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Zdrav duh v zdravem telesu. Nič novega in 
ni presenetljivo, da se s stresom veliko bolje 
spopadamo, ko so naša telesa v dobri kon-
diciji. Težava je, da si (pre)večkrat ne damo 
tistega, kar resnično potre-
bujemo, pa naj bo to spanec, 
hrana ali pa čas zase, ki je tudi 
resnično čas, ko se posvetimo 
sebi in okrevanju od napornega 
urnika.  

V času dopustov in počitnic 
boste imeli čudovito priložnost, 
da svojemu telesu – in pred-
vsem duhu – vrnete vitalnost. 
Samo izkoristiti jo morate. Se 
zavedati, da je s svojim telesom 
treba ravnati tako, da nam bo 
še dolgo služilo, pravzaprav 
služilo dlje, kot pa pričakujemo. 
Zavedati in razumeti moramo, 
da skrb zase na koncu dneva 
ni le skrb zase, ampak tudi za 
druge. Zdrav duh v zdravem 
telesu. Smiselno, a velikokrat zelo izmuzljivo. 

Morda boste ravnotežje letos našli na supu, 
no, dobesedno. Mimogrede, poskusila sem 
tudi sama in bila kljub strahu pred globino 

vode popolnoma prevzeta. Več o tem si 
boste lahko prebrali na strani 22. Za vas smo 
izbrskali nekatere najbolj vroče slovenske 
urbane modne znamke, pa tudi nasvete, 

kako popiti skodelico črnega 
zlata kot pravi Italijani. Kaj 
pravzaprav pomenijo oznake 
»vegansko«, »naravno« ali 
iz »pravične trgovine«, lahko 
preberete v rubriki lepota. Prav 
tako vam želimo pomagati pri 
manjši uporabi plastike v vsak-
danjem življenju, zato smo 
zbrali nekaj predlogov, kako jo 
karseda izključiti. 

Želim vam prijetno branje, 
nepozabno dopustovanje, 
ujamete pa nas lahko ponovno 
septembra, ko se vrnemo polni 
novih idej in zagona._

Lucija Marko, 
urednica

 lucymarko 
lucija.marko@citymagazine.si 
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/ F E S T I V A L

/ F E S T I V A L

/ T E K M O V A N J EECO FESTIVAL
ECO je skozi leta postal eden večjih dogodkov 
za mlade v srednji Evropi, najbolj medna-
rodni domači elektronski dogodek in eden 
vodilnih slovenskih glasbenih festivalov. Ob 
10. rojstnem dnevu bo več tisoč gledalcev 
ob atraktivnem mednarodnem programu 
odplesalo še eno nepozabno poglavje v tej 
zdaj že tradicionalni zgodbi. Največji evropski 
hard techno festival bo v treh arenah gostil 
več kot 50 imen hard techna in techna, ob 
desetletnici pa se seli na ikonično prizorišče 
domače festivalske scene, kjer so se odvili 
tudi festivali, kot so Meet Me, Sindustry, Stars 
Gathering in WoodShock._

do 29. julija / Dornberk / Zeleni gaj 

RED BULL NO PAWS DOWN
Dnevi drvenja se vračajo! V peklenski vročini 
sredine poletja se bo na legendarnem Med-
vedjem črevu odvil četrti Red Bull No Paws 
Down v zgodovini. Zmaga tisti, ki mu uspe 
pri 80 kilometrih na uro odpeljati vseh 18 
serpentin brez dotika tal z rokami hitreje od 
vseh ostalih. Tekmovanje je sicer eden izmed 
vrhuncev nečesa večjega. Beseda teče o 
dvotedenskem dogodku malodane festival-
skega značaja, ki pod eno streho oziroma 
nekaj deset šotori združi globalno bratov-
ščino ljubiteljev dirkanja na štirih majhnih 
kolescih._

do 28. julija / Osilnica 

TUKAJ JE ČAS POLETNIH DOGODIVŠČIN IN DOPUSTOV. DA VAM 
NE BO DOLGČAS V MESTNI DŽUNGLI, SMO ZA VAS IZBRALI NEKAJ 
ODLIČNIH DOGODKOV, KI BODO POPESTRILI POLETNE DNI. 
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PLAVAJOČI GRAD
Festival Plavajoči grad je edinstven umetniški 
spektakel, katerega naslovna tema je letos 
»Podsvetovi – utopije«. Na festivalu se bo v 
treh dneh predstavilo več kot 110 skupin iz 29 
držav, ki bodo na 16 raznovrstnih in edin-
stvenih prizoriščih v naravi in v samem gradu 
ustvarili in prikazali najrazličnejši program; od 
intimnih glasbenih nastopov za sladokusce, 
uličnega gledališča, lutkovnih predstav, pred-
stav za odrasle, ustvarjalnih delavnic, cirkusa 
in akrobatskih predstav vse do večjih koncer-
tov in zabav ob »jam sessionih«._

do 28. julija / Stari trg pri Ložu /  
Grad Snežnik 

FILMSKI FESTIVAL MOTOVUN 
Motovun, eden izmed biserov hrvaške Istre, bo 
tudi letos gostil znameniti filmski festival. Na 
velikem platnu, postavljenim pod zvezdnatim 
nebom, se bodo odvrteli najboljši letošnji filmi. 
Organizatorji vsako leto v svoj izbor vključijo 
filme, ki prihajajo iz kar največ različnih držav, 
obiščejo pa ga tudi častni gostje, ki popestrijo 
dogajanje in gledalcem predstavijo svoj pogled 
na filmsko umetnost. Ena izmed ključnih 
prednosti tega dogodka je to, da ne preseže 
svojih zmogljivosti ter ohranja oglede projekcij 
v intimnem ambientu._

do 28. julija / Hrvaška / Motovun 

CASTLE KOLPA MUSIC FESTIVAL
V prelepi naravi, neposredno ob reki Kolpi, se 
bo letos odvil povsem nov ekološko usmerjeni 
festival. Naravne danosti prekrasne kostelske 
občine bodo tokrat ponudile tudi vrhunski 
festival za mlade in mlade po srcu na kar treh 
odrih. Bogat glasbeni program festivala ses-
tavljajo vrhunske tuje in domače skupine in 
didžeji. V treh večerih se bodo zvrstili nastopi 
Clawfinger, Laibach, Plavi orkestar, Magnifico, 
S.A.R.S., Big Foot Mama, Hladno pivo, Happy 
Ol' McWeasel, Hamo & Tribute 2 Love, Brkovi, 
Gramophonedzie Live Experience in drugih._

do 4. avgusta / Kostel / Fara 

DOBIMO SE PRED ŠKUCEM
Osvežitev po vročih dnevih vam ponuja festi-
val z uveljavljajočimi se umetniki na butičnem 
odru pred Galerijo Škuc. Gre za preverjena, a 
večini manj znana dela in izvajalce različnih 
zvrsti, ki jih je res vredno preveriti v živo: kon-
certi, predstave, performansi, modna revija, 
filmi, razstave, ulična čitalnica, ustvarjalne 
delavnice, Knjižnica pod krošnjami ter Šku-
ceva tržnica. V primeru dežja ali nestabilnega 
vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc._

do 29. julija / Ljubljana / Stari trg 21 

NAJ BO DOLGO … 
IN VROČE

DAN ZA ...
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/ T E K M O V A N J E

21. MEDNARODNI FESTIVAL 
MLADI LEVI
Eden od vidnejših projektov zavoda Bunker 
mednarodni festival Mladi levi vstopa v tretje 
desetletje. Letos se bo predstavilo šestnajst 
različnih predstav, intervencij in instalacij z vseh 
koncev sveta, pa tudi izbor najbolj izstopajočih 
predstav letošnje bogate domače gledališke 
sezone, med njimi Leja Jurišić, Marko Mandić: 
Skupaj, Marko Bulc: Prva altruistična predstava, 
Uroš Kaurin, Vito Weis: Heroj 2.0 – predstava 
vseh predstav in premiera nove predstave 
kolektiva Beton Ltd.: Wunderkammer._

do 1. septembra / Ljubljana /  
Stara mestna elektrarna in druga 
prizorišča

FESTIVAL URBANO DEJANJE
Letošnja različica festivala Urbano Dejanje, 
ki že tri leta uspešno povezuje raznovrstnost 
urbanih subkultur, se vrača. Obiskovalci lahko 
letos pričakujejo prestrukturiran in zgoščen 
petdnevni festivalski program, ki bo v kombi-
naciji s priljubljeno lokacijo zagotovo navdušil 
obiskovalce vseh starostnih skupin. Festival-
sko dogajanje bodo sestavljali sejem mladih 
ustvarjalcev, pester kulturni program, večerni 
koncerti in klubsko dogajanje. Na festival-
ski oder bodo letos stopili Edo Maajka, Elvis 
Jackson, Gal Gjurin, Matter, Senidah, Valentino 
Kanzyani, Raiven, Emkej in mnogi drugi izjemni 
glasbeniki in DJ-ji._

do 25. avgusta / Ljubljana / Tobačna ulica

POLETNI PANČ
Ob desetletnici grajskih druženj z izbranimi 
mojstri samostoječe komedije vas očeta
festivala Panč Tin Vodopivec in Andrej Težak 
Tešky vabita na pet tematskih predstav pod 
zvezdami – slovenski, ex-YU, angleški in 
večer črnega humorja (peti je bil ob oddaji 
gradiv v tiskarno še zavit v tančice skrivnos-
ti), na katerih se bosta zvrstila dva ducata 
domačih in regionalnih komikov, seveda pa 
bo tudi tokrat v Ljubljano priletelo še kakšno 
mednarodno zveneče ime. Popoln seznam 
nastopajočih in program po dnevih poiščite 
na facebook.com/pg/festivalpanc._

do 26. avgusta / Ljubljana /  
Ljubljanski grad
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3. BOHINJ SUP CHALLENGE
Čudovito bohinjsko jezero bo letos že tretjič 
gostilo tekmovanje najboljših suparjev. Gladi-
no sicer mirnega jezera bodo razburkale tek-
movalke in tekmovalci iz Slovenije in tujine, ki 
se bodo z vesli pomerili na 7 km dolgi krožni 
trasi, za mlajše pa je predvidena krajša proga. 
Da supanje le ni zgolj počitniška mirna dejav-
nost, si lahko na Bohinjskem jezeru ogledate 
v živo na tradicionalno dobro organizirani in 
obiskani »dirki« na supih vseh vrst._

15. avgusta ob 17.00 / Bohinj / Ribčev Laz 

ODBOJKA NA MIVKI IN PLAŽA 
SREDI MESTA
V prestolnico prihaja turnir svetovne serije 
FIVB Beach Volleyball World Tour, ki bo 
pred slovensko občinstvo privabil vrhunske 
evropske in svetovne dvojice, prvič pa bodo 
točke z ljubljanskega turnirja štele za nastop 
na olimpijskih igrah. Tekmovanje bo potekalo 
pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije, ki z 
organizacijo turnirja želi poskrbeti za nadaljnji 
razvoj odbojke na mivki pri nas, hkrati pa 
najboljšim slovenskim odbojkarjem in odboj-
karicam omogočiti, da se na domačih tleh 
pred domačimi ljubitelji športa spoprimejo z 
mednarodno konkurenco._

do 5. avgusta / Ljubljana / Kongresni trg 

BMX RACE LJUBLJANA
BMX Park Ljubljana ob Linhartovi je že vrsto 
let epicenter BMX-scene v osrednji Sloveniji, 
z lansko izgradnjo profesionalnih štartnih vrat 
in dirko BMX Race Ljubljana pa je proga znova 
dobila tudi pomembno mesto na dirkaški sce-
ni. Mednarodno začinjen dvodnevni spektakel 
se letos vrača. Oba tekmovalna dneva vabita 
z razburljivim finalom, v katerem se bodo me-
rili kolesarji z ramo ob rami – kar 8 jih štarta 
hkrati v posamezni skupini, kar vedno privede 
do zanimivih športnih bojev._

do 19. avgusta / Ljubljana /  
BMX Park Ljubljana 

J U L I J  // 05 
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5. LJUBLJANICA SUP 
CHALLENGE
Malo je prestolnic, ki se ponašajo s svojo 
lastno, tradicionalno SUP tekmo. Da, ob Lon-
donu in Parizu vsako leto tudi Ljubljana! Na 
svoj račun bodo prišli vsi, željni borbe z valovi. 
Celo otroci na svoji kratki dirki, no, tisti resni 
rekreativci pa se boste lahko pomerili v močni 
mednarodni konkurenci. Vabljeni k navijanju 
na mostove zelene reke. Vzdušje bo tudi 
letos, kot vedno doslej, športno, zmagoslavno 
in ... nepozabno!_

29. avgusta ob 17.00 / Ljubljana 

NOČNI TEK LJUBLJANICA
Na tradicionalnem tekaškem spektaklu v 
najlepšem mestu v Evropi boste tudi tokrat 
v soju žarometov lahko tekli na treh trasah 
ob Ljubljanici in skozi središče mesta. Tečete 
lahko na 5, 10 in 21 kilometrov (Nočni mali 
maraton Ljubljanica). Seveda so na voljo tudi 
štafetni teki na 10 in 21 kilometrov v 2- ali 
4-članski zasedbi. Prijave so že odprte na 
uradni spletni strani ljubljanica.net._

8. septembra ob 20.00 / Ljubljana / 
Kongresni trg 

/ F E S T I V A L

BLED BIKE FESTIVAL
Eden od največjih kolesarskih festivalov na 
naših tleh bo Bled spremenil v pravo kolesarsko 
središče. Ob jezeru bodo postavljene stojnice s 
kolesarsko opremo in raznimi športnimi dodatki, 
poskrbljeno pa bo tudi za kulinarično izkušnjo 
ter sproščujočo zabavo. Največji dogodek bosta 
zagotovo glavni dve tekmi, ki bosta zahtevali 
kar nekaj kondicije in fizične pripravljenosti. 
Krajša tura Bled Bike Marathon zaobjema 63,2 
kilometra dolgo traso, ki pa od tekmovalcev 
zahteva spopad s 1885 metri višinske razlike. 
Velika tekma Bled Bike Epic pa je dolga 104,4 
kilometra ter vključuje kar 3147 metrov višinske 
razlike. Ste pripravljeni na izziv leta?_

do 26. avgusta / Bled

24/08
PE

Sladoled kornet 

1,60€

/100g

Sladoled v lončku 

1,60€

/100g

Waflji 

2,20€

/ komad

 NOVO

LJUBLJANA (Čopova) • MARIBOR (Maribox) • BLED (2x) • SPLIT (Mall of Split)...

Selfservice Icecream Shop

Mini palačinke 

1,90€

DOBRODOŠLI V SAMOPOSTREŽNI SLADOLEDNICI NA ČOPOVI!
Sončni dnevi nas vabijo na mestne ulice in na dober sladoled. In tega si lahko 
naročite oziroma kar sami naredite v NOVI samopostrežni sladolednici Icelend, 
kjer vas čaka kar 10 različnih okusov in več kot 40 različnih dodatkov: prelivi in 
posipi ter barvni korneti. 

Če pa si zaželite nekoliko miru, druženje ob cocktailih ali miren poslovni sestanek,  
pa se lahko umaknete na nov letni vrt, oazo miru sredi  Čopove. VABLJENI!

Delovni čas: 7:00 do 22.00 (v sezoni do 24:00)
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O G L A S N A  V S E B I N A

URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

BRAINOUT 
ESCAPE 
ROOM

M O D A

»Der, die, das  
osveži tudi vas.«
Prijavite se na poletni 
osvežitveni tečaj nemščine!

Uvrstitveni test za vse s 
predznanjem:  16. avgust 2018,  
med 15.00–19.00.

Začetek tečajev  
20. avgusta 2018  
na naslovu: Mirje 12.

Prijava je možna že zdaj!

Vabljeni tudi na dan odprtih 
vrat, ki bo 10. septembra med 
16.00 in 19.00!

Goethe-Institut Ljubljana
01-3000-311
info-ljubljana@goethe.de
www.goethe.de/ljubljana

V Ljubljani je 3. julija vrata odprl 
Brainout Escape Room. Zoran Re-
har, solastnik Brainout Escape Ro-
oma, pravi, da niso »le ena od novih 
sob pobega v Ljubljani in Sloveniji«. 
Meni, da novodobni escape roomi 
niso več samo najeti prostor z ne-
kaj omarami s ključavnicami in niz-
koproračunskimi igrami. Razvoj te 
zabavne industrije gre namreč tako 
hitro naprej kot vse drugo okoli nas. 
S filmsko scenografijo, najnovejšo 
tehnologijo in igrifikacijo na visoki 
ravni so v Brainout Escape Roomu 
združili prav vse elemente, kot se za 
novodobne sobe pobega spodobi.

