodoodpornim do 300 M, je le 
OMEGA Bondova najbolj zanesljiva in vzdržljiva partnerica. Tokrat v omejeni izdaji 7007 kosov. Na voljo v poslovalnicah 
1991 v Ljubljani in Zlatih časih v Mariboru za ceno 6450 €._ Več informacij: slowatch.si
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6 ČEVLJEV VSAKE ŽENSKE
VEŠ, KATERIH OSNOVNIH 6 ČEVLJEV MORA IMETI  TO SEZONO VSAKA ŽENSKA? NO, ČE BI ŽIVELI V SVETU CARRIE BRADSHAW, 
POTEM NIKOLI NE BI IMELI DOVOLJ ČEVLJEV. DA BO NAČRTOVANJE GARDEROBE NEKOLIKO LAŽJE, SMO IZBRALI ”LE” ŠEST 
ČEVLJEV, KI BI JIH MORALA IMETI VSAKA ŽENSKA. TAKO BOMO ZMERAJ IMELE PAR, KI GA POTREBUJEMO.

88,24 €

MELISSA
Elegantne nizke balerinke

#2 VEČNE 
BALERINKE 

Balerinke so hitra rešitev, ki nam daje 
občutek, da smo urejene in pripravlje-
ne kjerkoli in kadarkoli. Lahko jih obu-
jemo tako h krilu kot oblekam, podajo 
pa se tudi h kratkim hlačam. Tudi v 
zimski sezoni lahko delujejo na relaciji 
služba - garaža - dom._

250,00 €

KG BY KURT GEIGER
Gležnjarji z visoko peto iz semiša

#3 GLEŽNJARJI 
Ni čudno, da imajo gležnjarji veliko privrženk tudi v svetu slavnih. 
So nevtralni čevlji z udobno visoko ali nizko peto, ki nam služijo vse 
leto. Letos boste pogledovale proti takim v semišu. Če so krašeni z 
mufom ali resicami, toliko bolje. Nekaj namreč mora popestriti sicer 
klasičen videz._ 

233,83 €

SENSO ROMY
Elegantni salonarji z visoko peto 

#4 SALONARJI &  
ODPRTI ČEVLJI
Par klasičnih salonarjev ali odprtih 
čevljev nas nikoli ne bo pustil na cedi-
lu. Za v službo ali za večer v mestu – to 
sta elegantna čevlja, ki poskrbita za 
šik pridih pri vseh oblačilih. Nosimo pa 
jih lahko praktično ob vsakem letnem 
času. V vaši omari naj se znajde kak-
šen kos, ki je okrašen z mufom._ 

#1 VISOKI 
ŠKORNJI 
Naj bo jesen, zima 
ali dež, par visokih 
škornjev nam bo dal 
eleganten videz, 
hkrati pa nas bo ščitil 
pred zunanjimi vplivi. 
So šik in praktični. 
Letos bodite pozor-
ne na zares visoke, 
takšne, ki obvezno 
gredo čez kolena._

110,30 €

ADIDAS ORIGINALS
Eleganten športni copat 

#5 ŠPORTNI COPATI 
Športni copati so sicer namenjeni za 
telovadnice in fitnes, a če so srčkani, 
je vanje vredno investirati. Skupaj s 
kavbojkami bodo prav ljub-
ka kombinacija. Letos pa 
se lahko izjemoma no-
sijo praktično z vsemi 
k o m b i n a c i j a m i .  
Lahko izbe-
rete izjemno 
e l e g a n t n e , 
ki gredo prak-
tično z vsem._  
  

#6 NIZKI 
ČEVLJI
Čevlji brogue in mo-
kasini so postali temelj 
vsake garderobe. Po-
mislimo nanje kot na 
dnevno različico špor-
tnih copat. Lahko pa 
zajadramo dlje. Letos 
so posebej modni Dr. 
Martens ali pa nekoliko 
bolj ekstravagantni._  

101,47 €

EEIGHT
Nizek čevelj  

264,71 €

CARVELA SAMMY 
Visoki škornji 
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SONY XPERIA Z5

Mobilni telefon Xperia Z5 s 13,2-centimetrskim zaslonom, kovinskim okvirjem in matiranim steklom 
zadaj se ponaša s 64-bitnim 8-jedrnim procesorjem Qualcomm Snapdragon 810, ki dosega izjemno 
hitrost LTE/4G. Fotoaparat s povsem novim senzorjem Exmor RS s 23 milijoni slikovnih pik omogo-
ča izjemno hitro samodejno izostritev. Baterija z neprekosljivim načinom STAMINA vam zagotavlja 
vrhunsko delovanje baterije do dva dni. V gumb za vklop je vgrajen čitalec prstnega odtisa za intui-
tivno odklepanje. Mobitel lahko brez skrbi vzamete kamorkoli, saj ima povečano odpornost na vodo 
in prah (IP65/68).

** Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v zneskih 22,95 
EUR (skupaj 550,80 EUR) za Sony Xperia Z5, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Cene 
vključujejo DDV. Slike so simbolične. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov 
center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana

OGLASNA VSEBINA

S.OLIVER
Ženska športno-elegantna jakna 

69,99 € 

MICHAEL KORS 
Ženska elegantna torbica 

226,22 € 

ASOS 
Moški T-Shirt Star Wars Cut & Sew 

32,35 € 

DR. MARTENS
Unisex čevlji 1461 Classic Black 

132,35 €

TISSOT 
Moška ročna ura (Slowatch) 

395,00 € 

NEW BALANCE 
Ženski športni copati 547 Black 

95,59 € 

www.telekom.si
Sony Xperia Z5 – akcijska cena na obroke – 24 x 22,95 €**

Novi Xperia Z5 z 
najhitrejšo samodejno 
izostritvijo na svetu. *

Sony Xperia Z5

* Novi Xperia Z5 z najhitrejšo samodejno izostritvijo na svetu temelji na ocenah lastnosti glavne kamere pametnega telefona Xperia Z5: ločljivosti (23 MP), hitrosti samodejne izostritve in kakovosti slike 200 upo-
rabnikov najbolje prodajanih pametnih telefonov leta 2015 v Veliki Britaniji. Potrditev specifikacij in uporabniško testiranje izvedeno s strani Strategy Analyticsa. Za več informacij obiščite wwww.sonymobile.com/
testresults/. Sony je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Sony Corporation. ©2015 Sony Mobile Communications Inc. Vse pravice pridržane. Storitve omrežnega operaterja niso vključene.



Plavalna šola je namenjena vsem tistim otrokom, ki želijo, da bi plavanje pos-
tala ena od dejavnosti, ki bi jo z veseljem obiskovali celo šolsko leto. Učenje 
plavanja poteka v majhnih skupinah (od pet do osem otrok), glede na starost 
in predhodno znanje. Otroci lahko obiskujejo plavalno šolo enkrat ali dvakrat 
tedensko. Pred tečaji se izvede testiranje za lažje oblikovanje homogene sku-
pine, ki se ji prilagodi program učenja._

Smo trgovina z največjo in najboljšo izbiro kakovostnih kristalov, srebrnega 
in modnega nakita, šalov, ezoteričnih izdelkov in repromateriala v Sloveniji.
Če se odpravljate na izlet, nas obiščite v trgovini Etno dar pri Postojnski jami, 
sicer pa si oglejte našo ponudbo kar iz naslanjača. Vstopite v spletno trgovi-
no www.lapis-butik.si, kjer boste brez težav našli primerno darilo za vse svoje 
najdražje in poslovne partnerje po ugodni ceni. Izkoristite stalni 10% popust 
na nakup in nam sledite tudi na Facebooku, da boste obveščeni o vseh do-
datnih ugodnostih, ki jih pripravljamo za praznični čas. Na voljo smo za vsa 
vaša vprašanja, izdelamo vam tudi nakit po naročilu. _

LAPIS – veliko izbire po ugodni ceni 

Plavalna šola Atlantis!

INFO// 
LAPIS BUTIK, D. O. O., ULICA SERGEJA MAŠERA 54, 5222 KOBARID
05/384 81 23 / LAPIS.ETNO@SIOL.NET / WWW.LAPIS-BUTIK.SI /
TRGOVINA ETNO DAR, JAMSKA CESTA 28, POSTOJNA

INFO// 
DODATNE INFORMACIJE O VPISIH IN REZERVACIJE:

VSAK DAN MED 9. IN 17. URO NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 
031 400 424 
ALI PO E-POŠTI PLAVANJE@BTC.SI

MESTNE SKRIVNOSTI

Da boste lažje pričakali darila od božička so vam v Cukrčku pripravili adventno 
bonboniero. Vsebuje 24 različnih ročno izdelanih pralin iz najboljše čokolade. 
Tako boste lahko vsak dan odkrili nov okus Cukrčkove praline in se z njo pos-
ladkali ter hitreje dočakali obdarovanje na božični večer._

 Adventni Cukrček

INFO// 
ČOKOLADNICE CUKRČEK V LJUBLJANI /  
MESTNI TRG 11 / MIKLOŠIČEVA 4 / PASAŽA NEBO-
TIČNIKA / MERCATOR ŠIŠKA /  
WWW.CUKRCEK.SI / EMAIL: INFO@CUKRCEK.SI

