Doživite čarobnost
vseh odtenkov zime

Praznična prodajna razstava
cvetličarjev Gardenie na
Ljubljanskem gradu
25.-27.11.2016
Vstopnice poiščite v cvetličarnah Gardenia
in na Ljubljanskem gradu. Del vstopnine
bomo podarili v dobrodelne namene.

Gardenia Ars ﬂorae, d.d., Pot v Podgorje 27, 1261 Ljubljana-Dobrunje
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UREDNIŠKO
PISMO
Če je City prejšnji mesec
praznoval že 12. rojstni dan, se
v tem mesecu podaja na novo
pot samoraziskovanja. Skupaj
z ekipo namreč raziskujemo in
počasi preoblikujemo vaš medij
za našo skupno prihodnost.
Korake bomo delali počasi.
Najprej smo nekoliko osvežili
dizajn tiskane izdaje Cityja, ki ji
sledi prenova spletnega mesta
in objava posebne aplikacije za
digitalno branje. Po novem letu
načrtujemo resnejšo vsebinsko prenovo našega medija, ki
bo dobil kar nekaj novih ostrih
jezikov, ki bodo na urbani sceni
hoteli in želeli ustvariti nov val
urbane progresivnosti. Takšne,
ki smo jo dolgo časa pogrešali in jo v tovrstni publikaciji
vsekakor potrebujemo, tudi
zato, da vi – naši bralci – dobite
dodano vrednost. City se tako
v letu 2017 podaja na novo pot,

na kateri želi preseči svoje dosedanje okvire in tako bralcem
kot oglaševalcem, ki omogočajo obstoj brezplačnika, ponuditi
odlično urbano mestno revijo.
Takšno, ki jo boste z veseljem
prijeli v roke in si vzeli čas le
zase. Ob kavi, na sončku, kavču, avtobusu, delovnem mestu
… Takšno revijo, katere papir bo
dišal po pristni tiskarski barvi,
hkrati pa ne boste imeli slabe
vesti, saj bo City natisnjen na
eko brezlesnem papirju in tako
ekološko izjemno neoporečen.
Tudi to nam je pomembno. Za
našo in vašo prihodnost!_
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Twitter: janmacarol
Instagram: janmacarol
E: jan@citymagazine.si

ŠTEVILKA: #214 CITY MAGAZINE / NASLOVNICA: OGLAŠEVALEC INTIMISSIMI / DATUM IZIDA: 14. 11. 2016 / NAKLADA: 70.000 IZVODOV / ISSN: 1854-021X /
ODGOVORNI UREDNIK & DIREKTOR: JAN MACAROL VRABEC – 031 640 092 / POSLOVNA DIREKTORICA: JANJA PRIJATELJ – 041 788 889 / ASISTENT
ODGOVORNEGA UREDNIKA: ANŽE POMPE – 040 255 214 / ASISTENTKA ODGOVORNEGA UREDNIKA: LUCIJA MARKO – 040 486 010 / ONLINE
UREDNICA: SANJA MACUR / OGLASNO TRŽENJE: TAJA GAČNIK – 040 884 444 / LEKTURA: KATARINA PEVNIK / PRELOM & DIZAJN: SI DIZAJN & JAN
MACAROL VRABEC / DISTRIBUCIJA: POŠTA SLOVENIJE & ALEKSANDAR MARKOVIĆ – 01/600 55 71 / TISK: SET, D. O. O., VEVŠKA CESTA 52, LJUBLJANA /
IZDAJATELJ: REFORMABIT, D. O. O., KRTINA 144, 1233 DOB / SPLETNO MESTO: CITYMAGAZINE.SI

// 3

DAN ZA ...