Prvi v Sloveniji imajo VR Escape 
Room igro za več igralcev. V same 
fizične igre so vnesli najnovejše 
tehnologije, kot sta na primer teh-
nologijo AR (obogatena resničnost) 
in sledenje obrazu, za kateri z goto-
vostjo trdijo, da sta trenutno edini v 
Sloveniji. Za pustolovščine željne so 
tukaj 3 sobe, ki se imenujejo: Srce 
Morja (Heart of the sea), Duša v 
Omari (Soul in the closet) in Brain-
fighter – Cosmos, ki pa jo odigrate 
v navidezni resničnosti. Posebnost 
Brainouta pa je tudi to, da imajo dve 
identični sobi (Srce Morja). Tukaj se 
lahko 2 skupini pomerita druga proti 
drugi in zmagovalka je tista skupi-
na, ki ji uspe iz sobe pobegniti prej. 
Vse sobe so omejene na čas 60 mi-
nut._

Trdinova 4 / Ljubljana 
brainout.si

DEICHMANN × DEMI 
LOVATO
Svetovno znana ameriška zvezdnica 
Demi Lovato bo nov obraz mode za 
mlade blagovne znamke Deichmann. 
Pevka se poleg tega podpisuje tudi 
pod svojo prvo lastno kolekcijo 
»Capsule«, ki bo v prodajalnah Dei-
chmann in na www.deichmann.com 
na voljo od sredine avgusta 2018. 
Spremljajoča kampanja #shoefame 
se bo začela na začetku septembra. 
Modeli nove kolekcije jesen/zima bodo 
vrhunci modnih trendov, med njimi 
nogavični škornji »sockboots«, stilska 
športna obutev Ugly, rockovski zimski 
škornji, modeli na vezalke s platfor-
mo, elegantni salonarji ter ženstveni 
škornji in škorenjčki._

deichmann.com

KEMPINSKI HOTEL ADRIATIC PREDSTAVIL 
NAJBOLJ LUKSUZNO PLAŽO V REGIJI
Kempinski Hotel Adriatic je 14. junija letos odprl najbolj luksuzno plažo v regiji 
z edinstvenim pogledom na lepote hrvaške, slovenske in italijanske obale. 
Ob plaži je tudi obnovljen Beach bar, na terasi bara pa se nahaja VIP salon z 
baldahini in osupljivim razgledom. Zaradi ugodnega geografskega položaja, 
blage sredozemske klime, prelepe obale s peščenimi, prodnatimi in skalnatimi 
plažami, pokrajine z vinogradi in oljčnimi nasadi, srednjeveških mestec, bo-
gate kulture in veliko možnostmi za aktivnosti, je Istra popoln kraj za počitek. 
In prav zato Kempinski Hotel Adriatic predstavlja idealno izhodiščno točko za 
potovanja in odkrivanje bogate istrske regije._

kempinski.com

POLETNI OSVEŽITVENI 
TEČAJI NEMŠČINE NA 
GOETHE-INSTITUTU 
LJUBLJANA
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K U L I N A R I K A D O G O D E K

ČOKOLADNA PICA ZA BOGOVE
Naribana mlečna čokolada, kapljice temne čokolade in koščki bele čokola-
de – to je nadev, kot ga na tankem in hrustljavem testu pice Ristorante pice 
še ni bilo. Okusi treh čokolad, mlečne, črne in bele, se pomešajo v čudovito 
simfonijo, ki ne pusti nikogar ravnodušnega. Sladka novost podjetja Dr. 
Oetker je navdušila številne Evropejce, zdaj je prišla tudi k nam v Slovenijo. 
Čokoladna pica je na prodaj zamrznjena._
oetker.si

TOYO FEST PRI ŠPANU 
Začetek poletja je tudi začetek poletnih festivalov. Tako so v Centru 
mobilnosti Špan na Brezovici za skok v poletje pripravili prav poseben fe-
stival Toyo fest. Dogajanje je bilo pestro, saj so družbo VIP gostom delali 
tudi košarkarji KK Petrol Olimpija, ki igra tudi pod pokroviteljstvom Centra 
mobilnosti Špan in gumarja Toyo Tires. Zanimivo tekmovanje na košar-
karskem poligonu, kjer so si obiskovalci lahko priborili vstopnice za tekme 
naslednje sezone, je pospremila tudi odlična glasba in pravcati piknik. 
Lepa dekleta pa so s svojimi nasmehi pregnala dežne oblake in poskrbela 
za prave poletne temperature. Plesalke Exquisites so na koncu pripravile 
vroč Bikini car wash show in tako še dodatno dvignile temperaturo._

span.si

URBANI UTRIP

PRIVOŠČITE SI 
VEČ S POŠTO 
SLOVENIJE
PRED NAMI SO TOPLI POLETNI DNEVI, KO NAM MISLI VEDNO POGO-
STEJE UHAJAJO K MORJU IN DRUGIM POČITNIŠKIM DESTINACIJAM. 
DA SI BOSTE LETOŠNJE POLETJE LAHKO PRIVOŠČILI VEČ, OBIŠČITE 
NAJBLIŽJO POŠTO IN URESNIČITE SVOJE ŽELJE. 

Preglejte ponudbo Poštnih potovanj, ki so jo 
za vas pripravili v sodelovanju s turistično agen-
cijo Sonček, ter svoje najdražje presenetite z 
nepozabnimi počitnicami (Info & rezervacije: 
02 220 80 00 in www.posta-potovanja.si). Vsi, 
ki se boste odpravili na sosednjo Hrvaško, pred od-
hodom ne pozabite na hrvaške kune, na poštah pa 
lahko kupite tudi vse vrste vinjet za slovenske avto-
ceste. Za sproščena potovanja kar na pošti sklenite 
turistično zavarovanje za tujino Vzajemna z 
medicinsko asistenco. Pred odhodom na počitnice 
preverite ponudbo v spletni trgovini mojpaket.
si, kjer lahko med več kot 35.000 izdelki izbirate 
tudi med različnimi izdelki za šport in prosti čas, s 
katerimi si lahko polepšate dopustniške dni. Vaš 
nakup vam bodo dostavili domov, v službo, na ben-
cinski servis Petrol ali v PS Paketomat. Preprosto, 
ugodno in hitro lahko naročite izdelke iz spletne 
trgovine mojpaket.si tudi na poštnem okencu. 

Ujemite svoje najlepše 
trenutke na osebne 
poštne znamke. Prese-
netite prejemnike vaših 
pošiljk z osebno po-
štno znamko. Najdra-
gocenejše trenutke iz 
osebnega in poslov-
nega življenja lahko 
namreč za vedno zaznamujete z izdajo edinstvenih 
znamk. Izkoristite 20-odstotni popust za izdelavo 
osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A 
in B) ali 10-odstotni popust za izdelavo osebnih 
poštnih znamk za pošiljanje v tujino (C in D). Na 
spletni strani www.posta.si izberite akcijo Poletje, 
v polje Geslo vpišite besedo Norčije in z nekaj kliki 
oblikujte in naročite svoje osebne poštne znamke. 
Popust velja za spletna naročila in naročila, oddana 
po e-pošti, od 1. junija do 30. septembra 2018.

V času odsotnosti uredite prepošiljanje pošiljk 
na drug naslov. Lahko pa se dogovorite, da vas v 
hišnem ali izpostavljenem predalčniku čakajo tudi 
priporočena pisma brez dodatnih storitev, čeprav 
prejema pošiljke niste potrdili s podpisom. V primeru 
večdnevne odsotnosti vas lahko pošiljke čakajo tudi 
na pošti. Strošek 30-dnevnega hranjenja pošiljk 
kot poštno ležeče je za fizične osebe le 4,67 EUR z 
DDV, za pravne osebe pa 9,00 EUR z DDV. 
www.posta.si
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#vednopodpiraj

TRENIRAJ
KOT OLIMPIJEC

ZBIRAJ TOČKE, OSVOJI ŠPORTNO OPREMO. 
NA VOLJO VEČ KOT 5000 KOSOV.
Poišči kodo pod zamaškom in jo vnesi na www.coca-cola.si.
Zbrane točke zamenjaj za športni kos po svoji želji. 

Z D R AV J E H U M A N I TA R N O S T

ZA ZDRAVE VENE IN LAHKOTEN POLETNI KORAK
Utrujene, težke, boleče in otekle noge – to so najpogostejši simptomi kronične 
venske bolezni, s katero se srečuje že vsak drugi odrasli na svetu. Če je ne zdra-
vimo, lahko bistveno poslabša kakovost življenja. Zato je Krka svojo ponudbo 
kakovostnih in učinkovitih zdravil brez recepta dopolnila z novim zdravilom 
za zdravljenje kronične venske bolezni. Flebaven® 1000 mg je venoaktivno 
zdravilo naravnega izvora, ki omogoča enostavnejše in cenovno dostopnejše 
zdravljenje, saj zadostuje že 1 tableta na dan. 

Pred uporabo natančno preberite navodila! O tveganju in neželenih učinkih se 
posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom._

flebaven.si

V NLB KONTAKTNEM CENTRU POMAGALI ZBRATI 
VEČ KOT 35.000 EVROV ZA LETOVANJE OTROK
Ob podpori dobrodelnega koncerta Otroci za otroke se je NLB Kontaktni center 
povezal z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Skupaj z znanimi Slovenci so 
opravljali klice in prejemali SMS-sporočila, na koncu pa se veselili zbranih več 
kot 35.000 evrov, s katerimi bo ZPMS prek humanitarnega programa Pomežik 
Soncu na morje popeljala otroke, ki si tega sicer ne morejo privoščiti. NLB Kon-
taktnemu centru so se pridružili voditelj Jože Robežnik, igralka Marijana Brecelj, 
reper Zlatan Čordić – Zlatko, paraolimpijska športnika Jernej Slivnik in Patrik 
Jagodic, nekdanji predsednik ZPMS, mag. Franc Hočevar, predsednica ZPMS 
Darja Groznik, podpredsednik ZPMS Uroš Brezovšek in generalna sekretarka 
ZPMS Breda Krašna._

nlb.si 
zpms.si





O G L A S N A  V S E B I N A

STILIST

ZARA
Krajša lanena majica 

brez ramen
zara.com 

22,95 €

TORY BURCH
Lanene espadrile Lily s cofki

toryburch.com 

208,00 €

FAITHFULL THE BRAND
Široke lanene hlače s pasom

faithfullthebrand.com 

172,00 €

JONES 
Lanene hlače »cullote« 

Sofa Easy by Jones
jones-fashion.com 

119,90 €

MANGO
Pajac iz lanu s pasom s 

prilegajočim se pasom iz vrvi
mango.com 

35,99 €

SOLUDOS
Laneni sandali v stilu 

espadril na zavezovanje
soludos.com 

59,00 €

ESTÉE LAUDER
Dišava Aerin z notami 

ambre in vrtnice, 
ki v vas prebudijo 

sproščenost.
esteelauder.com 

155,00 €

J.CREW
Lanena srajca z detajlom 

zavezovanja
jcrew.com 

64,00 €

H&M
Širše lanene kratke hlače 

z elastičnim pasom
hm.com 

34,99 €

LEITH
Laneni suknjič na dvojno zapenjanje

nordstrom.com 

90,00 €

TREASURE & BOND
Laneno ogrinjalo s 

spogledljivimi volančki
nordstrom.com 

54,00 €

SAINT LAURENT
Lanena torba Noe Rive 

Gauche z usnjenim držalom
ysl.com 

954,00 €

TOPSHOP
Lanena obleka z V-izrezom 
in voluminoznimi rokavi do 

komolcev
topshop.com 

55,00 €

MODA

STIL: LUCIJA MARKO 

ŽENSKA OMARA+
V KRALJESTVU LANU
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Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja:  Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!



MODA

MANGO
Srajca v kroju »slim-fit«

mango.com

49,99 €

THE TIE BAR
Žepni robec, s katerimi 
boste nadgradili svoj 

poslovni videz 
thetiebar.com 

10,00 €

MULO
Lanene espadrile 
muloshoes.com 

121,00 €

SCOTCH & SODA
Kratke hlače z žepi ob 

strani
scotch-soda.com 

115,00 €

ONIA
Supermehak in lahek 

lanen pulover s kapuco 
onia.com 

100,00 €

LORO PIANA
Lanen pas v mornarsko 

modri barvi 
loropiana.com 

370,00 € TREASURE & BOND
Majica s kratkimi rokavi 

Henley 
nordstrom.com 

54,00 €

HAT TO SOCKS
100-odstotno lanen 

klobuk fedora 
hattosocks.com 

18,00 €

TIDEWATER
Japonke s paščkom iz 

lanu iz kolekcije Cabana 
tidewatersandals.com 

30,00 €STIL: LUCIJA MARKO

+
STILIST

V KRALJESTVU LANU
MOŠKA OMARA

H&M
Širše lanene hlače z 

elastičnim pasom
hm.com 

29,99 €

JKT NEW YORK
Laneni suknjič v sodobnem 
kroju in priljubljenem karo 

vzorcu 
nordstrom.com 

438,00 €

JW ANDERSON
Velika torba v peščeni barvi 

z detajli iz rjavega usnja 
j-w-anderson.com 

1.470,00 €

Z ARA
Lanena bomber jakna s 

podloženimi rameni
zara.com 

39,95 €
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Zdaj si lahko pivo 
natočiš sam!

PLAC by VERACE

SAMOPOSTREŽNI  
PIVSKI ZID

Vsi najboljši slovenski  
kraft pivovarji  

na enem mestu.

PLAC, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
(ob Gospodarskem razstavišču)

Pivski zid

IZREŽI KUPON!

Ob naročilu za 10 evrov piva
s pivskega zidu 20 % 

popusta na vso hrano iz 
Bištroja. 



URBANE ZNAMKE 
ZA VROČE POLETJE

MODA

PREDSTAVLJAMO VAM 10 URBANIH SLOVENSKIH 
MODNIH ZNAMK, KI VAM BODO NEDVOMNO 
POPESTRILE LETOŠNJE POLETJE.