Organska zakladnica v središču mesta

V butični trgovini Seneka Organica dobite prestižne blagovne znamke or-
ganske negovalne in dekorativne kozmetike svetovnega slovesa. Vsi izdelki 
so izdelani iz skrbno pridobljenih sestavin, bogatih s hranili, ki izdatno na-
hranijo vašo kožo. Navdušili vas bodo predvsem izdelki Nvey ECO. Ličila 
Nvey ECO zaradi izjemne kakovosti uporabljajo tudi vizažisti po vsem svetu, 
medtem ko negovalni izdelki Nvey ECO in dr. Alkaitis naredijo opazno razliko 
že po prvi uporabi.
Seneka Organica je tu za ženske, ki se rade razvajajo ter si za brezhiben vi-
dez in zdravo telo privoščijo le najboljše._

INFO//
SENEKA ORGANICA, ŽIDOVSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
WWW.SENEKAORGANICA.COM, 
FB: SENEKA ORGANICA, T: 040 13 00 38

26 // FOTO 

ČE UPORABLJATE ZGOLJ PAMETNI TELEFON KOT FOTOAPARAT, NE VESTE, KAJ ZAMUJATE. 
VSE SPOŠTOVANJE DO DOSEŽKOV MOBILNE FOTOGRAFIJE, A KOMPAKTNI FOTOAPARATI 
IN ŽEPNI DSLR SO ŠE VEDNO STOPNJO, DVE ALI CELO TRI VIŠJE. A MEDTEM KO SE DSLR-
-JEM NI BATI ZA PRIHODNOST, SAJ NIMAJO ALTERNATIVE, PA SE ZDI, DA KOMPAKTNIM ŽE 
POŠTENO TEČE VODA V GRLO. DALEČ OD TEGA. MORDA, ČE GLEDAMO ZGOLJ ŠTEVILKE 
PRODAJE, A FOTOAPARATOM, KI JIH BOSTE SPOZNALI V NADALJEVANJU, MOBILNI FOTO-
APARATI NE SEŽEJO DO KOLEN.

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  A N Ž E  P O M P E  & 
 L U C I J A  M A R K O

127 €

SONY RX1R II – NAJMANJŠI 
KOMPAKTNI FOTOAPARAT 
POLNEGA FORMATA
Kompaktni fotoaparat Sony RX1R II je najmanjši 
kompaktni fotoaparat polnega formata. Ta predsta-
vlja najnovejšega člana Sonyjeve družine fotoapa-
ratov polnega formata RX in prvi naraščaj po letu 
2013. Je še bolj impresiven kot njegovi predhodniki, 
kar je dosežek svoje vrste, če vemo, kako so foto-
grafski svet zatresli prejšnji modeli. Fotoaparat RX1R 
II je kljub 35-milimetrskemu objektivu žepne velikosti 
in sploh prvi z optičnim low-pass filtrom, ki ga lahko 
vklopimo ali izklopimo. Boli nas le njegova cena._

sony.com / citymagazine.si/sonyrx1r

2.960 €

LIGHT L16 – EN FOTOAPARAT, 16 
RAZLIČNIH OBJEKTIVOV. TO JE NAJBOLJ 
VSESTRANSKI FOTOAPARAT NA SVETU!
Ljubiteljski fotograf s sabo vedno nosi vsaj dva objektiva za svoj 
DSLR-fotoaparat. S fotoaparatom 
Light L16, ki je luknjast kot švicarski 
sir, pa jih bo nosil kar 16! A če je bil prej 
vajen v torbah prenašati ”kamne”, bo 
zdaj 16 objektivov dobil v enem sa-
mem ohišju, ki smukne v vsak žep! 
Fotoaparat ”neštetih objektivov” ob 
proženju hkrati aktivira kar 10 od 16 
objektivov, z zmogljivim procesorjem 
in algoritmi jih pretopi v visokokako-
vostne fotografije ločljivosti 52 MP, 
omogoča pa tudi zajemanje videoposnetkov v 4K-ločljivosti. Light 
L16 je tu, da zamenja DSLR-fotoaparate, in nam je prav._

light.co / citymagazine.si/lightl16

1.188€

FUJIFILM 
INSTAX MINI 90 
Vsi ludisti, ki pogrešate stare dni ana-
logne fotografije, pozor! Instax Mini 
90 Neo Classic Instant Camera je nov 
Fujifilmov fotoaparat, ki nam postreže 
z odlično retro zasnovo in s še boljši-
mi polaroidnimi fotografijami. Popelje 
nas nazaj v čas, ko se fotografije niso 
delile na družbenih omrežjih, temveč 
so potovale iz roke v roko._

fujifilm.com / *cm.si/mini90

TINY 1 – NAJBOLJŠI 
FOTOAPARAT ZA NOČNO 
FOTOGRAFIJO

Številni fotoaparati zmorejo fotogra-
firati nočno nebo, a le redki so izdelani 
posebej za nočno fotografijo. Eden 
izmed takih je Tiny1, kompaktni foto-
aparat s senzorjem, ki se še posebej 
izkaže v slabih svetlobnih razmerah, 
kar noč vsekakor je. In zakaj je to nujen 
kos opreme za vse zvezdoslovce in lju-
bitelje nebesnih pojavov? Če ste kdaj 
poskušali ujeti nočno nebo s kom-
paktnim fotoaparatom ali telefonom, 
veste, da je to precej brezsmiselno 
početje. A ne s priročnim fotoapara-
tom Tiny1._

tinymos.com / *cm.si/tiny1 

CANON POWERSHOT G5 X

F o t o a p a r a t i 
Canon so zakon, in Power-
Shot G5 X to še enkrat več potrjuje. 
Klasičen videz, kompaktno telo in vi-
sokokakovostne komponente – vse to 
je novi fotoaparat Canon PowerShot 
G5 X, odlična izbira tako za profesio-
nalne fotografe kot za amaterje._

canon.com / *cm.si/canonG5 

730 €

FOTOTREND: 
FOTOAPARATI, KI POKAJO
OD INOVATIVNOSTI



TEHNOLOGIJE // 2928 // TEHNOLOGIJE

TABLICE, CHROMEBOOKI, ŠE VČERAJ IGRAČKE, DANES PA ŽE RESNI IGRALCI NA TRGU. KAJTI ČE ŠE VEDNO 
MISLITE, DA SO TO MOBILNE NAPRAVE, KI MOČNO CAPLJAJO ZA SPOSOBNIMI PRENOSNIKI, STE VERJETNO 
OSTALI V LETU 2014. TUDI V BOKSU JE VELTERSKA KATEGORIJA ZARADI FLOYDA MAYWEATHERJA MLAJŠEGA 
IN MANNYJA PACQUIAA ŽE NEKAJ ČASA KRALJEVSKA KATEGORIJA, DA SO POLPRENOSNIKI NOVI PRENOSNIKI, 
PA SE IMAMO ZAHVALITI HP-JU, LG-JU, MICROSOFTU IN GOOGLU.

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  A N Ž E  P O M P E

VELTERSKA KATEGORIJA

GOOGLE PIXEL C 

Pixel C je prva Googlova tablica, narejena izključno znotraj hiše, saj se tehnološki 

gigant pri izdelavi ni povezal s tretjo stranko. S tem se je tudi ”izpela” linija tablic 

Nexus. Pixel C je že druga čistokrvna Googlova naprava po prenosniku Chromebook 

Pixel, deluje pa na operacijskem sistemu Android in ne Chromu OS, ki se očitno seli 

samo še med prenosnike in namizne računalnike. 

Prva pristna Googlova tablica Pixel C se ponaša z 10,2-palčnim zaslonom ločljivosti 

2560 x 1800 slikovnih točk in neverjetno gostoto pik 308 ppi. Vgrajen ima 4-jedrni 

procesor Nvidia Tegra X1 z grafično kartico Maxwell GPU, pri opravljanju najzahtev-

nejših operacij pa pomembno vlogo opravljajo tudi 3 GB ”Speedy Gonzales” sis-

temskega pomnilnika LPDDR4. Na voljo je z 32 in 64 GB vgrajenega pomnilnika, ob 

strani pa najdete obrnljiv priključek USB-C.

Google je tablici Pixel C izdelal tudi namensko tipkovnico, ki se z napravo fizično 

združi z magneti, sicer pa prek povezave Bluetooth, namestite pa jo lahko pod raz-

ličnimi koti (med 100 in 135 stopinjami). Je ena izmed redkih tablic s svojo tipkovnico 

(ki lahko, kadar je ne uporabljate, zdrkne za hrbet tablice ali zaščiti zaslon), a istoča-

sno med redkimi, ki nima svojega stojala._

pixel.google.com / citymagazine.si/pixelc

LG GRAM – MANJ KOT KILOGRAM
LG Gram je izjemen prenosnik, ki tehta manj kot kilogram (980 gramov). Gre za mlado LG-jevo družino ultralah-kih prenosnih računalnikov, ki hitro postajajo prva izbira najzahtevnejših uporabnikov. In hitro vam bo posta-lo jasno, zakaj. LG-ju, ki velja za eno izmed najinovativnejših podjetij na svetu, je namreč s to serijo vendarle uspelo izdelati pameten (beri: preno-snik z izjemno strojno opremo, kar je sicer značilno za večino) in istočasno izjemno lep prenosnik (beri: z izjemnim dizajnom, ki je bil pogosto njihova šib-ka točka). Ker mu je vedno zmanjkala pika na i, si je Apple tudi zagotovil ve-likansko prednost, a z eno potezo – s prenosniki LG Gram – ga je LG prehitel po desni.