UVERTURA V VESELI
DECEMBER

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

DIŠI PO PRIHAJAJOČI ZIMI IN BLIŽAJOČIH SE PRAZNIKIH. ODPRAVITE SE NA SPREHOD PO MESTNIH SREDIŠČIH, POKUKAJTE V RAZLIČNE HRAME KULTURE IN NA
DRUŽABNA PRIZORIŠČA. NE POZABITE NA PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK, TE BODO V
LJUBLJANI ZASVETILE 25. NOVEMBRA.
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25/11
Foto: JANA JOCIF
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/ F E S T I VA L

/ S E J E M

32. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM
IN 3. KULINARTFEST

18. SEMPL

Letošnji Slovenski knjižni sejem bo v ospredje postavil Italijo. Otvorila ga bo avtorica in
filmarka Elisabetta Sgarbi, ki je leta 2015 ob
podpori pisatelja Umberta Eca ustanovila
neodvisno italijansko založbo Il nave di Teseo.
V sodelovanju z Italijanskim inštitutom za
kulturo v Sloveniji bo sejem gostil ugledne
italijanske književnike. V okviru sejma se bo
odvijal tudi 3. kulinArtfest, letos zaznamovan
z italijansko kuhinjo, ki jo bosta za obiskovalce pripravljala italijanska kuharska mojstra,
nagrajena z Michelinovo zvezdico._

Kot vsako leto nas tudi letos čakata dva
dneva intenzivnih predavanj, mreženja in
zabave, na katerih bomo lahko prisluhnili
odličnim govorcem, kot so Shed Simove,
dr. Sebastian Wernicke, Nikola Vukovič, Kindra Hall, René Lamsfuss, Petra Čadež, Jure
Gostiša in Fredrik Andersson. Med drugim
se bodo dotikali tem o umetni inteligenci in
o tem, kako odkleniti svojo kreativnost. Konferenca ostaja zvesta odkrivanju najnovejših
trendov s področja medijev, marketinga in
komuniciranja._

Do 27. novembra / Ljubljana / Cankarjev
dom

Do 25. novembra / Portorož /
Hotel Bernardin

Pripravljeni na najokusnejše doživetje? Konec novembra bo Ljubljana ponovno gostila
najprestižnejši gurmanski dogodek. Ta nas
vabi, da se podamo v raziskovanje novih
okusov in si poleg degustacije ogledamo
tudi Gledališče okusov v živo. V parih bomo
kuhali z najboljšimi slovenskimi »chefi«, si v
Galeriji okusov ogledali najnovejše kulinarične kreacije slovenskih restavracij in gostiln
ter se udeležili kakšne zanimive in poučne
festivalske delavnice. Vina bodo na festivalu
tudi ocenjena, najboljša bodo nagrajena s
posebnim priznanjem._
Do 26. novembra / Ljubljana / Grand hotel
Union
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Foto: ARHIV GR

Foto: © 2015 MARVEL
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/ S E J E M

SEJEM NARAVA-ZDRAVJE
Na letošnjem sejmu bomo na svoj račun
prišli vsi ljubitelji zdravega življenja in tisti,
ki živimo v sožitju z naravo. Poleg tržnice se
bomo lahko udeležili raznovrstnih delavnic,
predavanj, demonstracij alternativnih smeri
medicine, degustacij ter merjenj vitalnih
znakov, z zabavnim in informativnim programom pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše obiskovalce. Sejem spodbuja ekološko
zavednost in pomembnost zdravega načina
življenja, več bomo izvedeli tudi o prehrani,
gibanju, wellnessu, zelenem sobivanju in
naravni kozmetiki._
Do 27. novembra / Ljubljana / Gospodarsko razstavišče

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

Foto: SHUTTERSTOCK
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19. SLOVENSKI FESTIVAL VIN IN
9. FESTIVAL KULINARIKE