GIAKIARA
Giakiara je znamka 

slovenskih kopalk za vse 
vrste postav in vse vrste 

žensk, ki si želijo nekaj 
drugačnega s pridihom 

seksi. Za zdaj so na voljo 
nepodložene kopalke 

(dizajnerka prisega na 
to, da mora biti ženska 
čim bolj naravna in da 

ji mora biti udobno). 
Navdihuje jo vse, kar 

je povezano z morjem, 
oceani, potovanji ipd., pa 
tudi »avstralska moda«, 

po kateri se rada zgle-
duje, saj je vedno korak 

pred evropsko. Njen 
prepoznavni material 

je žametna lajkra, ki se 
odlično suši. Giakiara je 

trenutno res še vedno 
precej majhna znamka 

tako v Sloveniji kot v 
tujini. Mateia Kogoj, ki 

ustvarja te čudovite 
kopalke, je sicer imela 

nekaj naročil tudi za 
tujino._

frachella.com

PIRATE PIŠKA
Pirate Piška je neodvisna »one-girl« znamka edinstvenih 
izdelkov, pod katero oblikovalka Tjaša Križnar s svojimi 
ilustracijami v sitotiskarski tehniki tiska majice, puloverje in 
nogavice ter šiva različne nahrbtnike, predvsem pa zdru-
žuje ljubezen do ročno narejenih in trajnostnih izdelkov.  
Pri oblikovanju nahrbtnikov uporablja materiale lokalnega 
izvora in sitotiska samo na majice s Fair Wear Certifikatom. 
Skrb za okolje se nadaljuje pri pripravi naročil za pošiljanje, 
saj so vsi izdelki zapakirani v kartonsko embalažo, ki ne 
vsebuje plastike. Glavni namen je delati trajnostno, s spo-
štovanjem do narave ter z zavedanjem, od kod prihajajo 
surovine za nadaljnjo ustvarjanje._
piratepiska.com

URŠA ZRNEC - UZ JEWELLERY
Urša Zrnec – UZ jewellery je namenjen vsem 
puncam in ženskam, ki obožujejo to, da so 
drugačne, pa včasih ne vedo, kako naj to po-
kažejo. Nakit je narejen iz različnih materialov 
– gume, nerjavečega jekla, dodatkov Swa-
rovski in usnja. To so materiali, ki jih Urša pri 
svojem delu največkrat uporablja. Vsi materiali 
so kakovostni in lahko nosljivi, zato nakit lahko 
nosijo vse punce ne glede na slog oblačenja 
ali leta. Vsak kos ima namreč svojo zgodbo in 
svojo dušo, vse pa zaznamuje izjemna mo-
dnost in celo ekscentričnost._

 UZ - Urša Zrnec

 @ursazrnec
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MODA

FONGY FONGALISHES
Blaž Pogačar je eden izmed mladih talentov, ki ga 
v življenju zanima veliko stvari. Sam pravi: »Vse 
od šivanke pa do rakete.« Fongy Fongalishes je 
znamka, pod katero najdemo izdelke, ki so sesta-
vljeni iz recikliranega materiala. Deluje po principu 
starega za novo, kar prebudi vrednost starega 
izdelka v novi preobleki. Ta daje izdelku posebnost 
in edinstvenost. Z njegovim dizajnom izstopa-
te, saj je elegantno klasičen, hkrati pa obarvan 
z različnimi barvnimi odtenki. Odličen primer je 
denarnica CC01 v obliki kasete, ki je bila odvržena 
ali pozabljena. Ta temelji na ponovnem oživljanju 
starih zavrženih predmetov s poudarkom na novi 
sekundarni uporabi ter predstavlja novo modo 
oblikovanja denarnic, ki spremeni njeno obliko in 
uporabnost._

 Fongy Fongalishes

SLOVENSKA – LOCAL MADE
Trgovino, kjer lahko izbirate med izdelki mladih oblikovalcev, umetni-
kov, ustvarjalcev, ki prihajajo iz Slovenije, sta v letu 2017 odprli Lucie 
Görlichová in Tina Krajnc. Lucie pod blagovno znamko LUCI ustvarja 
kakovostna in brezčasna oblačila, narejena iz skrbno izbranih okolju 
prijaznih materialov. Kakovost izdelave, trajnostni materiali in brezča-
sen, minimalističen dizajn oblačil omogočajo, da jih boste nosili tudi več 
sezon. Tina pa je ustanoviteljica blagovne znamke MOI. Leseni modni 
dodatki MOI so edinstveni, ročno izdelani, skrbno in domiselno narejeni. 
So popolno darilo, zahvala strankam, zaposlenim, prijateljem in znan-
cem. Z vsakim nakupom v trgovini Slovenska – local made podpirate in 
pomagate lokalnim ustvarjalcem, da lahko rastejo in se razvijajo._

slovenska.si

BRINA VIDIC
Oblikovalka Brina Vidic je na 
področje mode vstopila pred 
kratkim, saj je pred tem na 
ljubljanski akademiji študirala 
umetniško oblikovanje stekla 
in keramike. Z artistično- 
oblikovalskim zaledjem v svo-
ja oblačila vnaša prefinjene 
in minimalistične elemente, 
ki se kažejo v izčiščenih in 
brezčasnih uporabnih ali 
eksperimentalnih kreaci-
jah. Kolekcija Dedicated to 
daydreaming se ukvarja s 
stanji človeške zavesti in z 
njimi povezano simboliko, ki 
jo kot oblikovalka razčlenju-
je vizualno in lingvistično. 
Oblačila torej nosijo zgodbo 
in so namenjena ženskam, 
ki si želijo udobja, elegance 
in svobode pri dnevnem 
sanjarjenju. Kolekcija je bila 
ustvarjena na podlagi spalnih 
oblačil, prenesenih v dnevna, 
oblikovalka pa je na ta način 
zabrisala mejo med tem, kar 
nosimo doma, in kaj zunaj, na 
ulici. Njeno kolekcijo si v živo 
lahko ogledate na modnem 
dnevu 25. avgusta v okviru 
festivala Urbano Dejanje._

 @brencha_brina

BOOPACKS
Pod mlado slovensko blagovno znamko 

BOO oziroma daljše BOOPACKS najdemo 
modne nahrbtnike, torbice, hkrati pa svojo 
pozornost usmerjajo tudi v svojo linijo ob-

lačil. Zaznamuje jih minimalizem in dovršen 
dizajn. So mednarodno usmerjeni in se lah-

ko pohvalijo s sodelovanji s priznanimi tujimi 
znamkami, kot sta Topshop in Asos. V Lju-

bljani jih lahko najdete v trgovini Gud Shop, 
Galerija Emporium in TAF-u na Čopovi ulici. 

Nova kolekcija in kampanja A Summer Story 
je nastala po navdihu brezčasnih osemde-
setih let prejšnjega stoletja. Trend, ki nikoli 

popolnoma ne izgine in se vedno znova vra-
ča: žive barve, posebna rebrasta tekstura 

materialov in retro pridih._

boopacks.com
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MODA

LIL.U
LIL.U je barvit, nosljiv in trendovski nakit. Vsak 
kos nakita je natančno ročno izdelan iz vrvi, ki jo 
ustvarjalka nakita Urška Golob ovija s sukancem in 
ga oblikuje v različne strukture. Pod njenimi rokami 
nastaja vse od elegantnega nakita do drznih 
rock šik kosov, predvsem poleti pa jo zajame bolj 
boemski in »tribal« duh. Tako pri izdelavi nakita 
uporablja različne materiale, osnova pa sta vrv in 
sukanec. Iz sukancev nastajajo tudi zelo mo-
derni cofki. Nakitu rada doda industrijski pridih z 
raznimi kovinskimi deli, kot so podložke in matice. 
Zaradi materialov, ki jih uporablja, je nakit (uhani, 
zapestnice, ogrlice …) lahek in prijeten za nošenje, 
čeprav je videti masiven. Zaradi širokega spektra 
slogov, oblik in barvnih kombinacij lahko z nakitom 
LIL.U osrečite ženske vseh generacij._

 LIL.U edgy and chic
etsy.com

LENA
Lena je slovenska znamka 
ročno izdelanih modnih 
oblačil in dodatkov izpod 
rok Tjaše Pezdirc in Eve 
Slana, ki izdelke zdizajnirata 
od prve do zadnje niti. Vsi 
kosi so izdelani ročno in so 
slovenskega porekla. Nova 
kolekcija je bila navdihnjena 
z motivi iz 90. let prejšnjega 
stoletja in vsebuje oblačila, ki 
so primerna tako za vsako-
dnevne sprehode po mestu, 
obisk plaže kot za večerne 
zabave. Edinstvene lastnosti 
znamke se kažejo v kombi-
naciji odštekanosti, barv in 
trendovskih potiskov, ki pa 
jih združuje Lena, dekle iz lo-
gotipa, ki znamko pooseblja. 
Lena tako predstavlja šče-
pec norosti, žličko zabave in 
kanček odbitosti ter popestri 
garderobo tako mladim kot 
tudi mladim po srcu._

wearelena.com

KISS THE FUTURE
KISS THE FUTURE je urbana modna znamka oblačil in umetniško 
ime Tanje Pađan, ki je leta 2011 diplomirala na smeri Oblikova-
nje tekstilij in oblačil. Od takrat je tudi aktivna članica Anselme 
– coworking delavnice, kjer si atelje deli še z drugimi ustvarjalci. 
Pri njenem delu jo navdušujejo raznovrstni vplivi. Navdih črpa iz 
znanstvene fantastike, urbane kulture, eksperimentalnega videa, 
dolgih romanov, vesolja, rokokoja … Kolekcije oblačil so skoraj 
vedno predstavljene v sodelovanju z drugimi umetniki. Njena dela 
lahko najdemo v objavah mednarodnih revij, kot so REVS magazi-
ne, Kneon Magazine, C-Heads magazine, Dreck magazine …_

 Kiss the Future
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LEPOTA

POGLED ČEZ 
ETIKETO: 
VEGANSKO, 
NARAVNO, 
ORGANSKO, ČISTO 
ALI IZ PRAVIČNE 
TRGOVINE?

STE PREPRIČANI, DA VAŠ LOSJON NI TESTIRAN NA ŽIVALIH? 
JE ŠMINKA VEGANSKA? KAKO STE LAHKO PREPRIČANI, 
DA JE VAŠA NEGOVALNA KREMA ORGANSKA? POSKUS 
DEKODIRANJA SEZNAMA SESTAVIN VAŠEGA NAJLJUBŠEGA 
IZDELKA ZA NEGO KOŽE JE VELIKOKRAT LAHKO UTRUJAJOČ 
IN NEUSPEŠEN. DA BI LAŽJE UGOTOVILI, KAJ JE V RESNICI V 
VAŠI KOZMETIKI, SMO VAM NA POMOČ PRISKOČILI Z VODIČEM 
PO ORGANSKI, VEGANSKI, NARAVNI, ČISTI IN KOZMETIKI IZ 
PRAVIČNE TRGOVINE.

naravna organska veganska

NARAVNA KOZMETIKA 
Gre za po navadi najbolj zlorabljen opis v lepotni industriji. Izdelek se namreč 
lahko označi za naraven, če ima le odstotek naravnih virov, rastlinskih ali mi-
neralnih sestavin. Najboljši način, da natančno veste, kaj je v sami formuli, je, 
da preverite sestavine. V naravnem izdelku se pričakuje, da bodo vse naravne 
sestavine na vrhu in vse sintetične sestavine na dnu. Naravni izvlečki bodo 
imenovani glede na njihovo znanstveno ali latinsko ime, zato preverite kozme-
tični slovar, če niste prepričani. Da vam bo lažje, posegajte po znamkah, ki jasno 
navajajo naravni delež sestavin. 100-odstotno naravni izdelki bodo prav tako 
imeli občutno krajši rok trajanja._

ORGANSKA KOZMETIKA 
Da se kozmetika označi za organsko, je dovolj le manjši odstotek naravno 
pridelanih sestavin. Najlažji način, da preverite pristnost izdelka, je, da poiščete 
logotip Soil Association, ki velja za najstrožji evropski certifikat za organsko 
kozmetiko (najmanj 95 odstotkov naravno pridelanih sestavin). To pomeni, da se 
izdelek pridobiva in proizvaja z uporabo trajnostnih, ekološko pridelanih sesta-
vin, da izdelki niso preizkušenih na živalih, so brez surovih kemikalij, nanodelcev, 
parabenov, sintetičnih barvil in umetnih dišav._

VEGANSKA KOZMETIKA 
Tudi za to vrsto kozmetike ni pravne ureditve, zato preverite veljavnost same 
znamke. Najlažje bo, da poiščete logotip Vegan Society. Ta potrjuje, da med 
sestavinami in med samo proizvodnjo ni živalskih ekstraktov ali živalskih 
stranskih proizvodov. Prav tako tak izdelek in njegove sestavine niso testirani 
na živalih. Drugi logotip, na katerega bodite pozorni, je logotip Leaping Bunny. 
To je tudi edini mednarodno priznani simbol, ki zagotavlja, da pri razvijanju ni 
bilo opravljenega testiranja na živalih. Treba je omeniti, da izdelek z oznako 
‘vegansko’ lahko vsebuje botanične nadomestke oziroma sintetizirane sestavine 
iz laboratorija._

ČISTA KOZMETIKA 
Na splošno mora biti čista kozmetika brez sulfatov, silikonov, ftalatov, parabe-
nov, pesticidov, naftnih derivatov, umetnih barvil in sintetičnih dišav. V Evropski 
uniji morajo biti na etiketi navedeni morebitni alergeni, ki lahko povzročijo 
preobčutljivost (v koncentraciji več kot 0,01 odstotka). Te sestavine so po navadi 
navedene v poševni pisavi na koncu sestavin._

KOZMETIKA IZ PRAVIČNE TRGOVINE 
Ta oznaka pomeni, da so sestavine – po navadi kokosovo, arganovo, marelično 
olje, olje iz brazilskih oreščkov, karitejevo maslo – kupljene po pravični ceni. To 
zagotavlja stabilne plače za lokalne, manjše kmetovalce, ki pridelujejo te izdelke. 
Ti izdelki so prav tako podpora za družbene projekte, kot so zagotavljanje čiste 
pitne vode ali izboljšanje zdravstva._

soilassociation.org
vegansociety.com
fairtrade.net
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ŠPORT

JE SUPANJE 
ZABAVA ALI 
ŠPORT? OBOJE.

Pri športu se znojimo, kaj pa na supu?
Prav tako lahko. Dolžino in intenzivnost ve-
slanja lahko prilagajamo željam in potrebam, 
časovnim okvirom in željam po rezultatu. 
Redke aktivnosti ponujajo miganje celemu 
telesu in supanje zbudi prav vsako mišič-
no skupino. Roke in ramenski obroč skrbijo 
za gibanje, jedro (trebušne mišice oziroma 
»six-pack«) držijo telo v ravnotežju, medtem 
ko noge blažijo nihanje deske in proizvedeno 
energijo iz zgornjega dela telesa prenesejo 
na desko in njeno drsenje po vodni gladini. S 
pomočjo rednega supanja izboljšamo fizično 
kondicijo, okrepimo vse mišične skupine in 
izboljšamo ravnotežje. Zaradi aktivnosti na 
vodi je supanje tudi sproščujoča dejavnost – 
pomirjeni in s čisto glavo se boste z veseljem 
posvetili delu ali družini. 

Kako začeti z rekreativnim supanjem?
Supanje je šport, kjer boste razvili moč in izbolj-
ševali tehniko, z rednim veslanjem pa postali 
hitrejši in lahko obiskali bolj oddaljene lokacije. 
Če desko že imate (tudi če je še nimate), bos-
te v Ljubljani rekreativno najlažje začeli v Sup 
klubu. Na temo supanja klub ponuja prav vse. 
Pomagajo vam pri prvih korakih na supu in vas 
naučijo osnov v Mali šoli supanja. Tehniko in 
moč lahko pilite v okviru individualnih ur, rekre-
ativnega supanja s trenerjem ali prek priprav 
na resna tekmovanja. Supanje je kot šport pri-
meren za otroke od 8 let, mladino in tudi vse 
zaposlene. Sup klub vsako leto organizira dve 
ali tri množično obiskana tekmovanja, ki se jih 
udeležujejo tudi njihovi člani. Letos bo že petič 
na sporedu Ljubljanica SUP Challenge: za tek-
movalce zanimivo tekmovanje zaradi teatral-
nega in urbanega okolja ter množice navijačev, 
za gledalce na obali in mostovih pa je praktično 
edina priložnost, da sup tekmovanje spremljajo 
iz neposredne bližine._

FOTO: SUP KLUB

PRED NEKAJ VEČ KOT DVAJSETIMI LETI SI DAVE KALAMA, LAIRD HAMIL-
TON IN NJUNI HAVAJSKI KOLEGI VERJETNO NISO PREDSTAVLJALI, DA 
BODO V ŠPORTU PISALI ZGODOVINO. USPEŠNI IN SVETOVNO ZNANI JEZ-
DECI VALOV SO, KO MORJE NI PONUJALO VISOKIH VALOV ZA SURFANJE, 
NA SVOJE DESKE VZELI VESLO IN TRENIRALI Z VESLANJEM STOJE. NI 
TRAJALO DOLGO, KO SO JIM ZAČELI SLEDITI TUDI DRUGI, NAJPREJ NA 
HAVAJIH, POZNEJE V KALIFORNIJI IN ŠIRŠE. PRELOM TISOČLETJA ŠTE-
JEMO ZA ZAČETEK SODOBNEGA DESKANJA Z VESLOM (SUPANJA), KI JE 
TRENUTNO NAJHITREJE RAZVIJAJOČI SE ŠPORT. KER GRE ZA PRIVLAČNO 
AKTIVNOST, SE PRILJUBLJENOST SUPANJA OPAZI NA VSAKEM KORAKU. 
ZADNJIH NEKAJ LET SLOVENIJO »PREVESLAVA« VEDNO VEČ NAVDUŠE-
NIH MLADIH IN MALO MANJ MLADIH, KI SE SUPANJA LOTEVAJO NA VSEH 
VRSTAH VODA. KO GOVORIMO O SUPANJU NA MORJU ALI JEZERU MED DO-
PUSTI IN POČITNICAMI, IMAMO V MISLIH LAHKO, PREPROSTO IN DOSTO-
PNO AKTIVNOST ZA VSAKOGAR. NEIZMERNO VESELJE OTROK, KI LEZEJO 
NA DESKO IN SKAČEJO Z NJE, STARŠI, KI OTROKE VOZIJO NA SUPIH KOT 
SOPOTNIKE, SUPANJE S HIŠNIMI LJUBLJENČKI, SPROŠČENO RAZISKOVA-
NJE NARAVE Z VODNE GLADINE ... ZVENI ZNANO? VSE TO JE SUPANJE. NI 
PA SUPANJE ZGOLJ TO! KO ZABAVNA AKTIVNOST PRERASTE OKVIR TE-
DENSKEGA DOPUSTA, KO SE NA VODO PODAMO SAMI OD SEBE PO ŠOLI ALI 
SLUŽBI, TAKRAT ŽE LAHKO GOVORIMO O REKREACIJI IN ŠPORTU.
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SLOVENSKE 
DESTINACIJE 