Njihovo ohišje ni zgolj kos plastike, kot smo bili vajeni do zdaj, ampak delno iz magnezijeve zlitine, ki skrbi za več-jo trpežnost naprave. Krasita jih tudi osvetljena tipkovnica in Microsoftov podpis, saj imajo prednameščen ope-racijski sistem Windows 10. Baterija naj bi jim v teoriji zagotavljala 7,5 ure avtonomije, a papir prenese vse. Po prvih testih sodeč, je namreč števil-ka nekoliko napihnjena. A glede na to, kako lahki in kompaktni so, bomo LG-ju tu pogledali skozi prste. Kajti če smo z evolucijo izgubili rep, nam je v 21. stoletju zrastel nazaj v obliki pol-nilca, ki ga povsod vlečemo s sabo. Zato nekoliko bolj rahitična baterija ni nikakršna katastrofa._
lg.com / citymagazine.si/lggram

MICROSOFT SURFACE 
BOOK – PRENOSNIK ALI 
TABLICA
Po toliko letih na sceni bi človek mislil, 
da ima Microsoft za sabo že celo ple-
jado prenosnikov, a Microsoft Surface 
Book je šele prvi prenosni računalnik 
tega največjega softverskega podje-
tja na svetu. Kompaktni prenosnik, ki 
je precej več kot samo to, so predsta-
vili na svoji nedavni gala konferenci. 
Vodja ekipe, ki stoji za njim, Panos 
Panay, ga je označil za “ultimativni 

HP CHROMEBOOK 14

Novi HP Chromebook je resda niz-

kocenovni prenosnik, ki ga boste dobili 

za ceno srednjecenovnega pametne-

ga telefona (v ZDA se bo prodajal za 

preračunanih 225 evrov), a za ta denar 

boste dobili veliko (oziroma malo, saj 

je tanek le 17 milimetrov). Opremljen 

je namreč s 14-palčnim IPS-zaslonom 

ločljivosti bodisi 1280 x 720 bodisi 

1920 x 1080 slikovnih točk (Full HD) 

in dvojedrnim procesorjem Intel Cele-

ron N2840, ki mu pri preračunavanju 

podatkov pomagata 2 GB pomnilnika. 

Ponaša se z vgrajenim pomnilnikom 

s 16 GB prostora, HDMI-vmesnikom 

ter vmesnikoma USB 2.0 in enim USB 

3.0, najde se tudi reža za pomnilniško 

kartico microSD, pa brezžični pove-

zavi Wi-Fi in Bluetooth ter baterija, ki 

obljublja 9 ur in 15 minut avtonomije. 

Novi HP Chromebook 14 tehta le 1,67 

kilograma in se bo na prodajnih poli-

cah znašel 8. novembra 2015. Kako-

pak v ZDA, k nam pa bo verjetno prišel 

z nekajmesečno zamudo._

hp.com / *cm.si/hpchrome14

prenosnik”. Njegov 
13,5-palčni zaslon lahko uporabljamo 
tudi kot tablični računalnik, saj se zaslon odklopi od tipkovnice._

microsoft.com / citymagazine.si/surfacebook

MICROSOFT LUMIA 950XL
Pametni telefon Lumia 950XL je zatresel svet oseb-
nih računalnikov. Telefon je namreč opremljen z mo-
bilnim operacijskim sistemom Windows 10 Mobile, s 
katerim se kaj hitro prelevi v računalnik, ki ga lahko 
povežete z monitorjem in tipkovnico._ 

microsoft.com / citymagazine.si/lumia950

KANGAROO – ŽEPNI 
RAČUNALNIK, KI JE DAVID 
MED GOLJATI 
Kangaroo je žepni računalnik, ki pa po 
zmogljivosti nič kaj dosti ne zaostaja za 
velikimi. Kot vemo, prenosniki že nekaj 
časa niso edina oblika prenosnega 
računalnika, in InFocosov Kangooro 
spada v kategorijo najmanjših. 
200-gramski prenosnik meri vsega 
124 x 80,5 x 12,9 milimetra in se 
zlahka pomeša med pametne 
telefone, ki prav tako postajajo mini 
računalniki. Z nalogami se spopada 
s pomočjo Intelovega procesorja 
Atom X5 8500 (Cherry Trail) s frekvenco 2,24 
GHz in 2 GB sistemskega pomnilnika, na procesor pa je 
naložen 64-bitni operacijski sistem  Windows 10._ 

infocus.com / citymagazine.si/kangaroo



KUHARSKA AKADEMIJA

SREDA, 18. NOVEMBER, OB 17. URI

DECEMBRSKA 
PRAZNOVANJA

Kraj dogodka: 
Razstavni salon 

BSH Hišni aparati
(Kuhinja Bosch)

Litostrojska 48, Ljubljana 

Prijave na spletu:  
citymagazine.si/decembrska 2015

 
Cena udeležbe: 

25 evrov

Zadišalo bo po snegu, okrasili bomo božično 
drevesce, na mizo postavili babičin porcelan, 
prižgali sveče in se ob dobri družbi poveselili 
ob prazničnih dobrotah. Svoje bo k temu 
dodala tudi kuharska akademija. Pripravili 
bomo namreč nekaj prazničnih jedi, ki jih 
boste lahko postregli gostom v decembru. 
Brez dvoma si bodo oblizovali prste. Uradna 
voda dogodka je Jamnica._

30 // DOM & DIZAJN

NOV, REVOLUCIONAREN 
NAČIN LIKANJA, PHILIPS 

PERFECTCARE ELITE 
SILENCE

Zaradi pritiska pare kar 7,2 bara je Philipsov sistemski likalnik učin-
kovit, hiter in omogoča hitro ter gladko likanje. Inovativni par-
ni mehanizem skrbi za zelo močan izpust pare, ki prodre globoko 
v oblačilo. Kljub izjemni moči pa likalnik deluje presenetljivo tiho. 
Tehnologija OptimalTEMP omogoča, da likamo kavbojke ali svilo 
brez nastavljanja temperature. Teža likalnika je le 0,8 kg, zato je 
likanje z njim presenetljivo lahko. V likalniku brez skrbi uporablja-
mo vodo iz pipe, ki jo lahko med likanjem brez težav dolijemo brez 
čakanja ali izklapljanja likalnika. Prostornina zbiralnika za vodo je 
kar 1,8 litra. Vodni kamen očistimo povsem preprosto: ko se aparat 
ohladi, le odvijemo gumb Easy De-Calc in umazano vodo ter vodni 
kamen izlijemo v skodelico. Likalnik se izklopi sam po 10 minutah 
neuporabe in tako varčuje._

philips.si/PerfectCare  in  facebook.com/philips.slovenija

BANG & OLUFSEN BEOLAB 
90 – ZVOČNIK, KI STANE CELO 
PREMOŽENJE, SO MOKRE 
SANJE VSEH ZVOČNIH 
PERFEKCIONISTOV
Bang & Olufsen BeoLab 90 je vrhunski zvočnik 
za perfekcioniste, ki stane toliko kot avto viš-
jega srednjega razreda. Koliko točno? Opros-
tite, ampak če sprašujete po ceni, ste zgrešili 
bistvo. Ampak naj vam bo. Enota zvočnika 
nenavadne oblike stane 40 tisoč ameriških 
dolarjev, kar ni ravno balzam za naša ušesa, 
a kakovost in ime pač prideta s ceno, poleg 
tega pa je zvočnik še jubilejni, saj ga bo dan-
sko podjetje izdalo ob 90. obletnici znamke, 
to je 17. novembra 2015. 136-kilogramski orjak 
bo po besedah Dancev spremenil prihodnost 
zvoka._

bang-olufsen.com

VALOVITE POLICE IN MIZICE ZA DOM MAXA 
VOYTENKA
Valovite police in mizice so delo dizajnerja in arhitekta Maxa 
Voytenka, ki slovi po svojem modernem oblikovanju in nas vedno 
znova preseneča z domiselnimi dodatki za dom. Tokrat se je vrnil s 
kolekcijo Kroll, sestavljeno iz sistema valovitih polic in klubskih mi-
zic, ki so kot nalašč za popestritev sodobno opremljenega stanova-
nja ali pisarne z industrijskim pridihom. Sistem polic in klubski mizici 
v dveh velikostih so na voljo v štirih barvah – turkizni, rumeni, črni in 
beli – ter narejeni iz jekla, prekritega z matirano barvo._

linestudio.com.ua

IGRIVO POHIŠTVO KOT IZ 
RISANKE

Pohištvo kot iz risanke je delo umetnika Ri-
charda Woodsa, ki se je pri svojem najno-
vejšem izdelku sprehajal med umetnostjo, 
arhitekturo in dizajnom, pri tem pa pretresal 
povezavo med funkcionalnim in dekorativ-
nim. Fotografije, ki jih boste videli v nadalje-
vanju, niso prizori iz risanke ali skice, ampak 
resnično pohištvo, pri oblikovanju katerega 
so ga navdihnili spomini iz otroštva._

richardwoodsstudio.com



PROMO // 3332 // LEPOTA & ZDRAVJE

Klasika, ki ne razočara. Transparentna 
in aromatična dišava v kombinaciji z 
morskimi, sadnimi in lesnimi notami._

armani.com

MODNI MOŠKI PARFUMI 2015:
ČUTNOST MOŠKEGA VONJA

OBDOBJE, KO SO SE MOŠKI OVIJALI V GENERIČNE VONJAVE, SE JE RAZDIŠALO. V IGRO SO VSTOPILI NOVI PARFUMI, MED 
KATERIMI SMO IZBRALI NAJLEPŠE DIŠEČE FAVORITE ZA JESEN IN ZIMO.  OD KLASIČNIH VONJEV, TISTIH ZA AVANTURISTE, 
URBANE PUSTOLOVCE DO PREFINJENO ORIENTALSKIH – ZAGOTOVO BOŠ MED NJIMI NAŠEL PRAVI PARFUM ZASE. 