/ F E S T I VA L

/ S P E K TA K E L

MARVEL UNIVERSE LIVE! –
MARVELOVI JUNAKI V ŽIVO
Ljubitelji Marvelovih superjunakov, pozor! Na
odru zagrebške Arene bodo oživeli liki Thor,
Iron Man, Stotnik Amerika, Spider-Man, Črna
vdova, Loki in drugi (anti)junaki, ki smo jih
lahko do zdaj občudovali le na velikem platnu ali v stripih. Na sporedu bo osem predstav, ki po atraktivnosti ne bodo zaostajale
za Marvelovimi filmi. Obljubljajo tehnološko
napreden spektakel, v katerem bo polno najmodernejših posebnih učinkov, pirotehnike,
akrobacij v zraku, borilnih veščin, motorjev
in še bi lahko naštevali._
Do 27. novembra / Zagreb / Arena Zagreb

/ D O G O D E K

PRIŽIGANJE PRAZNIČNIH LUČK
Ne zamudite priljubljenega odštevanja
do prižiga prazničnih lučk, ki bodo letos
zasijale dva dni prej kot lani. Pripravljen je
bogat kulturni program, istočasno se bosta
odprla tudi praznična sejma na Bregu in na
Pogačarjevem trgu. Dobre pijače in jedače
vsekakor ne bo manjkalo. V prestolnici nas
v okviru festivala December v Ljubljani čaka
še Miklavžev sejem, božični koncert pred
Magistratom, ulično gledališče in seveda
silvestrovanje na mestnih trgih._
25. novembra / Ljubljana / Prešernov trg
OGLASNA VSEBINA
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Foto: Cirkus
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5. ROJSTNI DAN KLUBA CIRKUS

TA VESELI DAN KULTURE 2016

Ste pripravljeni na najbolj divje praznovanje
rojstnega dne v mestu? Klub Cirkus bo tokrat
rojstnodnevne svečke pihal s Corono, ikonično italijansko pevko brazilskih korenin. Zagotovo se še spomnite njenih hitov iz 90., kot
so Rhythm of the night, Try me out in Baby
baby. To je obvezen žur za vse, ki ste plesali
v Titanicu, DC3 Dakoti, Eldoradu, Babilonu in
Lajfu ter odštevali dneve do naslednjega vikenda ob kompilacijah Gama MM, Power Mix,
Dance Sensation in videospotih na Vivi. Klub
Cirkus je sicer v petih letih uspešno organiziral več kot 750 glasbenih, modnih, medijskih,
filmskih in drugih dogodkov._

V soboto, 3. decembra, bodo svoja vrata
ponovno odprle številne kulturne ustanove;
muzeji, galerije, gledališča, knjižnice in drugi
zavodi, zvrstile se bodo brezplačne razstave,
vodenja, delavnice, predstave in koncerti.
Pobuda Ta veseli dan kulture je z leti prerasla
v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešernovega rojstnega dne, ki na
najlepši način združuje željo ljudi po kulturi
in njeni dostopnosti. Letošnje brezplačne
prireditve bodo zadnji teden v novembru
objavljene na spletni strani Ministrstva za
kulturo._
3. decembra / po vsej Sloveniji /
mk.gov.si

26. novembra / Ljubljana / Klub Cirkus
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TEDXLJUBLJANA
Letos bo največji dogodek TEDx v Sloveniji
in najbolj znan svetovni govorniški dogodek vrtel kolesja dobrih idej. Na njem bodo
priznani govorci v približno 15-minutnih
govorih širšemu občinstvu predstavili svoje
ideje. V tujini veljajo dogodki TED za prestižen dogodek, vstopnina na Long Beachu
je 6000 dolarjev. Letos uvajajo vstopnino
tudi v Ljubljani, odšteti bo treba 20 evrov.
Spremljati je mogoče tudi simultan prenos.
Govorniki bodo znani tik pred zdajci, več si
preberite na tedxljubljana.com._
4. decembra / Ljubljana / Gallusova dvorana, Cankarjev dom
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Foto: SHUTTERSTOCK