ZA SUPANJE
BOHINJSKO JEZERO

Biser med našimi jezeri je primeren za vse stop-
nje znanja supanja. Še posebej je priljubljen v 

poletnem času, ko se na prijetno toplem jezeru 
lahko umaknemo na tiho sredino jezera. Tveganje 

je močan veter, ki se lahko pojavi nenadoma in 
nam oteži povratek na izhodiščno lokacijo. Ob 

jezeru je več možnosti izposoje deske._

BLEJSKO JEZERO
Priljubljena turistična destinacija domačih in 

tujih turistov, katerega poseben draž je otok na 
sredini jezera in mogočna skala z gradom nad 

mirno gladino jezera. Lokacija je primerna za vse 
stopnje znanja supanja, vendar imamo v visoki 

sezoni lahko otežen dostop s supom do vode in 
povratek z nje zaradi obilice kopalcev. Ob jezeru 

je več možnosti izposoje deske._

CERKNIŠKO JEZERO
Jesenska in spomladanska destinacija, na kateri 
priporočamo supanje z opremo, primerno letne-

mu času. Suha obleka ali vsaj neoprenska obleka 
bosta v hladni jeseni ali zgodnji pomladi prepre-
čili podhladitev ob morebitnem padcu v hladno 
vodo. Predlagamo, da prinesete svojo desko ali 

si jo izposodite, ob jezeru namreč ni možnosti 
najema._

GRADIŠKO JEZERO
Lokacija, od Ljubljane oddaljena zgolj 20 minut 
vožnje v smeri Trojan, ponuja skrivnostnost in 

tiho umaknjenost potopljene doline. Umetno 
jezero, nastalo ob gradnji štajerske avtoceste, je 
primerno za vse stopnje znanja supanja. Gibanje 

odsvetujemo na vzhodnem delu jezera, kjer so 
drstišča rib – priporoča se supanje med točko 

vstopa na zahodnem delu pa vse do dračja, ki iz 
vode gleda na dveh tretjinah jezera v smeri proti 

vzhodu._

LJUBLJANICA
Najbolj priljubljena suparska destinacija, ki vas 

popelje skozi Plečnikovo Ljubljano, pod številnimi 
mostovi skozi slikovite poglede na pisana pročelja 
in mogočni grad nad mestom. Lokacija je primer-
na za tiste z že kakšnim preveslanim kilometrom, 

za prvič se priporoča spremstvo inštruktorja. 
Nevarnosti so gost ladijski promet in drugi udele-
ženci na vodi ter premočen vodni tok po obilnem 

deževju. V Sup klubu je možnost parkiranja in 
izposoje deske._

ZBILJSKO JEZERO
Umetno akumulacijsko jezero, priljubljena turi-

stična destinacija v neposredni bližini Ljubljane 
z znamenitimi labodi in veliko zelene, neokrnjene 
narave. Lokacija, primerna za vse stopnje znanja 

supanja, z možnostjo parkiranja in izposojo deske 
v Wasupu._

TRBOJE
Čolnarna s tradicijo na levem bregu Save, bližje 
Kranju, prav tako na akumulacijskem jezeru 
hidroelektrarne, kjer je supanje primerno za 
vse stopnje znanja. Začetnikom priporočamo 
spremstvo inštruktorja. V ŠD Amfibija je možnost 
najema deske._

VELENJSKO JEZERO
Mirno jezero na Štajerskem/Šaleškem delu Slo-
venije, kjer zastane dih ob urejeni okolici in ličnih 
sprehajalnih poteh. Zaradi ugrezanja tal nad 
rudnikom Velenje se jezero spreminja in svojo sli-
kovito obalo zariše različno od obiska do obiska. 
Urejeno parkiranje in dostop do vode sta možna 
na južnem delu jezera ob avtokampu. Lokacija je 
primerna za vse stopnje znanja, v vetrovnih dneh 
je lahko veter premočan, zato priporočamo ogled 
vremenske napovedi. Izposoja desk je mogoča v 
Zoo Station._

MOST NA SOČI
Prav tako ena najlepših destinacij, zagotovo vre-
dna obiska in preživetja dneva ali dveh v razisko-
vanju Soče in pritokov. Nudi obilo možnosti vesla-
nja proti toku ali z njim, postanka na plažah Idrijce 
in okusnega kosila pri lokalnih gostincih. Zaradi 
mirnega toka in slikovitosti je primerna lokacij 
za vse stopnje znanja. Težavo lahko predstavlja 
občasen močan veter. Priporočamo, da pridete s 
svojo ali izposojeno desko._

SLOVENSKA OBALA
Za naprednejše suparje je zagotovo izziv in draž 
veslanje v veter, prek manjših ali večjih valov, 
okrog svetilnika ali vremenske postaje ... Na voljo 
je več lokacij, uporabite lahko dostop v avto-
kampu, urejeni plaži v mestih ali ob njih, lahko ob 
divjih plažah ali oddaljenih samotnih poteh. Prav 
tako imate več možnosti izposoje desk ali najema 
inštruktorja._

ŠPORT

Ne glede na destinacijo vaših raziskovanj in 
podvigov s supom, VEDNO uporabljajte varno-
stno vrvico. Pomnite, da veter piha dlje in valovi 
valovijo dlje in hitreje, kot mi plavamo. Varno-
stna vrvica je lahko vaša vez z življenjem._

supklub.si
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BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE 

ITALIJANI SO PRAKTIČNO IZUMILI 
NAČIN, KAKO DANES LJUDJE PO 
SVETU PRIPRAVLJAJO, STREŽEJO IN 
PIJEJO KAVO: VSE OD POIMENOVANJ 
(KAPUČINO, LATTE MACCHIATO), 
DO KAVNIH ESPRESSO APARATOV 
(LETA 1884 GA JE IZUMIL ANGELO 
MORIODNO V TORINU). ČE IMA KAVA 
SVOJ DUHOVNI DOM, POTEM JE 
TO GOTOVO ITALIJA. TUJI POSKUSI 
PRILAGAJANJA IN KRAŠENJA 
KAVE V RAZNE T. I. FRAPUČINE SE 
NAMREČ V ITALIJI OBRAVNAVAJO 
KOT SVETOSKRUNSTVO IN KAVE TAM 
OSTAJAJO STROGO TRADICIONALNE. 
MNOGE MEDNARODNE VERIGE NA 
APENINSKEM POLOTOKU ŠE DANES 
NIMAJO SVOJE PODRUŽNICE, 
NEODVISNE KAVARNE, KI JIH VODIJO 
POKLICNI BARISTI, PA SO PREJ 
PRAVILO KOT IZJEMA. NEKATERE TAKO 
SEGAJO V ZGODNJE 18. STOLETJE. 
CAFFÈ FIORIO V TORINU JE NEKOČ 
STREGEL KAVO NIETZSCHEJU IN 
GROFU DI CAVOURJU, GRAN CAFFÈ 
RENZELLI PA ŽE OD LETA 1803 VODI 
ENA DRUŽINA.

KAKO PITI KAVO KOT 
PRAVI ITALIJAN? 

KAKO NAROČITI KAVO? 
Pomislite na svojo prvo italijansko kavo 
kot na neuradno slovesno iniciacijo. Pra-
vilo številka ena: ne zahtevajte velikega 
vaniljevega frapučina s stepeno smetano. 
Večino italijanskih naročil za kavo dobite z 
eno samo besedo: caffè je močan espres-
so (izraz espresso se v italijanskem kav-
nem žargonu le redko uporablja), macchia-
to je espresso s kančkom parjenega mleka, 
americano je espresso z dodano vročo 
vodo, ki kavo nekoliko podaljša. Kralj vseh 
belih kav je spoštovani kapučino, espresso 
s toplim spenjenim mleko in po želji potre-
sen s čokolado._

OKUS
Ena najboljših stvari pri italijanski kavi je ta, 
da ne glede na to, kje ste – ali v planinski 
vasi ali na trgu v Rimu –, je kakovost kave 
skladna. Tako kot ljubijo svoje testenine 
al dente, tako jim je všeč kava, ki je moč-
no pražena, grenkosladkega okusa z rja-
vo peno ali kremo na vrhu. Gladke, sadne 
note in umetelen latte art pri Italijanih niso 
preveč priljubljeni. Nihče nima časa čakati 
deset minut, da barista pripravi personali-
zirano kavo ali pa da nariše javorjev list na 
vrh kapučina. Hitrost, s katero delujejo ita-
lijanski baristi med jutranjo gnečo, je res-
nično osupljiva._

NEKAJ NASVETOV
 ● V barih je kava pogosto postre-

žena z manjšim kozarcem 
vode; voda naj bi se spila pred 
kavo in tako očistila nebo v 
ustih. 

 ● V nekaterih bolj zasedenih 
barih (še posebej na železni-
ških postajah) morate za kavo 
plačati vnaprej in potem račun 
pokazati baristu. 

 ● Italijani pijejo kavo v manjših 
količinah. Sedem ali osem 
espressov na dan ni nič neob-
ičajnega. 

 ● Kava v Italiji presenetljivo ni 
draga; če ste zanjo plačali več 
kot dva evra, so vas prinesli 
okoli. 

 ● Katero italijansko mesto ima 
najboljšo kavo, je razprava, 
ki bi lahko ponovno zanetila 
risorgimento, vendar boste le 
redkokje našli toliko zgodo-
vinskih kavarn kot v Torinu in 
Trstu._

PAUSA
V italijanskih kavarna boste le redko doživeli, da 
vam bodo dali kavo za s sabo, razen na kakšni 
železniški postaji. Naj se vam mudi ali pa tudi 
ne, od vas se pričakuje, da boste skupaj z do-
mačini napolnili kavarno. Italijani sicer nimajo 
navade, da bi se v kavarnah zadrževali ure in 
ure. Pavza za kavo je dobesedno pavza. Nekaj 
ugrizov v pecivo iz listnatega testa, trije požirki 
vročega espressa, nekaj besed o najnovejšem 
korupcijskem škandalu z baristo in že so na poti. 

Po tradiciji se kapučino pije zjutraj. Nekateri 
ciniki pravijo, da je večji faux pas, če kapučino 
naročite po 10. uri zjutraj._

KAVNE RAZLIČICE
Čeprav je preprosto običajno v italijanskem 
kulinaričnem svetu tudi najboljše, kultura kave 
dovoljuje nekaj manjših različic, med kateri-
mi so nekatere regionalne. Caffè corretto je 
espresso, ‘popravljen’ z nekaj žgane pijače, 
običajno z grappo, in se pije pozneje v dnevu. 
Doppio je dvojni espresso, popolnoma spre-
jemljiv, če imate mačka ali pa niste dobro spali. 
Ristretto je kratek espresso z manj vode, a ena-
ko močan. Capuccino scuro je kapučino z manj 
mleka. Posebnost regije Peimont, zlasti Torina, 
je bicerin, ki je prisoten že 200 let. Sestavljen je 
iz slojevitega espressa, vroče čokolade, mleka 
in postrežen v kozarcu. Nič kaj drugačen ni ma-
rocchino, še en piemontski izum, ki je mešanica 
espressa, kakava v prahu in mlečne pene. Če se 
po Italiji potikate z otroki, potem jim naročite ci-
occolata calda (vročo čokolado), ki je v pravem 
duhu la dolce vite temna, gosta in okusna._
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KULINARIKA

NE SPREGLEJTE KULINARIČNIH TOČK, KJER SE 
LAHKO USTAVITE NA ODLIČNI HRANI IN PIJAČI 
TER SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.

GURMANSKE 
POSTAJE 

SVETI FLORIJAN
Svoja vrata je vsem mimoidočim in tudi tistim z namenom na Gornjem trgu v 
Ljubljani konec junija odprl deli, bistro, resto in klub v enem Sveti Florijan. Gre za 
vseobjemajoči prostor za obliko druženja, ki temelji na humani vrsti užitka, pove-
zani z deljenjem.

Zgoraj levo boste našli delikateso s svežimi sestavinami in s šankom, par miza-
mi za redne goste ter vinoteko, kjer je čas za krajši pogovor in odpiranje kakšne 
buteljke. Delikatesa se odpre takoj zjutraj ob 8.00 in zapre ob 21.00, ko se žaro-
meti preselijo v klub.

Drugo enoto tvori bistro. Scena kot iz francoskega filma, miza ob mizi, noga ob 
nogi, krohot mimo provokacije z mize en čin vina vstran. Tretja enota je odprta 
kuhinja. Bistro in restavracija sta odprta od 18.00 do 23.00. 

V spodnjo etažo je umaknjen večerno-nočni klub z izbranimi koktajli. Pomemben 
del kluba, eno stopničko višje, so tudi odrske deske. Klub je odprt do 2.00._

Gornji trg 20 / Ljubljana 
sveti-florijan.comROOSTER COFFEE

Rooster coffee je specializirana kavarna – »specialty coffee shop« 
in dom Tovarne kave. Tukaj pražijo kavo in jo pozneje pripravijo na 
različne načine; espresso in filter načine – V60, Aeropress, Chemex, 
ponujajo pa tudi nitro cold brew – hladno varjeno kavo. Majhen lokal 
so opremili preprosto, skoraj vse so naredili sami v želji, da bi se go-
stje tukaj dobro počutili.

Ponujajo skrbno izbrano kavo, ocenjeno z najmanj 85 točkami, kar 
jo uvršča v kategorijo »specialty coffee«. Gre za najkakovostnejša 
kavna zrna, ki so v vseh pogledih sveža in posledično veliko bolj živa, 
bogata in aromatična od kave, vključene v vsakodnevne ponudbe na 
trgu. To so kave, ki rastejo v idealnih klimatskih razmerah in so skrb-
no pridelane, kave s polno sledljivostjo in podrobnimi informacijami. 
Zelo pomembno je tudi dejstvo, da pri trgovanju s takšnimi kavami 
kmetje oziroma pridelovalci za svoje delo dobijo boljše plačilo, saj je 
na trgovski poti manj posrednikov.

Gostje lahko izbirajo med tremi različnimi kavami. Trenutno je v po-
nudbi brazilska za tiste bolj tradicionalne pivce, bolj zahtevni ljubitelji 
kave pa lahko izbirajo med kavami iz Kolumbije, Kostarike, Paname … 
Poleg kave ponujajo tudi naravne napitke, točeno kraft pivo, lokalna 
vina, ob koncu tedna pa tudi kakšen kakovosten koktajl ali vedno bolj 
priljubljen gin tonic. Na meniju so tudi smuti bovle iz sadja, zelenjave 
in superživil, kmalu pa bodo ponudbo razširili tudi z drugimi zdravimi 
jedmi._

Gosposka ulica 21 / Maribor 
tovarnakave.si

R E S T A V R A C I J A ,  B I S T R O ,  D E L I K A T E S A ,  K L U B /

K A V A R N A /

NOVE PETROLOVE INOVATIVNE IN TRENDOVSKE 
PRIROČNE TOČKE HOPIN
Slovenska mestna središča so bogatejša za nove Petrolove HopIN točke za hitre 
in mobilne meščane. Ponujajo široko paleto različnih izdelkov, jedi iz programa 
Fresh, Kavo na poti in možnost opravljanja številnih storitev, kot so vplačilo loto 
listka, športne stave in nakup vstopnic za koncerte. V Ljubljani sta kar dve priročni 
točki HopIN (prva se je odprla na Bavarskem dvoru), svojo imajo tudi prebivalci 
Celja in Kranja, v Mariboru pa jo lahko pričakujejo avgusta._

petrol.si
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Začetek Livityja sega v leto 2014, ko se je podjetnik 
Krasen Kyurkchiev, ki je med drugim ustvaril številne 
uspešne blagovne znamke in bil leta 2011 imenovan za 
enega izmed desetih najboljših podjetnikov v Evropi, 
odločil, da naredil lahko in okusno ploščico s superživi-
li. Navdahnjen s surfanjem in razmahom probiotikov v 
New Yorku, je v času, ko je ravnokar odprl svojo prvo pi-
sarno v Velikem jabolku, ustvaril Livity. Znamko je razvil 
s pomočjo treh prvakov v kajtanju iz Bolgarije, Španije 
in Nemčije. Ti so namreč potrebovali lahko energijsko 
ploščico, ki  bi poskrbela za dobro počutje in jim 
dala dovolj energije za naporne treninge. Bol-
garija sicer slovi po dolgi tradiciji uživanja 
probiotikov, predvsem jogurtov, in Bol-
gari zelo dobro vedo, kako skrbeti 
za zdravje. 