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  L A R I S A  K O Č J A Ž

43,35 €

GIORGIO ARMANI 
Acqua di Gio

Vonj z lesnimi podtoni. Muškatni oreš-
ček in lokvanj sta akorda te dišave, 
dopolnjena z vonjem mošusa._

isseymiyake.com

65,50 €

ISSEY MIYAKE 
L'Eau d'Issey Pour Homme

Glavno noto sivke dopolnjuje poma-
ranča v kombinaciji s klasičnimi akordi 
zelene mete in žajblja. Svežino te di-
namične in čutne dišave lepo zao-
kroži lesna baza z jantarjem. Smotrna 
kombinatorika svežine da dišavi Luna 
Rossa pečat znamke Prada._

prada.com

61,65 €

PRADA 
Luna Rossa

Ne le da gre za eno izmed najbolj 
prodajanih moških kolonjskih vod te 
sezone, sama steklenička parfuma je 
praktično umetnost. Kompozicija ori-
entalskih in lesnih not parfuma s sve-
žim podtonom grenivke. Idealna izbira 
vsakega hedonista._

viktor-rolf.com

86,70 €

Viktor & ROLF 
Spicebomb

Mešanica toplih lesnih not, jamajške-
ga ruma, črnega usnja in sladke vani-
lje, ki pogreje ob hladnejših dneh._

johnvarvatos.com

63,60 €

JOHN VARVATOS 
Dark Rebel

Parfum s poudarjenimi lesnimi notami 
v kompoziciji z bergamotko in mehkimi 
notami praženih kavnih zrn, ki je idea-
len za prehod iz jeseni v zimo. Vseka-
kor eden tistih trendov letošnje jeseni 
in zime, ki metroseksualcu ne sme 
manjkati na njegovi polički._

valentino.com

72,25 €

VALENTINO
Uomo 

Še ena izmed svežih, a prefinjenih di-
šav z notami bergamotke in popra ter 
aromo jantarja._

dior.com

69,63 €

DIOR 
SAUVAGE

Orientalska, a sveža dišava, kjer se 
lesne note parfuma lepo mešajo s 
svežino mandarine in ingverja, za pi-
kanten preobrat pa poskrbi cedrovina. 
Burberry tako očara s sebi lastnim sti-
lom in okusom. Vonj deluje tako dru-
gačno, da zaznava ne bo izostala._ 

burberry.com

61,65 €

BURBERRY 
Brit for Men

*Cene, navedene ob izdelkih, so informativne narave in predstavljajo cene, ki jih je uredništvo našlo na različnih spletnih portalih. . 

SI ZNAŠ PRAVILNO UMITI ZOBE? 
ŠČETKAJ JIH S SONIČNO 

TEHNOLOGIJO

URGO 
FILMOGEL 

PROTI 
MOZOLJEM – 

NOVO

delo šele dobro začnejo tam, kjer 
druge ščetke obupajo, ter tako očistijo ulice krimi-
nala in sodrge (beri: ustne votline medzobne umaza-
nije). So ene redkih, ki si upajo ''umazati roke'' in dela 
ne opravijo polovičarsko. Pri tem so tako temeljite, 
da boš imel občutek, da si si prvič zares umil zobe, 
načuditi pa se ne boš mogel niti njihovi gladkosti. A 
pri ščetkanju je tako kot pri fotografiji. Dobro foto-
grafijo naredi dober fotograf, ne dober fotoaparat, 
zato si v nadaljevanju poglej, kako si pravilno umi-
vati zobe, če želiš, da boš tudi ti lahko rekel: ''Ščetka 
Sonicare je življenje (skoraj) brez zobozdravnika!''_ 
 
philips.si/sonicare/izkusnja

Si znaš pravilno umivati zobe? Naj kar mi 
odgovorimo namesto tebe. Ne. Po besedah 
zobozdravnikov ima namreč kar 98 odstotkov 
Slovencev parodontozo, zato je velika verje-
tnost, da si ne znaš pravilno ščetkati zob. Ko-
liko plomb imaš? Ne šteješ več? Že ena je znak, 
da je tvoja nega zob neustrezna, bodisi zaradi 
nepravilnega bodisi nezadostnega čiščenja. Kaj 
pa če ti povemo, da obstaja način, kako se lahko 
v prihodnosti izogneš kurativ-
nemu obisku zobozdravni-
ka in ''štancanju'' plomb? 
Pravimo mu sonična 
tehnologija. 

Si vedel, da si zobe že 
celo življenje umivaš naro-
be? Kako to vemo? Skoraj ne 
poznamo človeka, ki bi bil brez 
plombe. In plomba je 
znak površne 
ustne higiene. 
Zelo verjetno 
ne zato, ker 
bi ti manjka-
lo vneme, ampak ker si 
se preprosto naučil narobe. 
Ščetko potiskaš gor in dol, levo 
in desno, a namesto zdravih zob in čistih medzob-
nih prostorov imaš stalno vnete (in krvaveče) dlesni, 
zvoki svedrov pa so tvoj drugi radio. Dobra novica je, 
da lahko to čez noč spremeniš! Umivanje zob je na-
mreč za večino izmed nas rutinsko, kar pomeni, da si 
jih sicer umivamo, a temu ne posvečamo pretirane 
pozornosti. Vse, kar moraš torej storiti, da izboljšaš 
svoje zdravje - zobne bolezni namreč dolgoročno 
vplivajo na tvoje zdravstveno stanje - je, da se na-
učiš pravilnega ščetkanja zob. To pomeni osredo-
točen, nerutinski proces z ustreznimi kakovostnimi 
pripomočki. Ko enkrat usvojiš to, boš telefonsko 
številko svojega zobozdravnika zavrtel le še enkrat 
letno za preventivni pregled!

Za pravilno umivanje zob sta potrebni dve reči:  pravil-
na tehnika in kakovosten pripomoček. In ko smo med 
ščetkami iskali tiste, ki bi nam zagotavljale najbolj-
še, so nam na koncu v rokah ostale električne zobne 
ščetke Philips Sonicare. Te so s svojo sonično tehno-
logijo ščetkanju dale neko povsem novo dimenzijo in 
nam na široko odprle vrata do bolj zdravega življenja 
in zob, ki se bodo tako bleščali, da bodo morali ljudje 
okoli nas po novem nositi sončna očala. Pretirava-
mo, a zobne ščetke Sonicare, ki s sonično tehno-
logijo nežno, a istočasno učinkovito čistijo zobe in 
dlesni, so pripomoček, ki so ga vaši zobje potrebovali 
bolj kot Sahara vode. Kar pa ni pretiravanje! Njihova 
premium ščetka Sonicare DiamondClean se na pri-
mer ponaša s kar 31 tisoč vibracijami/gibi na minuto 
in je kar 7-krat bolj učinkovita od ''ročne'' ščetke, saj 
odstrani zobne obloge na kritičnih predelih, ki se jih 
ščetine klasičnih zobnih ščetk bojijo, kot se mi pono-
či bojimo zakotnih temnih ulic. Philipsove električne 
zobne ščetke s sonično tehnologijo namreč svoje 

Stres? Utrujenost? Nezdrava prehrana? 

Vam je zgornje znano? Pa vaši koži? Na-
mreč stres, utrujenost, nezdravo pre-
hranjevanje in hormonsko neravnovesje 
spodbudijo pojav mozoljev in s tem vpli-
vajo na videz vaše kože.

Mozolj se lahko pojavi na nosu, bradi, 
čelu, licih. Prizadene najstnike in tudi od-
rasle ter s tem pokvari marsikatero fotko 
in povzroči nesproščenost v družbi. 

Da se izognete zadregi in da ste vedno 
pripravljeni za novo profilko na fb in ob-
javo na Instagramu, uporabite Urgo fil-
mogel proti mozoljem, tekoči prozorni fil-
mogel, ki se ob stiku s kožo strdi in ustvari 
prozoren film._

#adijomozolji #nophotoshop 

Več o izdelku si lahko preberete na 
www.urgo.si 

OGLASNA VSEBINA



PROMO // 3534 // LEPOTA IN ZDRAVJE

Sveža, cvetlična dišava s pridihom 
lesa in popra je ravno tako očarljiva 
kot podoba te embalaže parfuma._

miumiu.com

MODNI ŽENSKI 
PARFUMI 2015:
EKSPERIMENTIRAJ 
Z VONJAVAMI

OBUPATI NAD EKSPERIMENTOM ODKRIVANJA NOVIH 
PARFUMOV, KER NAJ BI ŽENSKA NOSILA ZANJO ZNAČI-
LEN VONJ, IN SE GA DRŽATI? KUPITI NOVE PLETENINE IN 
PAR ŠKORNJEV ZA PREHOD V HLADNEJŠE MESECE IN ŠE 
VEDNO NOSITI POLETNI PARFUM? TO ZNA BITI DOLGOČA-
SNO. SPLOH KER NAS TAM ZUNAJ ČAKA NOV SVET PAR-
FUMOV, KI IZSTOPAJO OD POVPREČJA NA NAJBOLJ NENA-
VADNE NAČINE. PREDSTAVLJAMO VAM IZBOR NAJBOLJŠIH 
ŽENSKIH PARFUMOV ZA JESEN IN ZIMO 2015.B E S E D I L O  &  I Z B O R :  L A R I S A  K O Č J A Ž