IZBOR
UREDNIKA

/ S E J E M

48. SMUČARSKI SEJEM
SNEŽINKA
Še malo in sneg bo pred vrati! Ste že pripravljeni na bele strmine? Če še niste, je ta
sejem odlična priložnost za nakup rabljene
in nove smučarske opreme, kot so smuči,
smučarski čevlji, palice, smučarska oblačila
in čelade. Predstavili se bodo tudi priljubljeni
smučarski centri. Gre za največji smučarski
sejemski dogodek v Sloveniji, na katerem se
vsako leto zbere na tisoče ljubiteljev smučanja vseh starosti. Dogodek je doživetje
tudi, če se tja odpravite zgolj kot radovedni
obiskovalec._
Do 4. decembra / Ljubljana / Gospodarsko razstavišče

/ K O N C E R T

10. RITEM MLADOSTI
Decembra bomo v Areni Stožice priča pravi
glasbeni poslastici. Na dogodku ob 20. obletnici delovanja agencije Collegium Mondial
Travel bosta prvič na edinstvenem dvojnem
odru hkrati nastopili dve najbolj udarni domači glasbeni skupini, ki sta v preteklosti že napolnili Stožice. Koncert Siddharta x Big Foot
Mama bomo lahko doživeli v slogu velikih
svetovnih rockovskih spektaklov, kakršnih pri
nas doslej še nismo bili vajeni. Prihajata tudi
glasbeni velikan DJ Umek ter tuji zvezdniški
tandem Filatov & Karas, ki je leto zaznamoval z uspešnico Don't be so shy. Čakajo vas
številna presenečenja._
9. decembra / Ljubljana / Arena Stožice

BI OGLAŠEVALI SVOJ DOGODEK NA TEH STRANEH? POTEM VZPOSTAVITE KONTAKT Z OGLASI@CITYMAGAZINE.SI

/C I R K U S

MOSKOVSKI CIRKUS NA LEDU
NATALIJE ABRAMOVE
Ne zamudite čarobne predstave, na kateri
vas bodo izjemni cirkusanti, čarovniki,
drsalci in akrobati popeljali v pravo predbožično vzdušje. Ljubljana, Maribor, Koper,
Celje in Šempeter pri Gorici bodo namreč
gostili Moskovski cirkus na ledu Natalije
Abramove v okviru slavnostne turneje, ki
sliši na ime Senzacija. Na drsalkah bodo nastopili najboljši ruski cirkusanti, fantastična
uprizoritev pa bo tudi tokrat pripravljena s
povsem novimi pisanimi kostumi, izjemnimi
posebnimi učinki in triki na ledu z vrtoglavo
dinamiko._
Do 13. decembra / Ljubljana / Hala Tivoli
// 5
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PRVA TRGOVINA
SUPERDRY
Sodobna blagovna znamka Superdry
z britanskimi koreninami, ki se osredotoča na izdelke visoke kakovosti,
združuje angleško kakovost, vplive
japonskega grafičnega dizajna in
pridih vintage Amerike, je po novem
prisotna tudi v Sloveniji. Pokriva vse
segmente moških in ženskih oblačil
s poudarkom na ulični in urbani
modi, prepoznamo pa jo po živahnih
barvah. Najnovejša Superdryeva
kolekcija jesen/zima 2016/2017 vas
že čaka v mariborskem Europarku,
trgovini XYZ Premium Fashion Store
v Ljubljani in XYZ Studiu v Celju._
superdry.com

BUTIKSVETIL:
ODSLEJ TUDI SALON V ŠIŠKI
Oktobra se je v Šiški odprl nov salon
ButikSvetil, ki na enem mestu po
dosegljivih cenah ponuja širok izbor
priznanih znamk svetovnih proizvajalcev in oblikovalcev. Salon je nadgradnja spletne trgovine ButikSvetil.si, ki ponuja raznovrsten izbor

več tisoč modelov svetil. Med njimi
izstopajo svetila Philips in Trio, dveh
izmed najboljših evropskih proizvajalcev trendovskih dekorativnih
svetil, ki poživljajo naše domove.
Odprti so od 10. do 19. ure, v soboto do 13. ure, na spletu pa lahko