Razvijanje ploščice Livi-
ty je zahtevalo resnično 
predanost – veliko raz-
iskav, natančno izbiro 
surovih sestavin in skraj-
no osredotočenost pri 
nadzoru nad dostavo in samo 
proizvodnjo. Na koncu je ekipa le 
našla pravo mešanico bio veganskih 
superživil in pravi način, da ostaja kultura 
živil v ploščici živa. Končni izbor je vključeval 
bio kokos, chio, aceorolo, maco, jabolka, višnje, 
indijske oreščke in dateljne. Do rešitve so prišli s 
pomočjo napredne biotehnologije – dvojna kapsula, ki 
vsebuje živila in beljakovine ter tako varuje žive kulture 

pred vplivi okolja. Livity vsebuje 4 vrste veganskih ži-
vih kultur, pridobljenih iz laktobacilov in bifidobakterij, 
ki spadajo med 80 vrst, odobrenih s strani Evropske 
agencije za varno prehrano. Da bi bila ploščica še oku-
snejša, so Kyurkchiev in njegova ekipa dodali še ročno 
narejeno čokolado z družinske kmetije v Veliki Britaniji. 
V nasprotju z industrijsko proizvodnjo, počasna in roč-
na proizvodnja čokolade namreč ohranja encime in mi-
kroelemente znotraj kakava.

Bio presne ploščice Livity vsebujejo le surovo 
sadje, semena in oreščke, ročno priprav-

ljeno čokolado iz Velike Britanije in 
žive kulture, tj. dobre bakteri-

je. Ploščica s superživili ne 
vsebuje predelanih sesta-
vin, pripravljena pa je brez 
toplotne obdelave.  

Livity je način življenja, po-
moč, da ujamemo svoje sanje, 

ostanemo osredotočeni na svoje 
življenjske cilje in ohranimo naravno 

povezavo med duhom, telesom in bio 
hrano. Okusne ploščice lahko najdete v tr-

govinah po Sloveniji, na voljo pa so naslednji 
okus: Livity kokos in kakav, Livity chia in kakavo-

va zrna, Livity sliva in goji jagode, Livity acerola in 
črni ribez ter Liveness višnja in maca._

livitybar.com

LIVITY:  
V HARMONIJI  

Z NAMI

LIVITY SO BIO PRESNE PLO-
ŠČICE S SUPERŽIVILI, ROČNO 
PRIDELANO ČOKOLADO IN ŽIVI-
MI KULTURAMI. IME SO DOBILE 
PO RASTAFARIJANSKEM KON-
CEPTU NOTRANJE ENERGIJE, 
KI SE PRETAKA SKOZI VSE ŽIVE 
STVARI, SVOJ DEBI PA SO DO-
ŽIVELE V NEW YORKU. MAMLJIV 
OKUS, 4 VRSTE VEGANSKIH ŽI-
VIH KULTUR, PRIDOBLJENIH IZ 
LAKTOBACILOV IN BIFIDOBAK-
TERIJ, PRIVLAČNA EMBALAŽA 
IN KAKOVOSTNA SUROVA HRA-
NA, KI JE CERTIFICIRANA KOT 
BIO IN NARAVNO PRIDELANA, 
SO ODLIČNI RAZLOGI, ZAKAJ SI 
BOSTE ŽE PRAV KMALU PRIVO-
ŠČILI TO PLOŠČICO.
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MARMELADA IZ BRESKEV IN BELE ČOKOLADE 

MASTERCARD NLBLENDER:  
NEVSAKDANJI GLASBENI PAR

S E S TAV I N E

P R I P R AVA

Breskve najprej na hitro potopimo v vrelo 
vodo in nato v ledeno vodo, da lažje odstra-
nimo kožico. Odstranimo koščice in breskve 
narežemo na majhne koščke. V loncu jih zme-
šamo z želirnim sladkorjem Wiener Zucker 2 : 1 
in zavremo. Med rahlim vrenjem mešamo 4 
do 6 minut. Nato naredimo preizkus z mrzlim 
krožnikom, da ugotovimo, ali je marmelada 
dovolj gosta. Če se kapljica na hladnem kro-
žniku takoj strdi, lonec odstavimo z ognja in v 
maso vmešamo belo čokolado. Drugače ku-
hamo še nekaj minut. Vlijemo v pripravljene 
kozarce in takoj dobro zapremo._

Leto 2018 bo na odru združilo dve odmevni glasbeni 
imeni, ki ju slovenski poslušalci še niste slišali skupaj. 
Izjemen vokal Helene Blagne bo na velikem okto-
brskem koncertu v Ljubljani sledil divjemu ritmu sku-
pine Elvis Jackson. Njuni zvrsti v glasbenem projektu 
NLBlender povezuje kralj mash-upov DJ Zeds, ki že 
zdaj razkriva skrivnosti blendanja komadov, opo-
zarjamo pa vas tudi na poletno akustično priredbo 
Helenine pesmi Moj Mornarček. Fantje iz skupine El-
vis Jackson so jo med pripravami na skupni koncert 
zapeli kar v ležerni pozi._
nlbpay.si

  1,5 kg breskev
  500 g želirnega sladkorja Wiener 

Zucker 2 : 1
  200 g sesekljane bele čokolade

ČE RADI SAMI PRIPRAVLJATE MARMELADO, MORATE TA RECEPT NUJNO 
PREIZKUSITI OB PRVI PRILOŽNOSTI. GRE ZA MARMELADO IZ BRESKEV IN 
BELE ČOKOLADE. IN KAR JE NAJBOLJŠE PRI VSEM TEM, PRIPRAVI SE JO 
ZELO PREPROSTO V LE 30 MINUTAH.

MASTERCARD®  CHEFOV 
VAJENEC: ZAČNITE KUHATI  
KOT MOJSTRI

Marmelada, pripravljena z želirnim sladkorjem Wiener Zucker  
1 : 1 ali 2 : 1, ima enoletni rok trajanja.
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Le kako drugače kot vajenci na praksi pri 
chefu Urošu Štefelinu? Ravno takšnega 
mojstrskega preizkusa se je lotil sloven-
ski vloger z najbolj nabrušenim jezikom. V 
vlogi chefovega vajenca se naš Jan Ma-
carol Vrabec s tremi uspešno opravljeni-
mi izzivi že kali v kuharskega strokovnja-
ka, vse sledilce svojih kulinaričnih epizod 
JM2 pa redno nagrajuje z gurmantičnimi 
večerjami za dva v Vili Podvin.

Vaja dela mojstra. In nekje – običajno 
pri sebi – je preprosto treba začeti. Z 
majhnimi koraki, ki vas opremijo za ve-
like podvige. Ti lahko spreminjajo vas, 

vašo okolico ali celo svet, 
v katerem živite. S to 
neprecenljivo filozofijo je 
Mastercard navdihnil tudi 
multipraktika Jana, da 
je svoje kulinarično zna-
nje začel iskati pri enem 
največjih domačih moj-
strov. Kot chefov vaje-
nec je do zdaj že spoznal 
pomembnost kuhinjske 
opreme, še posebej, če 
naloga zahteva, naj ce-
lega piščanca razkosaš 

na pravilne dele. V drugi epizodi nas je 
popeljal na hrvaško obalo, saj ga je chef 
Uroš Štefelin podučil o svežini vseh se-
stavin v kuhinji in izzval, da prepozna 
svežo ribo. Slednjo izdajajo štirje znaki. 
Veste kateri? Ne spreglejte niti, kako 
nakupiti sestavine za gurmanski resta-
vracijski meni sezonske narave in lo-
kalne pridelave z zelo omejeno količino 
denarja. Razkriva Janov vlog._

citymagazine.si
mastercard.si 

 Jan Macarol, Vila Podvin 
 Jan Macarol
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NOVA OSVEŽILNA 
KOMBINACIJA

Fructal Classic Fruit & Veggie je namenjen aktivnim 
in kreativnim ljudem, ki radi poskusijo nove kombina-
cije okusov in želijo živeti v koraku s časom. Pripra-
vili so dve zanimivi in inovativni sadno-zelenjavni 
kombinaciji: sadje z rdečo peso in sadje s korenčkom. 
Oba sokova imata harmoničen okus in ustvarjata 
lahkoten, osvežujoč občutek. Poleg polnega okusa 
ponujata osvežitev s kar 30 % manj sladkorja, kot ga 
imajo druge primerljive sadne pijače z visokim sad-
nim deležem. Osvežite se s kakovostno sadno-zele-
njavno pijačo Fructal Classic FRUIT & VEGGIE!
fructal.si
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NOVIČKE S SPLETA

PODSTAVEK ZA 
KAMERO CAPSULE360 
*cm.si/capsule360

»AIRBAG« ZA PAMETNI 
TELEFON 
*cm.si/adcase

INSTAGRAM LITE 
*cm.si/iglite

BESEDILO & IZBOR: MIHA KODRIČ

MNOGI PAMETNO TEHNOLOGIJO ŠE VEDNO POVEZUJEJO PREDVSEM S PAMETNIMI 
TELEFONI, A TEMU ŽE DOLGO NI VEČ TAKO. NAŠI DOMOVI SO LAHKO NAMREČ ŽE 
NEKAJ ČASA OPREMLJENI Z NAJRAZLIČNEJŠIMI TEHNOLOŠKIMI PRIPOMOČKI, KI 
MISLIJO NAMESTO NAS. MORDA JE ČAS, DA TUDI SAMI NAGRADITE SVOJ DOM IN GA 
SPREMENITE V OAZO UMETNE INTELIGENCE.

OPPO FIND X
V SVOJEM OHIŠJU SKRIVA 
KAMERO IN OPTIČNI BRALNIK

Pametni telefon Oppo Find X 
se ponaša s 6,4-palčnim 1080p 
OLED-zaslonom, ki pokriva kar 
93,8 % površine sprednje strani. 
Namesto zareze sta na vrhu na-
prave sprednja kamera z ločlji-
vostjo 25 MP in 3D optični bralnik 
za prepoznavanje obraza, ki pa 
iz ohišja pokukata šele ob vklopu 
telefona ali aplikacije za kamero. 
Na zadnji strani najdemo dvojno 
kamero, ki je sestavljena iz dveh 
objektivov z ločljivostjo 16 ozi-
roma 20 MP. Oppo Find X, ki ga 
sicer poganja procesor Snapdra-
gon 845, je prvi telefon kitajskega 
podjetja, ki bo na voljo v Evropi in 
Severni Ameriki._

oppo.com 

TELEFON MESECA

VIVO NEX 
PAMETNI TELEFON BREZ 
ZAREZE IN OKVIRJA 

Vivo je naznanil novi pame-
tni telefon Nex, ki že na prvi 
pogled prepriča z zaslonom 
brez okvirja, ki pokriva več kot 
91 % površine sprednje strani. 
Hkrati telefon nima zareze, še 
posebej edinstven pa je zavo-
ljo selfie kamere, ki ob uporabi 
pokuka iz ohišja telefona. Nex 
uporablja tehnologijo Screen 
SoundCasting, ki za oddajanje 
zvoka izkorišča tresljaje. Po-
hvali se lahko tudi z vgrajenim 
senzorjem za prepoznavanje 
prstnih odtisov. 6,59-palčni 
OLED-zaslon vsebine prikazu-
je v ločljivosti 1080p. Zadnja 
kamera je sestavljena iz dveh 
tipal z ločljivostjo 12 MP oziro-
ma 5 MP, medtem ko sprednja 
kamera posnetke ustvarja pri 
ločljivosti 8 MP. Novi telefon 
poganja procesor Snapdra-
gon 845. Na bralno-pisalnem 
pomnilniku je 8 GB prostora, 
za shranjevanje pa je name-
njenega 256 GB prostora. 
Glede na moderne standarde 
se Nex uvršča v kategorijo 
ogromnih telefonov, saj tehta 
199 g, njegova debelina pa je 
7,98 mm. _ 

vivo.com

8BITDO 
NOVI IGRALNI PLOŠČKI ZA 
NINTENDO SWITCH

Podjetje 8Bitdo je navdušilo z 
novo linijo ploščkov, ki je name-
njena uporabnikom konzole Nin-
tendo Switch. Igralni plošček 8 
Bitdo Zero 2 z barvno kombina-
cijo posnema Game Boy Pocket, 
ki je bil priljubljen v 90. letih 21. 
stoletja. Ima usmerjevalno ploš-
čico, 4 smerne gumbe in gumba 
»select« in »start«. Ob igranju 
iger ga lahko uporabimo tudi kot 
tretji ali četrti upravljalnik. Na ta 
način je omogočena zabava za 
več ljudi. Če vam minimalistični 
dizajn ne ugaja, so na voljo tudi 
večje naprave. Modela N30 Pro 
2 in SN30 GP boste lahko upo-
rabili na osebnem računalniku, 
Macu in Androidu._

8bitdo.com

UA SPORT WIRELESS TR AIN 
HEADPHONES – PROJECT ROCK 
EDITION  
TRENIRAJTE KOT DWAYNE JOHNSON

Dwayne Johnson oziroma 'The Rock' je sku-
paj s podjetjema Under Armour in JBL lansiral 
brezžične naglavne slušalke, ki bodo med 
vadbo vselej ostale na vaši glavi. Za razvoj 
modela UA Sport Wireless Train Headphones 
– Project Rock Edition so proizvajalci pora-
bili približno dve leti. Slušalke so sicer prvi 
kos opreme za trening iz Under Armourjeve 
kolekcije, ustvarjene v sodelovanju z ‘The 
Rockom’. Označimo jih lahko za robustne, od-
porne pa so tudi na znoj. Še posebej primerne 
so za visoko intenzivno vadbo, kot je denimo 
dvigovanje uteži._ 

underarmour.com

SENSORWAKE TRIO  
BUDILKA, ZARADI KATERE SO 
JUTRA POLNA ENERGIJE 

Sensorwake Trio je prva budilka 
na svetu, ki uporabnika prebudi 
s sproščanjem vonja, svetlobe 
in zvoka. Inovativna ura ponuja 
kar 9 različnih dišav v posebnih 
kapsulah, ki zadoščajo za 30 
bujenj. Proces bujenja se začne 
prav z vonjanjem, po minuti 
začne budilka oddajati spro-
ščujočo svetlobo, medtem ko 
boste po dveh minutah zaznali 
tudi zvočne signale. Naprava 
je varna, okolju in uporabni-
ku prijazna in preprosta za 
uporabo. Na vas je le, da njen 
vtikač vstavite v vtičnico, vanjo 
namestite poljubno dišavo in 
nastavite čas bujenja._ 

kickstarter.com

ČAS JE ZA 
NADGRADNJO
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CEMTREX 
SMARTDESK 
ZDRUŽUJE TRI ZASLONE V 
ENEM