77,30 €

MIU MIU 
Eau de Parfum

Ženstven in zapeljiv parfum, v katerem 
se mešajo note ingverja, medu, jan-
tarja, vrtnic in jasmina._

jimmychoo.com

81,88 €

JIMMY CHOO 
Illicit

Ta zapeljivo pikantni parfum z notami 
citrusov, ki je najprej obstajal v moški 
različici, od sedaj tudi kot ženski vonj._

tomford.com

110,70 €

TOM FORD 
Noir Pour Femme

Ženski, a ne preveč dekliški parfum, ki 
spominja na vonj rož po dežju. S topli-
mi notami jantarja in vrtnic._

stellamccartney.com

60,90 €

STELLA MCCARTNEY 
Stella

Idealen parfum za tiste, ki prisegate na 
vonj oceana in citrusov tudi pozimi, saj 
akordi kakavovca prispevajo note._

bulgari.com

85,71 €

BVLGARI 
Omnia Paraiba

Ko grenivki dodamo mehke note sivke 
in rabarbare ter lesne note cedre, do-
bimo povsem neobičajno dišavo._

loccitane.com

55,90 €

L'OCCITANE x PIERRE HERMÉ
Pamplemousse - Rhubarbe 

Jasmin in tople lesne note so prava 
kombinacija za čuten parfum, prime-
ren za večerni zmenek._

givenchybeauty.com

86,70 €

GIVENCHY
Dahlia Divin

Nova nota tega parfuma je kava in za-
kaj ne bi verjeli, da nam lahko da nov 
zagon energije zjutraj._ 

yslbeautyus.com

64,55 €

YVES SAINT LAURENT 
Black Opium

*Cene, navedene ob izdelkih, so informativne narave in predstavljajo cene, ki jih je uredništvo našlo na različnih spletnih portalih. 

UMETNOST
& BARVE

Dve stvari, ki ju imamo najraje: umetniški dizajn in ču-
dovite barve. Zdaj sta povezani v zapestnici Donna, 
ki žari v barvah tako na zunanji kot notranji strani.

V življenju vsakdo potrebuje nekaj barv, zato je  
FREYWILLE za vas pripravil nekaj novega - za-
pestnico Donna - čisto eleganco, ujeto v novo širino. 
Ustvarjena je bila že pred časom, sedaj pa se vrača 
v prenovljeni podobi: prva zapestnica FREYWILLE, 
ki s svojimi čudovitimi barvami v emajlu žari tudi na 
notranji strani.

Novi kos nakita je sedaj na voljo v različnih dizajnih, 
notranjost zapestnice pa je na voljo v dveh barvah; 
izbirate lahko med oranžno in modro._

freywille.com

01
02

03

01/ KOLEKCIJA ODE TO JOY OF LIFE   
 (HEAVENLY JOY) 

02/ KOLEKCIJA HOMMAGE À GUSTAV KLIMT  
 (HOFFNUNG - HOPE)

03/  KOLEKCIJA HOMMAGE    
 À HUNDERTWASSER (10002  NIGHTS)

Obroč Donna (z barvno notranjostjo)



Torte. Minjoni. Makroni. Pite. In še več. Sladke pozornosti, ki bodo prite-
gnile pozornost vseh navzočih in presenetile z izvrstnim okusom. Nareje-
ne iz prvovrstnih sestavin ter pripravljene z veliko skrbnosti. Prepustite se 
razvajanju svojih brbončic, privoščite jim božanske slaščice Zebra patisse-
ries, izdelane po vzoru slavnih francoskih velemojstrov.
   
Se vam že cedijo sline?_

Sladke francoske skrivnosti

INFO//
ZEBRA PATISSERIES, PODUTIŠKA CESTA 35, LJUBLJANA, T: 051 343 734, 
SLADKE-POZORNOSTI.COM,  FB: ZEBRA PATISSERIES

Okay.si je prva trgovina pri nas, kjer lahko izbirate med izključno trajnostnimi 
izdelki svetovno priznanih znamk. Celoten proces od  pridobivanja surovin 
do proizvodnje in končne reciklaže je prijazen do okolja, ljudi in živali–torej 
res 100% trajnosten!
Pri nas lahko tako kupite popolnoma ekološka čistila, naravno kozmetiko, 
pralne plenice pa tudi praktične zložljive stekleničke ter unikatne modne 
dodatke, ročno narejene v Sloveniji – vse to in še precej več poiščite na 
www.okay.si._  

OKAY.si – bodi v trendu, kupuj trajnostno

INFO// 
WWW.OKAY.SI
T:070 770 356
E-POŠTA: INFO@OKAY.SI

MESTNE SKRIVNOSTI

INFO// 
WWW.CENTER-VIC.SI

Center Interspar Vič je  nakupovalno središče s 30 trgovinami in lokali. 
Zlahka dosegljiv iz mestnega središča ali z mestne obvoznice vabi s prijet-
no domačo atmosfero. Poleg velikega Interspara ponuja tudi nakupovanje 
modnih izdelkov, perila, športnih izdelkov, čevljev, knjig, izdelkov za zdravje 
in še mnogo več. Ponudbo otroške opreme dopolni lepo urejena previjalni-
ca. Ob četrtkovih popoldnevih ponujajo svoje ekološke pridelke kmetje na 
ekotržnici. Svoje električno vozilo lahko 
napolnite na brezplačni elektropolnilnici.
In ko nakupite vse, kar potrebujete, si lahko 
privoščite okusno kavo v prijetnih kavar-
nah z zunanjimi gostinskimi vrtovi._

Center Vič vas vabi s pestro ponudbo

Iščete drugačne ideje za darilo ob rojstvu otroka? Darila za ‘’baby shower’’? 
Kakovostne in uporabne igrače, nad katerimi so malčki navdušeni? Obiščite 
spletno trgovino www.PikePoke.si.
Čarobni BACEK EWAN, izbran za darilo leta in izdelek, ki ga starši v Veliki Bri-
taniji najbolj priporočajo, z nežno roza lučko, zvoki maternice, dežja, sesalca 
in melodijo harfe hitro in učinkovito pomiri malčke, da lažje zaspijo. Čudo-
vite, varne ninice in rutice z grizalom, ko malčkom rastejo zobki …
Spremljajte nas na FB, ujemite ugodnosti in akcije v prazničnem času ter 
spoznajte vse novosti, s katerimi vas bomo presenečali._

www.PIKEPOKE.si 
prikupni izdelki za najmlajše

36 // ŠPORT

INFO// 
PIKEPOKE – ČAROBNI IZDELKI ZA OTROKE, 
WWW.PIKEPOKE.SI, T: 041 454 222, 
E-POŠTA: INFO@SIGELS.SI
FB: NASPANI DOJENČKI, SREČNI STARŠI

NOTRANJI ŠPORTI V TRENDU

 RAZTEZANJE V ZRAKU
Če smo raztezanju včasih namenili le deset minut na koncu 

vadbe, je to jesen stretching kot odlična kombinacija joge, 
gimnastike in plesa postal samostojna oblika vadbe. In ne 

samo to – med raznovrstnimi oblikami raztezanja obstaja tudi 
aerostretching – raztezanje v zraku z elastičnimi trakovi, ki jih 
poznamo že s tečaja aero joge.

VADBA Z REFORMERJEM

Vadba z reformerjem je popolna novost v športnih krogih. Gre za 
napravo, ki jo je v 90. letih izumil oče pilatesa Joseph Pilates in je 
letos doživela pravi preporod. Znova priljubljeno napravo za vadbo 
ta hip obožujejo slavne manekenke, profesionalni plesalci in špor-

tniki. Pred vadbo z reformerjem, ki omogoča 500 različnih vaj 
(kar pomeni, da lahko svoje telo izklešemo do popolnosti), se 

posvetujmo z inštruktorjem vadbe, ki nas bo seznanil s čudežno 
napravo za preoblikovanje telesa.

AMATERSKI BALET

Amaterska vadba baleta “ballet body” je nekaj popolno-
ma drugega kot trening profesionalcev, saj je prilago-
jena začetnikom, ki se z baletom šele spoznavajo, in je 
pravzaprav zmes aerobike, baleta, pilatesa, stretchinga, 
joge in modernega plesa. Ta vadba je kot nalašč za vse, 

ki bi radi utrdili mišice nog in zadnjice ter popravili slabo 
držo.

ŽENSKI BOKS

Kdo pravi, da je boks rezerviran za moške? Ženski boks 
ali “fit boks” je ena izmed najbolj popularnih oblik vad-
be letošnje jeseni. Najprej naj razjasnimo, da po “fit 
boksu” domov ne odhajamo z razbitimi ustnicami 
in počenimi arkadami, saj je v primerjavi s klasič-
nim boksom to veliko bolj umirjena in nežna obli-
ka vadbe. Čas med vadbo se namesto nasprotniku 
posveča predvsem boksarski vreči, pri čemer izbolj-
šamo kardiovaskularni sistem, razvijamo usklajenost 
gibov in vzdržljivost. Ker je boks zelo dinamična in 
zahtevna oblika vadbe, lahko pričakujemo odlične 
rezultate že v najkrajšem možnem času._

SPOROČAMO VAM, DA STA DOBRA STARA PILATES 
IN AEROBIKA ŽE MALCE PASÉ. KER SO LJUDJE ŽELJ-
NI SPREMEMB, TUDI KAR SE TIČE VADBE, FITNES 
KLUBI SLEDIJO ZADNJIM SMERNICAM IZ 
ŠPORTNEGA SVETA IN TAKO VSAKO SEZONO 
PONUDIJO OSVEŽENO IZBIRO, KI ZADOVOLJI 
VSE, KI V ŽELJI PO PESTRI VADBI IN NOVIH 
IZZIVIH IŠČEJO NEKAJ NOVEGA. PA POGLEJ-
MO, KATERE SO NAJZANIMIVEJŠE JESENSKE 
SMERNICE PRI NOTRANJIH ŠPORTIH.