BARVITE NOGAVICE
WIGGLESTEPS
Letošnja jesen in zima bosta zelo
barviti in razlog za to so tudi trendovske nogavice nemške blagovne
znamke Wigglesteps. Na kožo so
pisane vsem, ki sami ustvarjate
svoj stil, postavljate modne trende
in znate nositi barve na bolj drzen
in neobičajen način. Če ste ljubitelji živali, vas bo Wigglesteps
letos vsekakor navdušil s široko
izbiro motivov. V znamko pa se ne
boste zaljubili samo zaradi izvirnih
motivov iz živalskega sveta, ampak
tudi zaradi okolju prijazne strategije
in edinstvenega ter zaščitenega
patenta izdelave. Igrivo, drzno in
drugačno!_
wigglesteps.si
6 //
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START UP

nakupujete ves čas brez prijave ali
uporabniškega računa._
ButikSvetil.si
BUTIKSVETIL
CELOVŠKA CESTA 172, LJUBLJANA
TEL. 041 676 006

VIRTUALNA HIŠA
STRAHOV

Slovenci smo lahko ponovno ponosni! Na Kickstarterju orje ledino MAG-LEV
Audio, prvi lebdeči gramofon na svetu, katerega vinilna plošča s pomočjo
magnetne blazine lebdi v zraku. Zasnovan je za ljudi, ki cenijo kakovost zvoka in sodobno zunanjo obliko. Najpomembnejši del gramofona je pogonski
mehanizem, kjer je uporabljena inovativna patentirana tehnologija. Z njo so
dosegli ne le lebdenje, temveč tudi neverjetno natančno vrtenje krožnika, ki
ga s pomočjo senzorjev regulira programska oprema. Gramofon MAG-LEV
Audio se lahko tudi poveže na vaš avdiosistem. Po koncu predvajanja sam
dvigne ročico, kar vinilno ploščno obvaruje pred praskami, hkrati pa podaljša
življenjsko dobo gramofonske glave._

Ljubljana, kaj Ljubljana, Evropa
je bogatejša za novo atrakcijo.
Virtualna Hiša strahov je namreč
prva tovrstna hiša strahov v
Evropi. Obljublja najbolj grozljivo
in nepozabno izkušnjo, kjer vas v
ambulanti Dr. Groznika s pomočjo
navidezne resničnosti (Samsung
Gear) postavijo v vlogo preganjanih
likov iz najstrašljivejših VR-grozljivk.
Atrakcija je primerna za zabavo s
prijatelji, teambuliding ali praznovanje rojstnega dne, ni pa primerna za
otroke. Si upate spopasti se s svojimi največjimi strahovi? Pripravite se
na temačno doživetje, ki ga še dolgo
ne boste pozabili!_

maglevaudio.com

hisastrahov.si

MAG-LEV AUDIO: SLOVENSKI
LEBDEČI GRAMOFON

OGLASNA VSEBINA

Foto: Katja Kodba

SLOVENKA JE NAJBOLJŠA BARMANKA

NOVOLETNA RAZVAJANJA S KAVAL GROUP

Na Wolfovi ulici v Julijini hiši je ob nežnih zvokih violine svoja vrata tokrat
še uradno odprla prva tovrstna poslovalnica v Sloveniji in na območju bivše
Jugoslavije. Dogodka se je udeležil sam Walter Von Känel, dolgoletni predsednik urarske hiše Longines, ki v svetu urarstva velja za najbolj spoštovano
in karizmatično osebnost. Več kot 22 let je podjetje Slowatch zvesto znamki
Longines in, kot je dejal direktor Matej Bregant, je odprtje butika logično nadaljevanje tega uspešnega prijateljstva. Botra butika, ki bo odslej nosila uro
iz kolekcije Conquest, je postala elegantna Mima Jaušovec, teniška legenda,
izjemna športnica in osebnost, ki življenje po koncu kariere razdaja mladim
športnikom in svoji dobrodelni fundaciji._