Cemtrex SmartDesk združuje 
tri ločene 24-palčne IPS-
zaslone na dotik v ogromen 
72-palčni zaslon. Vsi so 
povezani z osebnim računal-
nikom z operacijskim siste-
mom Windows, ki je vgrajen 
v pisalno mizo, poganja pa 
ga procesor osme genera-
cije Intel Core i7. V pametni 
mizi med drugim najdemo še 
optični bralnik z ločljivostjo 13 
MP, brezžični napajalni sistem 
za mobilne naprave Qi, tip-
kovnico in sledilno ploščico. 
SmartDesk ima Cemtrexov 
sistem STARK, ki omogoča 
upravljanje na dotik in s kre-
tnjami._ 

smartdesk.com

ASUS STRIX SCAR II 
IN STRIX HERO II 
RAJ ZA IGRIČARJE

Asus je predstavil najnovejša 
člana linije prenosnikov ROG, 
ki je namenjena igričarjem. 
Strix Scar II cilja na igralce, ki 
jih najbolj navdušujejo prvo-
osebne strelske igre, med-
tem ko je Strix Hero II prava 
izbira za tiste, ki prisegajo na 
večigralske spletne arene za 
bojevanje. Prva različica ima 
belo obarvane tipke WASD, 
druga pa QWER. Prenosnika 
poganja šestjedrni proce-
sor Lake Core i7-8750H ali 
Core i5-8300H. Vsebina bo 
uporabniku prikazana na 
15,6-palčnem IPS-zaslonu z 
ločljivostjo 1080p. Debelina 
obeh prenosnikov, ki sicer 
tehtata 2,4 kg, je 26 mm._ 

asus.com

BAGTAG 
NAPRAVA, KI OMOGOČA 
SPLETNO PRIJAVO 
PRTLJAGE

Nizozemsko zagonsko pod-
jetje Bagtag je predstavilo 
moderno rešitev, ki prispeva 
k zmanjšanju prenatrpanosti 
na letališčih. Nova naprava, ki 
se prek brezžičnega omrežja 
Bluetooth poveže s pametnim 
telefonom, vam omogoča 
spletno prijavo vaše prtljage. 
Njen zaslon, ki prikazuje elek-
tronski papir, se lahko pohvali 
z nizko porabo energije in 
odlično berljivostjo. Prav tako 
je zaščiten pred nevarnostmi, 
do katerih pride ob rednem 
potovanju. Bagtag je za zdaj 
na voljo potnikom letalskih 
družb Lufthansa, Swiss Airli-
nes in Australian Airlines._ 

bagtag.com

TITAN 
PODVODNI DRON, KI SE 
POTOPI DO 150 METROV 
GLOBINE 

Svoje morske podvige boste 
lahko v prihodnosti posneli s 
Titanom. Ta podvodni dron je 
sposoben ustvarjanja video-
posnetkov v ločljivosti 4K in s 
frekvenco 30 sličic na sekundo 
ter fotografij v ločljivosti 8 MP. 
Titan, ki bo deloval do 150 me-
trov globine, je opremljen tudi 
z močnimi LED-lučmi. Označi-
mo ga lahko kot zelo prepros-
tega za uporabo, saj ga lastnik 
upravlja z aplikacijo za pametni 
telefon ali tablico. Opremljen 
je s 6 koleščki, ki prispevajo k 
hitremu in spretnemu premi-
kanju v vseh smereh. Najvišja 
hitrost, ki jo doseže, je 2 metra 
na sekundo._ 

kickstarter.com

LEO  
PAMETNI ZVOČNI SISTEM, 
KI ZDRUŽUJE IZJEMNO 
KAKOVOST IN ZAVIDLJIV 
DIZAJN

Zvočni sistem Leo je prvi izdelek 
iz nove linije Dominion, ki so jo 
lansirali pri podjetju Constella-
tion. Uporabnike bo navdušil s 
svojo kompaktnostjo, privlač-
nostjo in pametnostjo. Upravljati 
ga je mogoče prek pametnega 
telefona ali tablice.  Proizva-
jalci zagotavljajo, da bo njihov 
novi adut za visoko kakovost 
zvoka poskrbel ne glede na to, 
v kombinaciji s katerim medijem 
bo deloval. Prav tako se bo lahko 
povezal z omrežjem WiFi in apli-
kacijama Google Chromecast 
in Apple Airplay, ki omogočata 
poenostavljeno predvajanje 
glasbe._ 

constellationaudio.com

ASTROREALIT Y 
EARTH MODEL
INOVATIVEN NAČIN ZA 
RAZISKOVANJE ZEMLJE

Earth je prav poseben model 
Zemlje, ki ga je mogoče 
natisniti s 3D-tiskalnikom. 
Uporablja se v kombinaciji 
z aplikacijo AstroReality. Po 
vzpostavitvi povezave telefon 
preprosto usmerite proti 
Earthu. Ko storite to, je čas za 
edinstveno izkušnjo razširjene 
resničnosti. Začelo se bo vaše 
potovanje po svetu, v sklopu 
katerega boste raziskovali ge-
ološke pojave, divje življenje in 
vremenske vzorce. Aplikaciji, 
ki jo upravljate glasovno, lahko 
zastavite zanimiva vprašanja. 
Če vas zanima, koliko vode 
je v Atlantskem oceanu, ima 
AstroReality za vas že prip-
ravljen odgovor._

kickstarter.com

VARJO  
ZDRUŽUJE RESNIČNI IN 
NAVIDEZNI SVET 

Varjo je naglavni set za mešano 
resničnost, ki združuje resnični 
in navidezni svet. Za to sta 
zaslužna Sonyjeva 0,7-palčna 
Full HD MicroOLED-zaslona, 
ki ponujata gostoto 3000 sli-
kovnih pik na palec in 20-sto-
pinjski vidni kot. Zahvaljujoč 
tehnologiji sledenja pogledu se 
bo virtualna slika vselej naha-
jala pred vašimi očmi. Pričako-
vati je, da bo naglavni set brez 
vključene mešane resničnosti 
na voljo že letos, medtem ko ga 
bodo proizvajalci po vsej verje-
tnosti nadgradili v letu 2019._ 

varjo.com

TROVE COIN
DENARNICA, KI POSKRBI, 
DA SO VAŠE KRIPTOVALUTE 
NA VARNEM

Trove Coin je nova denarnica, 
ki ima obliko zapestnice in 
je namenjena shranjevanju 
kriptovalut. Navdušila vas 
bo zlasti s preprosto dosto-
pnostjo in varnostjo, saj bo 
vselej na vašem zapestju, 
vanjo pa ne bo mogel vdreti 
praktično nihče. Lastnika bo 
namreč prepoznala kar po 
vzorcu njegovega srčnega 
utripa. Mobilna aplikacija, v 
sodelovanju s katero deluje 
Trove Coin, izsledi kripto-
valute in sproti spreminja 
njihove vrednosti. Priključek 
USB-C vam omogoča, da 
svoje imetje pravočasno pre-
nesete na polnilno postajo._ 

layerdesign.com
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TOP 3 ZA 
IGRIČARJE

UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE 
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH 
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GEJMER«. 

SHADOW OF THE TOMB 
R AIDER
VEČNA LJUBEZEN

Franšiza TOMB RAIDER® je proda-
la več kot 66 milijonov izvodov po 
vsem svetu. Priljubljenost franšize 
je eksplodirala v serijo filmov, ki te-
meljijo na izvirni igri Tomb Raider. 
Glavni lik Lara Croft® je že več kot 
dve desetletji sodobna svetovna 
ikona. Najnovejša izdaja svetovno 
znane franšize Rise of the Tomb 
Raider® je prejela več kot 100 
najboljših nominacij in nagrad in 
je ena izmed najboljših iger. Nova 
trilogija, ki se je začela leta 2013 
s preprostim Tomb Raiderjem in 
se nadaljevala z Rise of the Tomb 
Raider, se zaključuje s še resnejšim 
in temačnejšim tretjim delom. Lara 
ni več naivna mladenka, temveč 
so jo napori in okrutnosti, ki jim je 
bila priča, oblikovali v ostro, cinič-
no žensko, ki želi predvsem zma-
gati. Reševanje sveta, že že, toda 
bistvenega pomena so zanjo sta-
rodavni artefakti, za katere je prip-
ravljena iti čez trupla. Predvsem 
tista pripadnikov združbe Trinity, 
s katerimi je sprta. Znova raziskuje 
grobnice, rešuje uganke, strelja ba-
rabe in se vihti čez prepade ter pri 
tem povzroči tisoč bolečih smrti. 
Spet zna tudi plavati pod vodo, kar 
je del raziskovanja še večjih arhe-
oloških najdišč. Uncharted, umakni 
se: tu je Shadow of the Tomb Rai-
der!_ 

tombraider.com

SONIC MANIA PLUS
NAZAJ H KORENINAM

Mnenje številnih ljubiteljev Seginega 
modrega ježa je, da so se igre z njim od 
starih časov bistveno poslabšale. No, 
Sonic Mania je vrnitev h koreninam – 
pogled od strani, nabiranje kovancev, 
visoka hitrost in domišljijske stopnje, 
kjer se poti cepijo in je omogočeno 
tako premišljeno premagovanje plo-
ščadi kot drvenje k cilju. Različica Plus 
je izpopolnjena lani izdane Manie, v ka-
teri je moč igrati z veverico Rayem ali 
pasavcem Mightyjem, dodano je novo 
območje Angel Zone in mogoče se je 
ukvarjati z novim načinom, kjer so ele-
menti premešani._ 

sega.com

JUR ASSIC WORLD 
EVOLUTION
USTVARI SVOJ PARK

Čudovit Jurski svet vam je odslej na 
voljo tudi v obliki igre za PS4 in XB1. Če 
vas je navdušil film, vas igra prav tako 
ne bo pustila ravnodušnih. Na otoku 
Nublar lahko ustvarjate tematske par-
ke z dinozavri in skrbite zanje. V klet-
ke je mogoče postaviti štirideset vrst 
plazilcev, dosegate cilje, odpravljate 
težave v slogu pobega dinozavrov in 
bolezni ter se trudite doseči najvišjo 
stopnjo zadovoljstva venomer tečnih 
obiskovalcev. Igra je v prodaji že od 3. 
julija 2018._ 

jurassicworldevolution.com



Volvov model S60 je vsekakor eden najbolj pričako-
vanih avtomobilov letošnjega leta. Že na prvi pogled 
je bolj dinamičen in manj zadržan od večjih Volvov. V 
osnovi povzema poteze največje limuzine v družini 
S90, a ostaja bolj igriv. Največja novost je dejstvo, bo 
Volvo S60 na voljo le z bencinskimi motorji v kombi-
naciji z elektriko, torej hibridnimi pogonom. Dizel na-
meravajo pri Volvu dokončno upokojiti. Tako kot pod 
motorjem, so na krovu najnovejše tehnologije, ki se 
kažejo tudi v pregovorno odličnih varnostnih in asi-
stenčnih sistemih. Le ti so v veliki večini na voljo se-
rijsko. Med njimi pa je najbolj zanimiv Pilot Assist, ki 
pomaga vozniku zavijati, pospeševati in zavirati, vse 
do hitrosti 130 km/h. Volvo S60 je tako še en lepotec s 
skandinavskim pridihom, in če sklepamo po njegovih 
predhodnikih, nas zagotovo ne bo razočaral._
volvo.si

MOBILNO

ŠVEDSKI ZAPELJIVEC Z VEČ ŽIVAHNOSTI

VOLVO S60

RAZKRIVAMO VAM NEKAJ NAJVEČJIH IN VROČIH 
POLETNIH NOVOSTI, KI BODO PROTI KONCU LETA 
ZAPELJALE NA CESTE.

AUDIJEV MALČEK ŠE DRUGIČ

AUDI A1
Novi Audi A1 Sportback se bo v mestnih središčih 
resnično počutil domače tudi zahvaljujoč svojim zelo 
kompaktnim meram. A naj vas njegova majhnost ne 
zavede, še vedno gre za čistokrvnega Audija z vsemi 
vrhunskimi vrlinami, kopico tehnologije in odličnimi 
voznimi lastnostmi. V zadku padajoča strešna linija 
in črna barva strehe mu dajeta napadalnejši videz, še 
posebej, ko ga primerjamo z njegovim predhodnikom. 
Ne samo zmogljivost in zanimivi motorji, novi Audi 
A1 je tudi poln tehnologije. Ima že vgrajen novi Audi 
Virtual Cockpit, ki je pravzaprav prilagojena različica 
tistega, ki smo ga prvič spoznali v Audiju A8. Audi A1 
je še vedno prisrčen in je pravi sopotnik za urbani ži-
vljenjski slog._
audi.si

KO OSTANETE ODPRTIH UST

BMW 8 COUPÉ
BMW 8 Coupé ima vrhunski dizajn, a to smo lahko 
sklepali že ob predstavitvi koncepta. Vseeno si je 
bilo težko predstavljati, kakšna bo končna različica. 
Ta je naposled pred nami in je naravnost čudovita. 
BMW 8 Coupé ima podolgovat in nizek prednji del, 
na katerem izstopajo tako imenovane ledvičke. Dolg 
pokrov motorja se nadaljuje v podolgovato streho, 
ki se počasi spušča proti zadku. Tam izstopajo veliki 
trapezoidni nastavki izpušnih cevi. Kot smo pri BMW 
vajeni, bodo tudi tokrat na voljo vrhunsko ozvočenje 
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, 
prostor za brezžično polnjenje elektronskih naprav, 
vstavki iz nerjavečega jekla in celo stekleni gumbi in 
stikala._
bmw.si

NOVICE

Alpen je ena izmed zelo domiselnih 
pogruntavščin za shranjevanje ko-
les. Narejena je iz močnega in od-
pornega, pravijo, da skoraj neuničlji-
vega polietilena, ki ima poleg vsega 
še ključavnico in je lahko trdno privit 
v tla. Polkrožno domovanje za vaše 
kolo ima edinstven in patentiran di-
zajn, ki ponuja vodoodporno zašči-
to, da ga lahko namestite tudi zunaj 
svojega doma, v garažo ali temu na-
menjene skupne prostore. _

alpenstorage.com

Singalong Shuttle je zamisel podjetja 
Fortum iz Finske, ki stremi k izkori-
ščanju čiste energije. Zaposleni med 
drugim razvijajo rešitve na področju 
polnjenja električnih avtomobilov. S 
storitvijo Singalong Shuttle želijo pri 
Fortumu ljudi prepričati v udobnost 
in lahkotnost vožnje z električnimi 
avtomobili. V tihih vozilih je namreč 
zaradi odprave hrupa in izpustov 
mogoče ob petju maksimalno uži-
vati._

fortum.com

VARNO ZAVETJE ZA VAŠE 
KOLO 

ALPEN 

PRVI TAKSI NA SVETU, KI GA 
PLAČATE S PETJEM 

SINGALONG 
SHUTTLE 

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ 

VROČE 
NOVOSTI 
ZA VROČE 
POLETJE

 34 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I





MOBILNOMOBILNO

NOVI LEGENDARNI FORDOV MUSTANG

KO VPRAŠANJE NI VEČ, ALI SPLOH ITI 
NA POT, AMPAK KDAJ SPET NA POT. 
KO VEDNO IŠČEMO RAZLOG, DA SE 
ODPELJEMO NA KAVO, PO OPRAVKIH, 
NA IZLET, POČITNICE ALI PA ZGOLJ 
NA EN, PO MOŽNOSTI ČIM DALJŠI 
KROG. PREPROSTO ZATO, KER JE VO-
ŽNJA V LEGENDARNEM FORDOVEM 
MUSTANGU TAK UŽITEK. NEKAJ JE 
NA NJEM, ZARADI ČESAR VZPLAMTI 
NAŠA ŽELJA PO BREZSKRBNI VOŽNJI 
PO PROSTRANIH PLANJAVAH, KO SE 
V NAS PREBUDI OBČUTEK SVOBODE, 
NEUKROTLJIVOSTI, PRILOŽNOSTI, DA 
SE DOTAKNEMO NEBA. Z MUSTANGOM 
IMAMO SVET NA DLANI.

FOTO: FORD 

#NEUKROTLJIVI 
DIVJI ŽREBEC
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MOBILNOMOBILNO

* Uradna poraba goriva: 9,2–12,8 l/100 km. Uradne emisije CO2: 205–285 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6c. Uradne emisije NOx: 0,0058–0,0243 g/km. 
Specifične emisije trdih delcev: 0,0002–0,00198 g/km. Število delcev: 0,714–3,61 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NAJBOL JE PRODAJANI 
ŠPORTNI AV TO NA SVETU
Novi Ford Mustang, najbolje prodajano špor-
tno vozilo na svetu, je še bolj aerodinamičen 
in prinaša dovršene izboljšave motorja in 
vzmetenja, napredne tehnologije za pomoč 
vozniku in možnosti za prilagajanje legendar-
nega športnega avtomobila.
 
Od začetka sprejemanja naročil v letu 2015 je 
Ford v Evropi prodal skoraj 30.000 Mustan-
gov. »Svet je zaljubljen v Mustanga,« pravi 
Erich Merkle, Fordov prodajni analitik. »Mu-
stang je legenda, ki predstavlja najboljše 
ameriško oblikovanje, zmogljivost in svobo-
do z nezgrešljivim značajem ter privlači nav-
dušence nad avtomobili ne glede na njihovo 
poštno številko.«_ 

ŠE BOL J ŠPORTEN
Novi Mustang odlikuje še bolj športen dizajn z 
nižjim profilom pokrova motorja, kar prispeva 
k še boljši aerodinamiki, dopolnjuje pa ga pre-
stižnejša notranjost z na otip mehkimi mate-
riali. Opremljen je z naprednimi tehnologijami, 
med drugim z 12-palčnim digitalnim zaslonom 
potovalnega računalnika in tehnologijami za 
pomoč vozniku, kot je sistem za preprečeva-
nje naleta s prepoznavanjem pešcev.
 