B E S E D I L O :  VA L E N T I N A  J A R C



MOBILNO // 3938 // MOBILNO

FORD GT 
Leta 2016 se na ceste vrača Ford GT, legenda, ki 
je obračala glave pred pol stoletja. Tretja genera-
cija superšportnika ni več osem-, ampak ”zgolj” 
šestvaljnik, zato pa ima dve turbini in več kot 600 
konjskih moči. Ko so ga prvič predstavili na av-
tosalonu, je Ford celoten svet, tudi avtomobilske 
poznavalce, ujel na levi nogi, saj tega modela ni 
pričakoval nihče. Zdaj je ta všečni ”vrhunski” 
športnik iz ogljikovih vlaken le še nekaj mesecev 
oddaljen od začetka proizvodnje. Nakup letnika 
2016 šteje med poznavalci za nakup leta._

FERRARI F12 TDF
Ferrari se z modelom F12 TDF spominja svojih 
zmag na dirkah Tour de France, kjer je bil abso-
lutni vladar v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. 
Šlo je za dirke, kjer so mišice napenjali dirkalniki, ki 
so morali obvladati tako ceste kot dirkališča. Vsak 
dan so morali prevoziti 400 kilometrov, Ferrari pa 
je sredi prejšnjega stoletja znal to najbolje. Eks-
tremni športni model F12 TDF je utelešenje tega, 
torej avtomobila, ki ga lahko zapeljete z dirkališča 
na ceste za navadne smrtnike, pa mu ni para ne 
na enem ne na drugem terenu._

BMW M6 GT3
BMW je v dirkaško različico modela M6 Coupé, 
BMW M6 GT3, pretopil vse znanje in izkušnje, 
nabrane s super uspešnim predhodnikom BMW 
Z4 GT3. M6 GT3 tako stopa v velike čevlje, a zdi 
se, da bo kos nalogi, saj se ponaša s serijo izbolj-
šav. Izstopajo predvsem tiste na področju voz-
nosti, pa tudi varčnosti. Ena izmed takih je serijski 
4,4-litrski V8-motor s tehnologijo M TwinPower 
Turbo, ki zmore razviti več moči in navora. Krasita 
ga daljša medosna razdalja in občutek v vožnji, 
ki mu med dirkalniki ni para. Za 1300-kilogram-
sko zverino bo treba odšteti 379 tisoč evrov, 585 
konjskih moči pa bo na kolesa prenašal 6-sto-
penjski dirkalni menjalnik, medtem ko je aerodi-
namika optimizirana v vetrnem tunelu BMW._

JAGUAR C-X75
Verjetno ne bi bili presenečeni, če bi za volanom britanskega 
Jaguarja C-X75 videli samega Jamesa Bonda (Daniel Craig), 
toda v najnovejši bondiadi Spectre bo za njegovim volanom 
sedel Mr. Hinx (Dave Bautista). Konceptno vozilo je bilo iz-
delano ob 75-letnici znamke Jaguar (od tu ime), prvotno pa 
so ga poganjali štirje elektromotorji z nazivno močjo 778 
konjev. Verzija na filmskem platnu se ponaša s turbo bencin-
skim motorjem V8, ki je vpregel 550 konjev, a avto ohranja 
originalni videz. In čeprav hibridnega dvosedežnika ne boste 
mogli odpeljati domov, ga lahko prepoznate v vseh ostalih 
serijskih Jaguarjih prihodnosti. In ta je vsekakor lepa._

ZBIRATELJSTVO
ŠTIRI AVTOMOBILSKE IKONE, KI SE MORAJO ZNAJTI V GARAŽI LJUBITE-
LJEV LUKSUZA. NE ZARADI PRESTIŽA, TEMVEČ INVESTICIJSKEGA PO-
TENCIALA. PREDSTAVLJAMO VAM ... 

B E S E D I L O  &  I Z B O R : 
 A N Ž E  P O M P E

Ni veliko avtomobilov, 
ki vzbujajo toliko ču-
stev kot prav GLE Cou-
pe, zato se zdi, da so pri 
Mercedes-Benzu obli-
kovalcem pustili popol-
noma proste roke. Tako 
jim je uspelo ustvariti 
avtomobil, ki praktično 
nikogar ne pusti rav-
nodušnega, povzroča 
zavist, radovednost in 
manijo selfijev. Toliko 
pogledov in dvignjenih 
pametnih telefonov 
ter posnetih fotografij 
mimoidočih še nismo 
doživeli. In tudi zato 
lahko sklepamo, da je 
Mercedes-Benz od-
lično nadgradil filozo-
fijo, ki jo je sicer začel 
BMW z modelom X6. 
V segmentu, kjer so 
pomembna čustva, je 
s pogumom bavarske-
ga konkurenta v do-
ločenih pogledih celo 
presegel. Pod pokro-
vom testnega je dihal 
dizelski motor s 3 litri 

prostornine in šestimi 
valji. Ta je ustvaril zavi-
dljivih 620 Nm navora 
in iz sebe iztisnil iskrivih 
254 konjičev. Zadosti 
moči, da od 0 do 100 
km/h pospeši v dobrih 
7 sekundah. Vozna di-
namika je impresivna, 
saj GLE Coupe serijsko 
sedi na 21-colskih pla-
tiščih, zaradi česar je v 
stiku s cesto z izjemno 
površino pnevmatike. 
Vožnja v ovinke je za-
bavna tudi zaradi nas-
tavljivega podvozja, ki 
v načinu šport omogo-
ča več vozne “erotike”.  
A GLE Coupe v osnovi ni 
avtomobil za tovrstno 
početje, ampak pred-
vsem za postavljanje. 
Je neke vrste “porno” 
zvezda avtomobilskega 
sveta. Ob kateri bos-
te vsekakor opaženi. 
Vprašanje je le, ali si 
upate!_ 

*cm.si/ GleCoupe

MERCEDES-BENZ JE Z GLE COUPEJEM USTVARIL AVTO ZA ČUSTVA. PRAVZAPRAV JE USTVARIL AVTO ZA POPOLNOMA 
IRACIONALNA ČUSTVA. JE MOGOČEN, TAKO MOGOČEN, DA BOSTE V NJEM NA DRUŽBENI LESTVICI PRESKOČILI RAZRED 
ALI DVA. S SILHUETO ŠPORTNIKA IN ZADNJICO, KI JI LAHKO KONKURIRA LE KIM KARDASHIAN. 

FOTO & BESEDILO: JAN MACAROL 

MERCEDES-BENZ
GLE COUPE

Bistvo Mini Cabria je vožnja z odprto 
streho, zato nam je Mini naredil med-
vedjo uslugo, ko je svojega novega 
malčka Mini Cabrio predstavil v času, 
ko se moramo zavijati v vse več pla-
sti oblačil, medtem ko sam prisega na 
vožnjo zgoraj brez. A istočasno se lah-
ko zato toliko bolj veselimo pomladi 
oziroma poletja 2016. Cabrio namreč 
prihaja marca 2016 in ima nekoliko 
povečane karoserijske vrednosti kot 
predhodnik. Je 10 centimetrov daljši in 
štiri centimetre širši. To se pozna tudi 
pri prtljažniku, ki je za četrtino večji.
Večplastna platnena streha ima vgra-
jen tih in hiter samodejni mehanizem 

zapiranja in odpiranja, streho pa je 
mogoče razpeti v zgolj 18 sekundah, in 
to vse tja do hitrosti 30 km/h. Pri tem 
je treba omeniti še aplikacijo, ki je ne-
posredno vezana na streho ter izdaja 
opozorilo pred dežjem, in zaščito proti 
prevračanju, ki se samodejno aktivira, 
ko Mini začuti nevarnost. 

Na voljo bo s tremi motorji, in sicer od 
136 do 192 konjev.  Zanimivo osvežen, 
vedno aktualen in kulten Mini. Bi ga 
imeli?_ 

mini.si 

WOOOOM ... USPEŠNICA 

NOVI MINI CABRIO – Z MOŽGANI 
NA ”OFF” IN STREHO NA STRAŽI 



GLASBA // 4140 // FILMSKA PLATNA

NOVEMBRA BODO FILMOLJUBI V SEDMIH NEBESIH. TU JE 
LJUBLJANSKI MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL LIFFE, KOT 
ČEŠNJA NA TORTI PA SO TU ŠE ŠTEVILNE FILMSKE USPE-
ŠNICE, ZA KATERE SI PREPROSTO MORATE VZETI ČAS. 