Najboljša barmanka na svetu je
postala Slovenka Draga Kepeš,
vodja kavarne in slaščičarne Lolita
na Cankarjevem nabrežju v stari
Ljubljani. Draga Kepeš je na Japonskem s koktajlom »Lolita« prehitela
okoli 500 barmanov iz 63 držav
na 42. svetovnem prvenstvu IBA
v pripravi koktajlov in v kategoriji
»After Dinner Competition 2016«
osvojila naziv najboljša barmanka na svetu oz. 3. mesto na svetu
med barmani. Če želite pokusiti
čokoladno-smetanaste okuse, ste
vljudno vabljeni v slaščičarno Lolita
na popolno razvajanje v družbi svetovnih presežkov._

Kaval Group vam za prednovoletna
druženja ponuja imenitno kulinariko,
znano po tradiciji, edinstvenosti,
vrhunskosti in številnih nagradah
na področju kulinarike. Uživajte v
prestižu Restavracije Strelec na
Ljubljanskem gradu, v objemu narave Restavracije Evergreen, doživite
občutek elegance Restavracije
Element, nebeško bogastvo okusov
Restavracije Angel in Gostilnice
Kaval, okusite italijanske specialitete
v špageteriji in piceriji Favola, vabljeni tudi v Pivnico Paviljon, Caffe
Bienale v Tivolskem gradu ... ali se
razvajajte v Loliti z njenimi pregrešnimi sladkostmi._

slowatch.si

kaval-group.si

kaval-group.si

LONGINES:
SPECIALIZIRANA TRGOVINA NA WOLFOVI ULICI

Teden italijanske kulinarike
Ljubljana, 21.–26. november 2016

ponedeljek, 21. 11.
URES-SDGZ: SAPORI DEL CARSO – OKUSI KRASA
Grand Hotel Union / ob 17.00 (vstop z vabilom)
KATIA DA ROS, FRESCO

LISA TOSOLINI,
DISTILLERIE CAMEL

sreda, 23. 11.
ENJOY ITALY: V ISKANJU IZGUBLJENEGA KAKAVA
Kulinartfest, Slovenski knjižni sejem / Cankarjev dom / ob 17.00
četrtek, 24. 11.
VIA DEI SAPORI: SODOBNA ZGODOVINA ITALIJANSKEGA VINA
Kulinartfest, Slovenski knjižni sejem / Cankarjev dom / ob 17.00
petek, 25. 11.
ENJOY ITALY: HITRO OHLAJEVANJE JEDI V SODOBNI KULINARIKI
Kulinartfest, Slovenski knjižni sejem / Cankarjev dom / ob 17.00

ALESSANDRO GAVAGNA,
LA SUBIDA

TERESA COVACEUSZACH,
SALE E PEPE

sobota, 26. 11.
ENJOY ITALY: ZGODBA O DESTILATIH
Kulinartfest, Slovenski knjižni sejem / Cankarjev dom / ob 17.00

Več informacij na: lubiana@ice.it in 01 422 43 70

SAPORI DEL CARSO OKUSI KRASA

Cankarjeva cesta 6
1000 Ljubljana
00 386 (0) 59 979 647
info@enjoyitaly.eu

ROSSANA BETTINI ILLY IN
SEVERINO BETTINI,
ENJOY ITALY

URBANI UTRIP

BODI AKTIVEN

G U R M A N S T V O … Z A P R AV E U Ž I VA Č E

IZBOR
UREDNIKA

MLADINSKA POSTAJA
MOSTE

PO ODLIČNO POČUTJE
V PRO DANCE STUDIO

Ob prihajajočih prazničnih dneh
razveselite s prav posebno bombonjero, v kateri je v čokolado
ujeta zgodba enega dne. Zjutraj se
prebudite ob pralinejih s kavo, se
čez dan razveselite z okusi nugata,
po kosilu si privoščite digestiv z
alkoholnimi pralineji ter se zvečer
zasanjate v sen z zeliščnimi okusi.
Vse skupaj v elegantni minimalistični bombonjeri, ki bo razveselila vsakega sladokusca. V vseh trgovinah
Čokoladnega ateljeja Dobnik._