Zaradi močnejšega motorja 5.0 V8 s 450 KM 
ter 529 Nm in popolnoma novega 10-sto-
penjskega samodejnega menjalnika, ki iz mi-
rovanja do 100 km/h pospeši v 4,3 sekunde, 
je novi Ford Mustang še bolj zmogljiv. Vse to 
dopolnjujejo novo prilagodljivo vzmetenje 
MagneRide in možnost izbire voznih načinov, 
med katerimi je tudi nastavljiva možnost My 
Mode. Celo zvok izpušnega sistema je moč 
optimizirati s pomočjo tehnologije aktivnih 
ventilov._ 

PRIJA ZEN DO SOSEDOV
Inovativni »dobrososedski način 
vožnje« Mustanga samodejno zniža 
hrup izpušnega sistema ob vnaprej 
določenem času, da po nepotreb-
nem ne vznemirjamo sosedov._ 

JUBILEJNA IZDAJA MUSTANGA BULLIT T
V počastitev 50-letnice slavnega filma Bullitt, kjer Mustang GT350 blesti v 
enem najbolj slavnih avtomobilskih zasledovanj, se je junija začela proizvo-
dnja posebne različice vozila za Evropo. Mustang Bullitt, ki je na voljo v barvi 
Shadow Black ali klasični Dark Highland Green, poganja nadgrajeni Fordov 
5-litrski motor V8. Nova tehnologija za uskladitev s številom vrtljajev s krat-
kotrajnim hitrim odpiranjem dušilne lopute (»medplin« oziroma »blip«, kot 
pravijo Američani) zmogljivega motorja V8 poskrbi za še bolj uglajeno in hi-
trejše prestavljanje v nižjo prestavo s šetstopenjskim ročnim menjalnikom. 
Za glasbeno spremljavo ima serijsko vgrajen vrhunski zvočni sistem B&O 
PLAY z močjo 1000 vatov in 12 odličnih zvočnikov._ 

Doživite novega Mustanga na  
MojFordMustang.si.

FOTO: FORD 

STE VEDELI?
Ford Mustang je zvezda od prvega 
dne: na dan, ko je bil prvič predsta-
vljen, je Ford prejel 22.000 naročil 
zanj. S statusom avtomobilistične in 
kulturne legende se ponaša od prve 
predstavitve v letu 1964. Mustang 
se je pojavil v več kot 500 filmih, 
med drugim nastopa v Bondovih 
filmih Goldfinger, Operacija grom 
in Diamanti so večni ter v kultnem 
filmu Prvinski nagon in tudi  priljub-
ljeni nadaljevanki Seks v mestu. Ima 
celo svojo zvezdo na hollywoodski 
aleji slavnih. Danes je Mustang z več 
kot 8,5 milijona všečki najbolj všeč-
kano vozilo na Facebooku. In prvič 
po 50 letih, torej šele leta 2014, je 
bil Mustang na voljo tudi v Evropi in 
drugod po svetu._
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PLASTIKA? 
NE, HVALA.

(ANTI) KLIŠE

NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA MANJŠO SPREMEMBO 
V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU ALI ZA PODPIRANJE 
PROJEKTOV, KI SI RESNIČNO PRIZADEVAJO USTVA-
RITI RAZLIKO – TAKO LAHKO TUDI VI PRISPEVATE K 
SVETU Z MANJ PLASTIKE.

Naš nerazgradljiv sovražnik 
se je skril na najbolj nepri-
čakovana mesta. 

Umetno krzno
Sintetična vlakna v umetnem 
krznu vsebujejo elemente pla-
stike in traja  lahko tudi 
stoletja, da se ta oblačila 
razgradijo.

Žvečilni gumi
Večina žvečilnih gumijev vse-
buje sintetično gumo, ki ni 
biorazgradljiva, kar bo vedel 
vsak, ki je kdaj pogledal pod 
šolsko klop.

Pokrovi steklenih kozarcev
Po navadi imajo pokrovi pla-
stično obrobo, ki pomaga pri 
lažjem zapiranju. Kljub temu 
se stekleni kozarci lažje 
ponovno uporabijo, zato jih 
operite in ponovno uporabite.

Konzerve
Aluminijaste konzerve so 
prevlečene s plastjo plasti-
ke, ki pomaga preprečevati 
rjo, razbarvanje in kisanje 
hrane, kot so na primer pa-
radižniki.

PRESENEČENJE! 
ŠE VEČ PLASTIKE

VEČNA FLAŠKA DOPPER 
Ob nakupu flaške Dopper si niste omislili le partnerja za življenje, tem-
več tudi poskrbeli za naše okolje. Nakup neposredno podpira fundacijo 
Dopper, ki financira projekte za vodo in sanitarije v Nepalu prek do-
brodelne organizacije Simavi in   njihovega lokalnega partnerja NEWAH. 
Fundacija organizira tudi akademijo Dopper, ki organizira izobraževalne 
programe o vodi in (plastičnih) odpadkih._ 

smileconceptstore.si

KOZMETIČNI IZDELKI 
BREZ PLASTIKE 
Nekatere kozmetične znamke 
jemljejo pobudo »brez plastike« 
zelo resno in tako v svojo ponudbo 
vključujejo embalažo za ponovno 
uporabo, zmanjšujejo količino 
plastike v izdelkih in reciklirajo. 
Ena takih znamk je The Ordinary, 
ki se je zavezala, da bo do konca 
leta popolnoma umaknila plastiko. 
Aveda, Kiehl’s Burt’s Bees in 
L’Occitane se prav tako odločajo 
za embalažo iz aluminija in iz niti 
sladkornega trsa namesto polime-
rov. Lush je med drugim polovico 
svojih tekočih izdelkov spremenil 
v trde in v Milanu letos odprl tudi 
svojo prvo »naked« trgovino._

LESENA ZOBNA ŠČETKA 
Če pomislite, da v življenju porabimo kar 300 zobnih ščetk, je popolno-
ma smiselno, da namesto navadnih raje izberemo zobno ščetko brez 
plastike (teh naj bi porabili okoli 100).  Na tržišču so celo biorazgradljive 
zobne ščetke, kot na primer The Natural Family Co._

UŽITEN PRIBOR 
Indijsko podjetje Bakeys razvija pribor in embalaže za s 
sabo iz morske trave, ki jih boste lahko pojedli. Medtem 
lahko svojega ponudnika hrane za s sabo prosite, da v 
naročilo ne vključuje plastičnega pribora za enkratno 
uporabo._

BREZ PLASTIČNIH SLAMIC 
Tudi plastične slamice so na seznamu stvari, ki naj bi se 
popolnoma prepovedale. Za uvrstitev na ta seznam je kriv 
podatek, da jih na leto odvržemo več kot 8,5 milijarde. Zato 
raje pobrskajte za slamicami brez plastike: steklenimi, pa-
pirnatimi, slamicami iz bambusa in iz nerjavečega jekla._

MODA Z (ZA)VESTJO 
Najbrž že veste, kako velik delež plastike našim oceanom prispeva 
modna industrija. A modne znamke počasi začenjajo popravljati svojo 
napako. G-Star je na primer začel proizvodnjo trajnostnega denima,  
pa tudi H&M uporablja trajnostne materiale (na primer iz starih ribiških 
mrež). Na tržišču je prav tako veliko število manjših znamk, ki se osre-
dotočajo na trajnostno modo._

Ste vedeli, da povprečen Slove-
nec na leto porabi med 150 in 300 
plastičnih vrečk? Okolju prijaznejša 
izbira je lastna trajnostna nakupo-
valna vrečka, ki naj postane stalna 
sopotnica pri vseh naših nakupih. K 
temu spodbuja tudi podjetje HOFER, 
saj kot prvi večji trgovec v Sloveniji 
omogoča nakup trajnostne vrečke, 
izdelane iz Fairtrade bombaža. Z 
nakupom vsake vrečke kupci hkrati 
prispevajo 5 centov za očiščenje 
slovenskih voda. Vsekakor okolju pri-
jaznejša izbira in pravilna odločitev 
za lepši jutri. Danes za jutri._ 

manjvrec.si

PLASTIKA KOT PLAČILNO SREDSTVO 
The Plastic Bank (plasticbank.org) je svetovna veriga, 
ki sprejema plastiko za recikliranje kot plačilno sredstvo 
po sistemu veriženja blokov (»blockchain«). Z njo si 
lahko celo plačate šolnino oziroma vam bodo za želeno 
storitev izdali vavčer._

PO NAKUPIH Z LASTNO VREČKO
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GLASBENA KOMEDIJA 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
ZDA, VELIKA BRITANIJA, 2018 

MAMMA 
MIA! SPET 
ZAČENJA SE
Avgusta na velika platna prihaja dru-
gi del glasbene uspešnice, v katerem 
bomo lahko spoznali, kako so se med 
glavnimi igralci (vračajo se vsi igral-
ci iz prvega dela) spletle prijateljske 
in ljubezenske vezi. Noseča Sophie 
bo poleg čarov nosečnosti odkriva-
la tudi pretekla dejanja in odločit-
ve svoje matere, ki jo bo kot mlado 
Donno upodobila igralka Lily James 
(pred kratkim smo jo lahko gledali v 
zgodovinski drami Najtemnejša ura, 
sicer pa je znana po vlogah v filmih 
Pepelka in Voznik). Mlado Rosie bo 
igrala Alexa Davies, mlado Tanyo 
pa Jessica Keenan Wynn, medtem 
ko bodo v vlogah mladih Sama, Bil-
la in Harryja nastopili Jeremy Irvine, 
Josh Dylan in Hugh Skinner. 

Sophie bosta pri vodenju materi-
nega hotela pomagali njeni prijate-
ljici Rosie in Tanya, na obisk pridejo 

tudi vsi trije bodoči dedki (Pierce 
Brosnan, Colin Firth in Stellan Skar-
sgård), veliko presenečenje pa bo 
nepričakovan obisk babice (igra jo 
pevka Cher), ki je Sophie še ni nikoli 
srečala.

Tudi v drugem delu lahko pričaku-
jemo obilico petja in plesa, pa tudi 
komičnih in čustvenih zapletov. Za 
težko pričakovano nadaljevanje je 
scenarij napisal Ol Parker (Eksotični 
hotel Marigold), ki je film tudi režiral. 
Vračata se tudi Benny Andersson in 
Björn Ulvaeus z glasbo in besedilom, 
pri filmu pa sodelujeta tudi kot izvr-
šna producenta.

Snemanje drugega dela priljubljene-
ga muzikala je več tednov potekalo 
na hrvaškem otoku Vis, ki je postal 
kulisa za grški otok Kalokairi, kjer se 
odvija zgodba tudi v drugem delu._

Režija: Ol Parker.  
 
Igrajo: Meryl Streep, Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie 
Walters, Dominic Cooper in drugi.

od 2. avgusta / Cineplexx, Kolosej

FILMSKA PLATNA
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AKCIJSKA SRHLJIVKA

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
ZDA, 2018

MISIJA: 
NEMOGOČE – 
IZPAD

Režija: Christopher McQuarrie.  
 
Igrajo: Tom Cruise, Henry Cavill, 
Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving 
Rhames, Sean Harris in drugi.

od 16. avgusta / Cineplexx, Kolosej

Sredi avgusta se bo na velikih platnih 
zapletala že šesta misija, v kateri se 
Tom Cruise vrača v podobi neustraš-
nega in iznajdljivega agenta Ethana 
Hunta. 

Potem ko se je zadnja misija slabo 
končala, se svet sooča s hudimi 
posledicami. Agent Ethan Hunt 
prevzame odgovornost, da izpolni 
prvotno zadano nalogo, medtem ko v 
Cii začnejo dvomiti o njegovi lojalnosti 
in motivih. Hunt se znajde v bitki s 
časom, lovijo pa ga tako njegovi aten-
tatorji kot njegovi nekdanji zavezniki, 
da bi preprečili katastrofo globalnih 
razsežnosti.

Nekdanji agent MI6 Solomon Lane, 
vodja kriminalne združbe po ime-
nu Sindikat, se v šestem delu vrne. 
Potem ko pobegne iz Pariza, ogrozi 
ves svet. »Kolikokrat je Hunta nje-

gova vlada izdala, se mu odrekla, ga 
zavrgla? Koliko je treba, da takemu 
človeku prekipi?« pa postavlja dvom 
o agentovi lojalnosti atentator August 
Walker.

Franšiza Misija: Nemogoče svoja 
nadaljevanja niza že vse od leta 1996, 
ko smo prvič spoznali agenta Ethana 
Hunta. Tega že vse od začetka zvesto 
upodablja igralec in producent Tom 
Cruise, znan tudi po tem, da nevar-
ne prizore posname brez uporabe 
poklicnih kaskaderjev. V zadnji misiji 
je sam pilotiral helikopter, preskakoval 
avtomobile in skočil z okna višjega 
nadstropja ene stavbe na drugo. Pri 
tej zadnji nalogi si je zlomil gleženj, 
snemanje pa se je prekinilo za sedem 
mesecev. A dokazal je, da je pri svojih 
petinpetdesetih letih v odlični formi, 
za kaskaderske prizore za šesto misijo 
pa se je pripravljal kar eno leto._

FILMSKA PLATNA
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Kraljica, ki jo igra Lucy Liu, obleži v puščavski oazi, 
medtem ko se njen sin Prince odpravi iskat skoraj 
mitično zdravilo, da bi jo rešil. Ko na poti pobegne 
nasilnim motoristom, ki jih vodita Warlord in nje-
gov pomočnik, spozna Ash, robotsko ljubico in 
morilko šefa motoristične tolpe. Ko Princa ujame 
Drug Lord, se začne njegov boj za svet in preosta-
nek človeštva._ 

Režija: James Franco, Bruce Thierry Cheung. Igra-
jo: James Franco, Suki Waterhouse, Jeffrey Wahl-
berg, Margarita Levieva, Snoop Dogg, Lucy Liu in 
drugi. 

od 19. julija / Cineplexx, Kolosej

ZNANSTVENOFANTASTIČNA AKCIJA 

SVET PRIHODNOSTI   
ZDA, 2018, FUTURE WORLD

Skrivnostno ogledalo je psihotriler o paru, ki kupi 
star motel v puščavi. Toda to, kar je videti kot lep 
začetek, se kmalu spremeni v divjo vožnjo skozi 
skrivnostni svet. Ray v motelu najde skrivnostno 
ogledalo, hkrati pa je priča grozljivemu umoru. V 
zapleteni igri mačke z mišjo mora Ray rešiti svojo 
ženo in sebe iz grozljive skrivnosti, povezane s ho-
telom in čudnimi ljudmi, ki ga obiskujejo._

Režija: Tim Hunter. Igrajo: Nicolas Cage, Robin 
Tunney, Marc Blucas, Ernie Lively, Jacque Gray in 
drugi.

od 26. julija / Cineplexx, Kolosej

TRILER 

SKRIVNOSTNO OGLEDALO 
ZDA, 2018, LOOKING GLASS

AKCIJA

SICARIO 2: VOJNA BREZ 
PRAVIL 

ZDA, ITALIJA, 2018, SICARIO 2: SOLDADO

KRIMINALNI TRILER

TERMINAL 
IRSKA, VB, HONGKONG, MADŽARSKA, ZDA, 

2018, TERMINAL

ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA

HOTEL TRANSILVANIJA 
3: VSI NA MORJE 

ZDA, 2018, HOTEL TRANSYLVANIA 3: A MON-
STER VACATION

Po vlogah v hollywoodskih filmih Volk iz Wall Stre-
eta, Odred odpisanih, Jaz, Tonya se Margot Robbie 
vrača v velikem slogu kot usodna ženska v filmu 
Terminal. V temačnem osrčju anonimnega mesta 
sledimo prepletenim zgodbam dveh morilcev, na 
smrt bolnega učitelja, skrivnostnega vratarja in 
nenavadne natakarice, ki živi nevarno dvojno živ-
ljenje. Vsi se morajo soočiti z zločincem, ki se želi 
maščevati._

Režija: Vaughn Stein. igrajo: Margot Robbie, Simon 
Pegg, Dexter Fletcher, Katarina Čas, Mike Myers in 
drugi.

od 12. julija / Cineplexx, Kolosej

V tretjem filmu iz posrečene animirane serije bo 
Manca presenetila Drakulo z družinskim potova-
njem na razkošni križarski ladji, da bi se odpočil 
od napornega upravljanja hotela. Ker je prav Dra-
kula navadno tisti, ki skrbi, da bodo drugi prijetno 
preživeli svoje počitnice, je tokrat napočil čas, da 
nekdo drug poskrbi za njegovo sprostitev. Pošas-
ti se na ladji veselo zabavajo, toda nenadoma jim 
zabavo prekine nepričakovan ljubezenski zaplet._

Režija: Genndy Tartakovsky. Glasovi: Adam Sandler, 
Selena Gomez, Andy Samberg in drugi. 

od 2. avgusta / Cineplexx, Kolosej

V ljubeči Disneyjevi zgodbi z naslovom Christopher 
Robin spoznamo, kako je mlad fant, ki se je včasih 
podajal na številne avanture v družbi odločnih in 
simpatičnih živali (Winnie Pooh), odrasel in se izgubil 
na življenjski poti. Njegovi dragi prijatelji iz otroštva 
bodo zakorakali v svet ljudi in poskušali pomagati 
Christopherju, da ponovno prebudi otroka v sebi._

Režija: Marc Forster. Igrajo: Hayley Atwell, Ewan 
McGregor, Chris O'Dowd, Toby Jones, Jim Cummings 
in drugi. 

od 2. avgusta / Cineplexx, Kolosej

DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA  

CHRISTOPHER ROBIN  
ZDA, 2018, CHRISTOPHER ROBIN

POČITNICE V KINU MORJE, GORE, TERME, PRESTOLNICE … ZA KARKOLI SE BOSTE LE-
TOS ODLOČILI, NIKAR NE POZABITE NA POČITNICE V KINU, KJER 
VAS TO POLETJE ČAKAJO PRAVE FILMSKE POSLASTICE. 