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  A N Ž E  P O M P E

FILMSKI 
NOVEMBER

KONCERT / DUNAJ

THE PRODIGY
TEHNO GVERILA NA EVROPSKI TURNEJI

KONCERT / MILANO

SIMPLE MINDS
VETERANI NEW WAVE GENERACIJE OSEMDESETIH

V filmu Bride of Spies bosta moči že četrtič združila velikana filma, režiser Steven 
Spielberg in igralec Tom Hanks. Gre za političnovohunski triler iz časa hladne voj-
ne, posnet po resničnih dogodkih, pri nastajanju katerega sta pomagala še dva 
velikana filmske industrije, in sicer brata Coen (Ni prostora za starce), ki sta se 
skupaj z Mattom Charmanom podpisala pod scenarij. Film Bridge of Spies, ki te-
melji na istoimenski knjig Gilesa Whittella, v kina prihaja jeseni, do tedaj pa nas 
bodo o tem biografskem političnovohunskem trilerju iz časa hladne vojne ''greli'' 
napovedniki. To je sploh prvi, ki nam je omogočil vpogled v najnovejše delo Steve-
na Spielberga. Ta v osrednjo vlogo postavi odvetnika Jamesa B. Donovana (Tom 
Hanks), ki ga v 60. letih najame Cia, da izpogaja vrnitev v sovjetski Rusiji sestrelje-
nega in nato ujetega ameriškega pilota Francisa Garyja Powerja._

Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan 
Alda, Austin Stowell, Domenick Lombardozzi, Sebastian Koch.

26. 11., Kolosej

Srbski film Pored 
mene (Srednje-
šolci) kritično te-
matizira današnjo 
mladino, istočasno 
pa išče pot do sve-
tle prihodnosti za 
generacijo, ki so ji 
bili pametni telefoni 
položeni v zibelko._ 

Režija: Stevan Filipović. Igrajo: Hristina Popović, Mirjana Karanović, Dra-
gan Mićanović, Nikola Glišić, Milica Majkić, Matea Milosavljević, Katarina Pešić, 
Rastko Vujisić, Marko Panajotović, Milivoje Miša Stanimirović, Darko Ivić, Jovan 
Zdravković, Nikola Dragutinović.

26. 11., Kolosej

Drzna biografija računalniškega vizio-
narja Steva Jobsa nikogar ne bo pus-
tila ravnodušnega. V um briljantnega 
moža, ki se je moral v svojem prekrat-
kem življenju vseskozi soočati z nera-
zumevanjem in pomanjkanjem vizije 
ljudi okoli, se je vživel odlični Michael 
Fassbender, pod film pa se je podpisal 
z oskarjem nagrajeni režiser Danny 
Boyle (Revni milijonar). A film ni zgolj 
slavospev človeku, ki je spremenil 
način, kako živimo, ampak predvsem 
kritičen pogled na človeka, ki je na ra-
čun tehnoloških inovacij plačal visoko 
osebno ceno._

Režija: Danny Boyle. Igrajo: Michael 
Fassbender, Seth Rogen, Kate Win-
slet, Jeff Daniels, Sarah Snook, Kathe-
rine Waterston, John Ortiz, Vanessa 
Ross, Michael Stuhlbarg.

19. 11., Kolosej 

Režija: Francis Lawrence. Igrajo: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh 
Hutcherson, Woody Harrelson, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Donald 
Sutherland, Elizabeth Banks, Natalie Dormer, Sam Claflin, Stanley Tucci.

18. 11., Cineplexx 

Britanska indie pop trojica Alt-J, prvaki novega tihega, subtilnega 
simfo-rockovskega vala eksperimentalne indie strukture in preje-
mniki prestižne glasbene nagrade mercury, prihajajo 25. novembra 
v Stadthalle na Dunaju.

Zasedbo Alt-J so leta 2007 ustanovili takratni študentje britanske 
univerze Leeds. V maju 2012 so izdali svoj prvenec An Awesome 
Wave, ki je dobil najvišje britanske glasbene nagrade in pohvale 
kritikov. To je njihov meteorski uspeh, ki jih je po štirih letih iz popol-
noma neznanih mladcev spremenil v zvezde, samo še podžgalo._

25. november ob 19.30 / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

Eden najboljših in najpopularnejših angleških indie rock bendov se 
vrača na evropske koncertne odre z novim albumom, ki izide jeseni. 
Vračajo se tudi v Slovenijo – po polnih Križankah pred 4 leti, tokrat 
na svoj prvi ljubljanski klubski nastop – v Kino Šiška. Bend Editors, 
ki je nastal leta 2002 v mestu Stafford v Angliji, je po prvih treh le-
tih delovanja doživel uspeh otoških rockovskih superzvezd. Zadnji 
album The Weight of Your Love (2013) je njihov največji dose-
žek v karieri, ki je tudi sicer polna vrhuncev. S kopičenjem uvrstitev 
na lestvice desetih najbolj prodajanih po Evropi je bendu priskrbel 
položaj headlinerjev na festivalih Rock Werchter in Lowlands ter 
večerne nastope na Glastonburyju in Readingu, poleg tega pa še 
dolg seznam prek 100 koncertov in festivalov na štirih celinah, 
vključno z njihovim čisto prvim koncertom v Afriki._

1. december ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana
14. nov. 2015, 21.00
Ljubljana, Cvetličarna

3. dec. 2015, 19.00
Hala Tivoli, Ljubljana

The Prodigy so veterani elektronske glasbe. Pritegnili so različne 
profile poslušalcev. Marca letos so izdali svoj šesti studijski album 
The Day Is My Enemy in z njim razbili šestletni premor. Vračajo se 
tudi s turnejo, v okviru katere se bodo novembra letos ustavili tudi 
na Dunaju. Skupino The Prodigy je v začetku devetdesetih rodila 
angleška plesna scena. Nase so opozorili z energičnimi nastopi in 
himnami, kot so Everybody in the Place, Out of Space in Charly. 
Z uspešnicami, kot so Voodoo People, Poison in No Good (Start the 
Dance) so vstopili v mainstream, z naslednjim albumom The Fat of 
the Land (1997) pa ga tudi za nekaj časa osvojili. S komadi, kot so 
Firestarter, Breathe in Smack My Bitch Up so ustvarili glasbene 
klasike in ene izmed tistih “večnih” dosežkov, ki trdno stojijo v ko-
lektivni glasbeni zavesti._

13. november ob 19.30 / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

Sloviti škotski rockerji Simple Minds, ki so poleg Depeche Mode in 
U2 najpomembnejši predstavniki novovalovske rockovske glas-
be osemdesetih, prihajajo 21. novembra v Milano. Veliki veterani 
new wave generacije osemdesetih, ki so zaslužni za skladbe, kot so 
Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking in Belfast Child, 
obljubljajo nepozaben večer. Skupina Simple Minds je bila ustanov-
ljena leta 1977, svoj ugled pa si je pridobila razmeroma hitro. Njena 
zgodnja dela so bila bolj umetniške narave in seveda kritiško od-
lično sprejeta, do prodora na svetovno sceno pa je prišla sredi 80. 
let prejšnjega stoletja, ko je nastopila tudi na spektaklu Live Aid._

21. november ob 20.00 / Mediolanum Forum, Milano, Italija

KONCERT / DUNAJ

ALT-J
BRITANSKA POP TROJICA NA TURNEJI

KONCERT / KINO ŠIŠKA

EDITORS
NA TURNEJI Z NOVIM ALBUMOM

DRAMA, TRILER

MOST VOHUNOV
BRIDGE OF SPIES, ZDA, 2015

BIOGRAFIJA

STEVE JOBS
ZDA, 2015

DRAMA

SREDNJEŠOLCI
PORED MENE, SRBIJA, 2015

PUSTOLOVSKI, ZNANSTVENA FANTASTIKA, TRILER

 IGRE LAKOTE: UPOR, 
2. DEL

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2, ZDA, 2015

KONCERT / LJUBLJANA

JINX

KONCERT 
/ HALA TIVOLI

OD 
ČRTI-
CE DO 
ČISTE 
JEBE

Pa smo ga dočakali. Veliki finale ene 
finančno najuspešnejših filmskih fran-
šiz, Igre lakote, ki je v malho navrgla že 
prek 2,2 milijarde dolarjev. V zadnjem 
delu tega globalnega fenomena bomo 
še zadnjič spremljali Katniss Everdeen 
(Jennifer Lawrence) in druščino, ki na-
daljuje boj za svobodo in organizira 
atentat na predsednika Snowa (Do-
nald Sutherland), ki postaja vse ne-
varnejši. Medtem ko v Panemu divja 
vojna in v igri ni več le preživetje, am-
pak prihodnost, Katniss predsedniku 
Snowu še zadnjič zre v oči. Vse skupaj 
otežuje kopica drugih sovražnikov, pa 
moralne dileme, ki postavljajo dekle iz 
12. okrožja pred največjo preizkušnjo 
do zdaj._



XXX // 04342 // ODRI

Predpremiera novega choregie projekta Karmine Šilec: Fortuna Fauvelu ne bo 
par! Gre za predstavo, v kateri je osrednji lik častihlepen osel Fauvel, ki simbolizira 
vse, kar je slabega v ljudeh: človeški egoizem, hedonizem, strahopetnost, skopost, 
nestanovitnost, priliznjenost, moralno gnilobo in pokvarjenost. Tema pesnitve, ki 
je bila napisana pred več kot 700 leti, nam tako na žalost zveni zelo znano še 
danes._

19. november ob 19.30 / SNG Maribor

VESNA HAUSCHILD: 
INVENTURA – KRSTNA 

UPRIZORITEV V 
LJUBLJANSKI MALI 

DRAMI 
Premiera in hkrati krstna uprizoritev drame Vesne Ha-
uschild z naslovom Inventura, za katero je leta 2013 
prejela nagrado za mladega dramatika. Gre za grenko 
komedijo o tem, kaj vse smo pripravljeni potrpeti, da bi 
dobili ali obdržali službo. Vesna Hauschild pripada naj-
mlajši generaciji slovenskih dramatikov, njena drama z naslovom Inventura odpira 
teme in vprašanja, ki najbolj pestijo njene mlade vrstnike. Avtorica se zato sprašu-
je, kakšna je situacija njenih vrstnikov, ki delajo v razmerah prekarnega dela, ali pa 
tistih, ki so le droben člen v dolgih verigah delavcev v gromozanskih korporacijah._