V oktobru se je v prvem nadstropju Tržnice Moste v Ljubljani odprl
edinstven skupnostni prostor za
mlade, ki ponuja pester nabor
delavnic in aktivnosti za mlade med
15. in 29. letom. Ekipa prostovoljcev
med mladimi brusi še neizbrušene
diamante, jih spodbuja, da so družbeno in okoljsko odgovorni, nudi
jim psihološko podporo pri osebnih
izzivih in težavah. Pomaga jim tudi
na poti do samostojnega življenja, in
sicer s predstavitvijo alternativnih
oblik zaposlovanja ter podporo pri
uresničevanju idej. Za projektom
stojita Zavod Delavnica konceptov
in SEZAM._

Pro dance studio je plesna šola
iz Ljubljane, ki se je na domači in
mednarodni ravni uveljavila pod
vodstvom svetovno priznanega
koreografa in plesalca Mihe Krušiča.
Letošnjo sezono so osvežili plesni
program še s tečaji klasičnega baleta, ki ga poučuje priznani baletnik
Petar Đorčevski, ter s tečaji družabnih plesov, ki bodo poživili dogajanje
v studiu. Tako lahko vsak zase lahko
najde plesni stil, ki mu je pisan na
kožo. V Pro dance studiu lahko
izbirate med tečaji hip hopa, jazza,
break dancea, modern dancea,
street dancea, baleta in družabnih
plesov._

31,90 € / cokoladniatelje.si

Zaloška cesta 55, LJ-MOSTE

pro-dance.com

IZ JUTRA V VEČER

IZPOLNJENE ŽELJE ZA
OTROŠKO VESELJE
Praznično obdobje je že pred vrati
in domišljija naših otrok že pridno
snuje zamislice in želje. Zato so
pri Hoferju na prazničnih straneh
božičnega kataloga pripravili širok
nabor idej, kjer se med družabnimi
igrami, igračami in sladkimi razvadami zagotovo skriva tudi prava
izbira za vašega malčka. Na zadnji
strani božičnega kataloga pa jih bo
v posebni pobarvanki razveselili tudi
njihov prijatelj Ferdo, ki lahko vašim
malim junakom prinese eno izmed
petintridesetih nagrad. Božični
katalog najdete v vseh Hoferjevih
poslovalnicah in na njihovi spletni
strani._
hofer.si

OKUSI SLOVENIJE
Prihaja čas dolgih zimskih večerov, prihaja
čas obdarovanja. Pomislimo na svojo družino, prijatelje in poslovne partnerje. Podarimo
jim užitke v objemu različnih okusov čokolad
z dodatki fig, tartufov, solnega cveta, bučnih
ali konopljinih semen. Spomin na poletje pa
naj nam ohranjajo olivno ali bučno olje ter
različne testenine. Pestra izbira izdelkov
naj bo kulinarični užitek za vse, ki cenijo
kakovost v ročni izdelavi izvirnih slovenskih
izdelkov._
okusislovenije.si
8 //
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PESNIKI OB KAVI
Trenutek, ki je vanj ujeto vse, je naslov čutne pesniške zbirke,
sestavljene iz verzov, s katerimi ste lahko marca ob svetovnem
dnevu poezije v 49 slovenskih lokalih plačali kavo, in sicer na pobudo pražarnice kave Julius Meinl. Pisatelj in pesnik Feri Lainšček
je v zbirki zbral verze, ki so ga najbolj nagovorili. »Vesel sem, da
se del tistega, kar je 21. marca ob kavi in čaju nastajalo po lokalih,
zdaj vrača za kavarniška omizja. Verjamem, da bo po teh poetičnih utrinkih in prebliskih z zanimanjem segel še kdo,« je ob izidu
povedal Feri Lainšček. Je morda med izbranimi verzi ravno vaš?
Pokukajte v zbirko. Najdete jo tudi v vseh lokalih, kjer se je akcija
odvijala._
OGLASNA VSEBINA