V prvem delu svetovne uspešnice Sicario: Onkraj 
zakona smo lahko videli, kako idealistična agent-
ka FBI Kate na mehiško-ameriški meji raziskuje 
kriminalna dejanja, povezana z vojno prekupče-
valcev mamil. V filmskem nadaljevanju Sicario 2: 
Vojna brez pravil se mamilarska vojna na meji med 
ZDA in Mehiko še poveča, ko začno mehiški karteli 
trgovati s teroristi po celotni ameriški meji. Za boj 
proti vojni se zvezni agent Matt Graver ponovno 
poveže z nemirnim Alejandrom._  

Režija: Taylor Sheridan. Igrajo: Benicio Del Toro, Josh 
Brolin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan,Manuel Gar-
cia-Rulfo, Catherine Keener in drugi.  

od 19. julija / Cineplexx, Kolosej   
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Več kot 300 kilometrov stran od kitajske obale 
20-metrski prazgodovinski morski pes, imenovan 
megalodon, za katerega se je zdelo, da je že dav-
no izumrl, napade raziskovalno posadko. Potapljač 
Jonas Taylor, ki je že naletel na to pošast, vstopi v 
akcijo, da bi rešil posadko in ustavil sveže krvi želj-
nega mesojedca, preden napade celino. Ali bo ekipa 
preživela napad velikanskega morskega psa?_

Režija: Jon Turteltaub. Igrajo: Jason Statham, 
Ruby Rose, Rainn Wilson in drugi.

od 16. avgusta / Cineplexx, Kolosej 

Zgodba se odvija v malem mestecu v Massachu-
settsu, kjer štiri srednješolke opravijo poseben 
obred, da bi razkrile nevarnega Slander Mana. Ko 
ena od njih skrivnostno izgine, njeni prijateljici sumi-
ta, da je tudi ona postala žrtev Slender Mana._

Režija: Sylvain White. Igrajo: Joey King, Annalise 
Basso, Javier Botet, Julia Goldani Telles, Jaz Sin-
clair in drugi.

od 23. avgusta / Cineplexx, Kolosej 

GROZLJIVKA 

SLENDER MAN 
ZDA, 2018, SLENDER MAN

Robert McCall se posveča temu, kar najbolj obvla-
da – boju za pravico in reševanju tistih, ki potrebu-
jejo pomoč. Potem ko v organizirani zaroti ugrabijo 
in ubijejo njegovo nekdanjo šefinjo, se pravičnik 
sklene maščevati. Na lovu za pravico sreča izku-
šene morilce, ki utegnejo biti celo tako dobri kot 
on. Ampak McCall ne pozna strahu. Rešuje težave, 
ki jih šibkejši ne morejo sami rešiti, saj je navse-
zadnje Pravičnik._ 

Režija: Antoine Fuqua. Igrajo: Denzel Washington, 
Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan 
Scarfe in drugi.

od 16. avgusta / Cineplexx, Kolosej

Ko začno najstniki skrivnostno razvijati nove 
sposobnosti, so pridržani in vlada jih razglasi za 
grožnjo. 16-letna Ruby, ena najmočnejših mladih 
ljudi, kar jih je kdo srečal, pobegne iz kampa in se 
pridruži skupini najstnikov, ki iščejo varno zatočiš-
če. Nova druščina kmalu spozna, da v svetu, kjer 
so jih odrasli izdali, beg ni dovolj in da se morajo 
upreti ter s skupnimi  močmi prevzeti nadzor nad 
svojo prihodnostjo._ 

Režija: Jennifer Yuh Nelson. Igrajo: Mandy Moore, 
Gwendoline Christie, Bradley Whitford, Amandla 
Stenberg, Harris Dickinson in drugi.

od 20. avgusta / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI TRILER 

PRAVIČNIK 2 
ZDA, 2018, THE EQUALIZER 2

ZNANSTVENOFANTASTIČNA AKCIJA 

TEMAČEN UM 
ZDA, 2018, THE DARKEST MINDS

KOMEDIJA

VOHUN, KI ME JE 
NATEGNIL 

ZDA, 2018, THE SPY WHO DUMPED ME

ANIMIRANI FILM

RAČKA, RAČKA, GOS 
ZDA, KITAJSKA, 2018, DUCK DUCK GOOSE

Najboljši prijateljici Audrey in Morgan nepričako-
vano postaneta del mednarodne zarote po tem, 
ko se Audreyjin bivši fant v njunem stanovanju 
prikaže z ekipo smrtonosnih morilcev. Dvojica se 
poda na akcijsko pustolovščino, ki ju ponese v 
Evropo, kjer bežita pred atentatorji in sumljivim, a 
očarljivim britanskim agentom._  

Režija: Susanna Fogel. Igrajo: Mila Kunis, Sam Heug-
han, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Ander-
son in drugi. 

od 9. avgusta / Cineplexx, Kolosej 

Chao in Chi sta osiroteli rački, ki imata to (ne)sre-
čo, da se izgubita in na poti naletita na svojegla-
vega gosaka Penga, ki v zraku raje izvaja akrobat-
ske vragolije, kot da bi s svojo jato odletel na jug. 
Izgubljeni rački ga sprva prav nič ne zanimata, vse 
dokler si med predrznim letenjem ne poškoduje 
krila. Takrat se le odloči, da bo račkama pomagal 
poiskati njuno jato. Da bi ubežali zimi in snegu, se 
trojica odpravi na razburljivo pustolovščino._  

Režija: Cristopher Jenkins. Glasovi: Jim Gaffigan, 
Zendaya, Lance Lim in drugi. 

od 16. avgusta / Cineplexx, Kolosej 

ZNANSTVENOFANTASTIČNI AKCIJSKI 
SPEKTAKEL 

MEGALODON: 
PREDATOR IZ GLOBIN 

ZDA, 2018, THE MEG
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POLETJE BO VROČE …  IN UPAMO, DA TUDI DOLGO. LE TAKO 
SE BOMO LAHKO NAUŽILI VSEGA DOBREGA, KAR PONUJAJO 
TOPLE NOČI NA PROSTEM. PRED VAMI JE NEKAJ PREDLOGOV ZA 
GLASBENI ODDIH, KI NAJ BO KARSEDA IZPOPOLNJUJOČ. 

GLASBA

KONCERT / LJUBLJANA

MR. BIG
Mr. Big so velikani ameriškega rocka. Zasedba je nastala v Los Angelesu leta 
1988, ustanovila pa so jo znamenita imena glasbene scene: vokalist Eric Mar-
tin, kitarist Paul Gilbert, ki ga mnoge svetovne kitarske revije uvrščajo v sam 
vrh kitaristov, basist Billy Sheehan, ki je sodeloval tudi z Davidom Leejem 
Rothom, The Winery Dogs, Talas in Stevom Vaijem, ter bobnar Pat Torpey, ki 
je sodeloval tudi z Belindo Carlisle, Richiejem Kotzenom, Robertom Plantom 
idr. Večini sveta je zasedba znana tudi po hitu To Be With You. Mr. Big so vla-
dali predvsem med azijskim poslušalstvom (res »big« so bili med Japonci, k 
čemur je pripomoglo sodelovanje s Sego!), njihova popularnost pa ni upadla 
niti po tem, ko je zasedbo zapustil Gilbert in ga je nadomestil Richie Kotzen, 
s katerim so posneli dva albuma. A kot mnogim bendom pritiče, so tudi Mr. 
Big prej ali slej izčrpali vse ideje, se začeli povezovati z drugimi projekti in 
leta 2002 prenehali delovati. Na sceno so se vrnili leta 2009, obstajajo pa še 
danes. Izdali so kar nekaj plošč, nazadnje pa so svet razveselili z albumom 
Defying Gravity, ki je izšel lani in ki ga bodo predstavili tudi na koncertu v 
Sloveniji._

1. avgusta ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

Zasedba je na pobudo Inštituta 
Adama Mickiewicza v okviru med-
narodnega kulturnega programa 
Polska 100, ki spremlja 100. oble-
tnico poljske neodvisnosti, prip-
ravila edinstveno interpretacijo 
Simfonije št. 3 poljskega skladate-
lja Andrzeja Panufnika, imenovano 
tudi Sinfonia Sacra. Slovi kot eno 
najbolj dostopnih in priljubljenih 
skladateljevih del in temelji na prvi 
znani poljski himni Bogorodici. Na sporedu bo tudi orkestralna predelava 
njihove avtorske glasbe za predstavo Tako je govoril Zaratustra, novome-
škega Anton Podbevšek teatra v režiji Matjaža Bergerja; uspešno so jo iz-
vajali na razprodani dvomesečni turneji po Evropi. Najbolj znamenita glas-
bena interpretacija Nietzschejevega dela je istoimenska poema Richarda 
Straussa iz leta 1896, ki je zaslovela z uporabo v Kubrickovem filmu Odiseja 
2001. Skupina Laibach se v interpretiranju Zaratustre ni oprla na Straussa, 
ampak se je odločila za povsem lastno glasbeno branje. Nastop Laibacha bo 
pospremljen z bogato vizualnoscensko podobo, tokrat pod taktirko flam-
skega dirigenta Filipa Rathéja._

7. septembra ob 20.30 / Križanke, Ljubljana

GLASBENI ODDIH
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THE NULL CORPORATION

NINE INCH NAILS, BAD WITCH

LL RECORDINGS / RCA RECORDS

LYKKE LI, SO SAD SO SEXY

DCD2 / FUELED BY RAMEN

PANIC! AT THE DISCO, PRAY FOR  
THE WICKED

VIRGIN EMI RECORDS

FLORENCE AND THE MACHINE,  
HIGH AS HOPE

Bad Witch je nekoliko manj nov obraz zased-
be Nine Inch Nails in precej bolj izpiljena obli-
ka tega, kar jih je v vsem tem času naredilo za 
tako močno silo. Plastična operacija na sicer 
že izklesani čeljustnici, če želite. Od pretres-
ljivih industrijskih do razsežnih, naraščajočih 
zvokov, jazza in mutirajoče elektronike – to 
so zvoki zasedbe, s katerimi utrjujejo že tako 
grandiozno paleto. Mojstri melanholije zvenijo 
pomlajeno in so pripravljeni na naslednjih 30 
let kraljevanja glasbenemu podzemlju._

nin.com

Švedska indie-pop zvezdnica na svojem če-
trtem, z R&B-jem navdihnjenem albumu svoji 
melanholiji dodaja barvo in definicijo. Posr-
kala je kalifornijski zvok, se znebila vseh »in-
die« zadržkov in začela sodelovati z vročimi 
producenti, kot so Skrillex, Rostam, T-Minus 
in DJ Dahi. Kot vedno tudi tokrat iz teme pro-
nica nekaj svetlobe, le da je tokrat vse skupaj 
veliko bolj bleščeče. In to je tista prava pole-
tna melanholija._

lykkeli.com

V zadnjem desetletju so Panic! zavzeli različne 
oblike: kot kabaretne pop-punk starlete, kot 
LSD-jevski navdušenci nad Beatli in kot pop-
-rock-synth vladarji, zaradi česar se je zdelo, 
da so preprosto iz mode. Do leta 2016 je bila 
zasedba okleščena na solo projekt Brendona 
Urieja, ki je svojo novo odkrito svobodo prosla-
vil z razkošnim EDM albumom Death Of A Ba-
chelor. Svojo persono je zadržal tudi na novem 
albumu, ki se zdi kot »Death Of A Bachelor na 
steroidih«. _

panicatthedisco.com

Čudoviti četrti album Florence Welch zaznamuje 
zavedanje njenega edinstvenega talenta. Jasno 
je bilo, da je angleška pevka in tekstopiska nekaj 
posebnega že ob njeni prvi izdaji pred desetletjem. 
S Florence + The Machine je prišla z imperialno 
odrsko prisotnostjo, vokalno močjo in vpadljivim 
rockovskim »napadom«. Danes, pri 31., je s svojimi 
najbolj intimnimi in razkrivajočim albumom izbolj-
šala svoj zvok do te mere, da je res ni moč zame-
njati z deli kateregakoli drugega umetnika._

florenceandthemachine.net

ALBUMANIJA
PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME,  

KI SO VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 

KONCERT / LJUBLJANA

LAIBACH
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Instagram:
symslovenija

facebook:
symslovenija

internet:
sym.si
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JAN PLESTENJAK IN 
EUROPARK MARIBOR

Europark Maribor in Jan 
Plestenjak sta srečni izžrebanki 
nagradne igre, ki je v Europarku 
potekala v sklopu noči posebnih 
popustov, podarila nepozabno 

glasbeno doživetje. Mojca Leber 
s Ptuja je s svojo družino kar v 

lastni dnevni sobi uživala v 
Janovem edinstvenem aku-

stičnem koncer tu._
europark.si

#FUKSI 2018: 
URBANI FESTIVAL, KI 

JE OBJEL LJUBLJANO
Tobačna je junija gostila Fe-

stival urbane kulture Slovenija, 
#FUKSI 2018. Glasbeno so ga 

zaznamovali Morcheeba, Umek, 
Matter, Ten Walls, Mike Vale, Žiga 
Klančar in Urban Pfeifer, a dru-
ženje v najbolj sveži ljubljanski 

urbani coni je postreglo še s 
kupom drugih vsebin._

collegium.si

IZLET V 
KOTÁNYI NA DUNAJU

Junija smo imeli pr iložnost 
obiskati tovarno začimb in 

zelišč Kotányi na Dunaju. Nadzor 
nad kakovostjo je tukaj strog in za 
podjetje prvenstvenega pomena. 
Rezultat je kakovost izdelkov, ki jo 
potrjujejo mednarodni cer tif ika-

t i , na embalažah pa s pečatom 
zanjo osebno jamči tudi sam 

lastnik podjetja Erwin 
Kotányi._

si.kotanyi.com

SIMFONIČNA 
EKSTAZA 2

V poletnem večeru pod zvez-
dami je Rok Golob občinstvo 

popeljal v obljubljeno simfonično
ekstazo, v kateri je povezal različ-
ne glasbene svetove. V drznem in 
ambicioznem projektu je pripravil 

veličasten koncer t za vse ge-
neracije, k sodelovanju pa je 
povabil Gibonnija in izjemne 

slovenske izvajalce._
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live
happilly

4+1 GRATIS

ESPRESSO d.o.o., Uradni distributer illy za Slovenijo, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88, www.espresso.si

NEKDO NEKJE PRAVKAR
UŽIVA V OKUSU ILLY.

Ob nakupu 4 kavnih napitkov illy 
Cappuccino ali Latte Macchiato 
prejmete peti kavni napitek illy 
po izbiri BREZPLAČNO.

Darilo prejmete na informacijah megamarketa 
Interspar s predložitvijo računa. Akcija poteka 
v megamarketih Interspar od 01.07.2018 do 
31.08.2018 oz. do razdelitve daril.

V MEGAMARKETIH INTERSPAR