13. november ob 20.00 / SNG Drama, Ljubljana

KOMEDIJA ART 
YASMINE REZA 
– NARODNI DOM 

MARIBOR
V okviru cikla Komedija Narodnega doma Maribor se 
bo 22. novembra na odru odvila predstava ART Yas-
mine Reza v režiji Nenni Delmestre. Igrali bodo Tadej 
Toš, Kristjan Ostanek in Vojko Belšak. Yasmina Reza 
je leta 1957 rojena Parižanka, ki je svojo kariero za-
čela kot igralka, do zdaj pa je napisala šest iger, med 
katerimi ji je igra ART iz leta 1994 prinesla mednaro-
dno slavo._

22. november ob 20.00 / Narodni dom Maribor

DRUMMERS OF BURUNDI – 
BOBNARSKI SPEKTAKEL V 

CANKARJEVEM DOMU
V Ljubljano končno prihaja svetovno znana bobnarsko-tolkalska zasedba Dru-
mmers of Burundi. Zasedba, ki je znana tudi pod imenom Royal Drummers of 
Burundi, izvira iz afriškega Burundija, trenutno pa petnajstčlanska skupina tem-
nopoltih bobnarjev deluje v Daytonu, v Ohiu. Njihova ustvarjalnost, ki poleg bob-
nanja obsega tudi tradicionalno petje in ples, prikazuje način, kako v Burundiju 
obeležijo pomembne dogodke, kot so rojstva, pogrebi in kronanja kraljev, ki jih 
tam imenujejo mwamiji._

15. november ob 20.00 / Cankarjev dom

ERIK GEDEON: VEČNO MLADI – 
PREMIERA SONGDRAME V SNG 

MARIBOR
Večno mladi je songdrama, ki govori o največjem ‘’bavbavu’’ našega časa: stara-
nju. 13. novembra bo komedija premierno tresla Stari oder SNG Maribor z glasbo 
in smehom ter rušila stereotipe o starcih. Glede na to, da za staranje do danes 
še niso iznašli nobenega zdravila, se zdi najboljša smrt tista, pri kateri bi umrli od 
smeha. To je imel v mislih tudi švicarski dramatik in skladatelj Erik Gedeon (1963), 
ko je napisal duhovito songdramo Večno mladi, ki bo na odru SNG Maribor premi-
erno uprizorjena 13. novembra._

13. november ob 20.00 / SNG Maribor

FORTUNA FAUVELU NE BO PAR! – 
VOKALNO GLEDALIŠČE CARMINA 
SLOVENICA PREDPREMIERNO V 

SNG MARIBOR

V OBJEKTIVU // 43

KLOKERS 
 KLOK-02

Nismo se še dobro načudili ročni uri 
Klokers Klok-01, že je tu Klokers Klok-
02, čudovita zapestna ura, ki nam 
omogoča, da potujemo skozi čas. 
Seveda ne gre za žepni časovni stroj 
(zato pa tudi za žepno uro), lahko 
pa z enim samim pritiskom na gumb 
preverimo trenuten čas kjerkoli na 
svetu. Kar pa je skoraj tako ”kul” kot 
časovni stroj, kajne? Pa tudi če ni, bi 
vas morala Klokers Klok-02 prepričati 
že s svojim nenavadnim videzom.

Klokers Klok-02 je nenavadna roč-
na ura, ki tako kot njena predhodnica 
Klokers Klok-01 prikazuje točen čas 
na nekoliko nenavaden način. A z njo 
lahko preverite ne le točen čas tukaj 
in zdaj, ampak tudi kjerkoli na sve-
tu, in to zgolj s pritiskom na gumb.

To omogočajo retrogradni kazalci mi-
nut in sekund, medtem ko okence na 
številčnici prikazuje izbrano mesto 
(med njimi se premikate z gumbom, ki 
leži, kjer ura običajno kaže štiri). Ura 
s kvarčnim mehanizmom je izdela-
na iz polimerov, polovica številčnice 
pa je prevlečena z umetnim usnjem.

Na Kickstarterju lahko Klokers Klok-
02 (pa tudi Klokers Klok-01), ročno 
uro, ki je tudi žepna ura, prednaro-
čite za (preračunanih) 440 evrov.

klokers.com



XXX // 04544 // PSSST ...

FAGE FRUYO 
CLASSIC 

Nepremagljiv okus grškega jo-
gurta FAGE TOTAL, združen s čo-
koladnimi koščki ali slastnimi delci 
kokosa. Odlikujejo ga svojevrstna 
gostota, izrazita kremnost in višji od-
stotek naravno prisotnih beljakovin 
ter kalcija. Za sladokusce odlična izbi-
ra za prigrizek ali posladek. Dostopen 
v okusih stračatele in kokosa._

fage.eu

VELIKI 
KONCERT 

MODRIJANOV 
∞ ∞ ∞

Osrednji 
prireditveni 

prostor
∞ ∞ ∞

Zabava, 
glasba in ples

ter humor 

Simpatični Priljubljeni Zabavni

ZABAVA Z MODRIJANI

www.europark.si

V Europark ponovno prihajajo Modrijani, 
eden najbolj zaželenih in popularnih narodno 
zabavnih ansamblov v Sloveniji. Ne zamudite 
nepozabnega koncerta z veliko zabave, 
poskočnih ritmov in humorja, ki bo v četrtek, 
12. novembra, od 17. ure  
dalje na osrednjem 
prireditvenem  
prostoru Europarka. 
Zapojte in zaplešite 
z nami!

Četrtek, 12. 11. 2015, ob 17. uri

ŠPAS TEATER 

SLOVENSKA  
LITERATURA OD 

 A DO Ž

Da smo Slovenci glasbeni narod, smo 
spoznali že s predstavo Slovenska muska 
od A do Ž. Ali smo res tudi literarni narod, 
pa bomo izvedeli 14. novembra, ko se bo 
na odru Špas teatra odvila nova predsta-
va Slovenska literatura od A do Ž.

O naši književnosti bo predaval Lado Bizo-
vičar, toda skrb, da bo tematika večera 
pretežka, je odveč: sam namreč pravi, da 
knjige uporablja predvsem kot obtežilnik 
za neplačane položnice in občasni doma-
či herbarij. Na odru se mu bosta pridružila 
tudi igralca Jaša Jamnik in Jernej Čampelj, 
za režijo pa bo poskrbel Primož Ekart. 
 
In če kdo slučajno ne utegne, brez skrbi! 
Slovenska literatura od A do Ž bo v pri-
hodnjih mesecih nasmejala obiskovalce v 
Mengšu, v Novi Gorici, Novem mestu, Lju-
bljani, na Bledu, v Portorožu, Mariboru in 
številnih drugih mestih._

spasteater.com

DIZJANERSKA 
BONBONIERA 
Dizjanerska bonboniera, ki bo razveselila 
ljubitelje pravega single malt whiskyja ter 
čokolade. V Čokoladnem ateljeju Dobnik 
nas znova razveseljujejo s pravo poslasti-
co okusov. Na volju so štirje okusi pra-
linejev z whiskyjem: whisky kava, whisky, 
whisky karamela in whisky divja češnja ter 

steklenicka odličnega single malt škot-
skega whiskyja Glenrothes Speyside. 

Polepšajte si praznične dni in uživajte z 
vrhunsko whisky bonboniero. V vseh po-
slovalnicah čokoladnega ateljeja Dobnik 
ali na spletni strani._

cokoladniatelje.si

70 + 30 = 100 % ČISTI ZOBJE! 
Za kakovostno ustno higieno lahko največ 
naredi vsak sam. Ste vedeli, da zobne ščetke 
lahko očistijo le 70 % zobnih površin, kar po-
meni tri od skupno petih, s preostalimi 30 % 
pa učinkovito opravijo le medzobne ščetke? 
Pri švicarskem Curaproxu torej so z name-
nom, da bi poudarili pomen skupnega 
učinka zobne in medzobnih ščetk, 
predstavili dvojec Curaprox Super-
duo. Tako v enem pakiranju dobi-
mo zobno ščetko CS5460 in po 
tri različne velikosti medzobnih 
ščetk ter držalo zanje. Vse, kar 
potrebujemo za čiste in zdrave 
zobke!_

MindTheGap.si

KOLEKCIJA HOMMAGE À CLAUDE 
MONET
Dizajn Honfleur preseneča s svežo novo podobo. 
Honfleur odraža čarobnost Normandije in prikazuje 
čudovite krizanteme, ki jih je Monet pogosto upo-
dabljal. Dizajn ne prikazuje le umetnikove strasti do 
narave; z zlato konturo, ki obdaja cvetove v kaligraf-
skem slogu, je tudi posvetilo njegovemu spoštovanju 
in navdušenju do japonskega vrta. Novi barvi Aqua-
marin in Indigo dizajna Honfleur sta na voljo od ok-
tobra 2015._

freywille.si



✳ adventna dekoracija in jaslice
✳  okraski in ostala dekoracija
✳  umetne in naravne smrečice
✳  vse za notranjo in zunanjo osvetlitev
✳  ustvarjalni program

Obiščite naše trgovske centre ali kliknite na www.merkur.si/praznicni

Novi trendi za  
 novoletno okrasitevM
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