POMEMBNO ZA VSE ČOKOHOLIKE

TRGOVINA STILLES – BTC:
DIŠAVE, KI DOMU DAJO PRAZNIČNO VZDUŠJE

Prodajna mesta:
v pasaži Nebotičnik, na Mestnem trgu, v Mercator Šiška, na Miklošičevi 4 in
Bregu 4, Ljubljana

Poleg že znanih pohištvenih kolekcij, ki so plod domačega znanja in rok,
lahko zdaj v Stillesovem prodajnem salonu najdete tudi dodatke za dom,
dekoracijo vrta ali poslovnega lokala. Zbrani so po imenom Les Stildéco.
Izpostavimo naj dišave za ambient Mathilde M., ki jih ustvarjajo strokovnjaki v mestu Grasse v Provansi, znanem po ustvarjanju najboljših parfumov
na svetu. Parfumi za sobe in posteljnino, dišeče svečke, dišave za omare
ter mila, ki jih najdete salonu, imajo nežne in prijetne vonje, predvsem pa
so lepe oblike. V času obdarovanja vam tako ponujajo domiselno darilo za
najdražje._

cukrcek.si / info@cukrcek.si / FB: Čokoladnica Cukrček

BTC Ljubljana – hala 10 / stilles.si

Čokoladnica Cukrček bo za vse ljubitelje njihovih čokoladnih dobrot v starem
mestnem jedru Ljubljane, na Bregu 4, odprla novo prodajno mesto. Obiščete
jih lahko od konca novembra ter si že priskrbite prva sladka božična darila,
prvi kupci pa bodo deležni posebnih čokoladnih popustov!_

POSTOJNA

Jamska cesta 28, Postojna

HOTEL JAMA:
LEGENDARNI HOTEL
ZNOVA ODPRT
Bi radi prespali tik ob Postojnski
jami? Hotel Jama v Parku Postojnska jama je po šestih letih
znova odprl svoja vrata. Prenovljen
hotel ima 80 elegantnih sob, dve
večnamenski dvorani in restavracijo
Čarobni vrt z najsodobnejšo kuhinjo.
Park Postojnska jama pa se lahko
letos pohvali še z enim izjemnim
dosežkom. Na prvi november jih je
obiskal milijonti obiskovalec v letu,
kar se je zadnjič zgodilo pred 31
leti._
lifeclass-postojna.com
postojnska-jama.eu

ZA NAŠE OTROKE

BABY CENTER:
NAJVEČJA TRGOVINA
Baby Center je odprl vrata svoje
prenovljene trgovine, ki je hkrati
največja specializirana trgovina pri
nas s povsem novim in sodobnim
konceptom otroške trgovine v tem
delu Evrope. Obenem pa se je na
trgu predstavil z novo celostno
podobo. Trgovina se razprostira
v treh nadstropjih, v katerih nudi
velik izbor oblačil in obutve za vse
priložnosti, najbogatejšo in raznovrstno ponudbo igrač, hrane ter
kozmetike za dojenčke in različne
pripomočke za malčke, nosečnice in
mamice, pohištva za otroške sobe
ter praktično vse, kar potrebujejo
novopečeni starši._

DELAVNICI ZA NOSEČKE IN SVEŽE MAMICE:
UVAJANJE ČVRSTE HRANE

babycenter.si

Prijave in informacije: fb.com/PhilipsAventSlovenija & philips.si/Avent

PHILIPS AVENT, OOPSI, BABY CENTER & K ALČEK

Philips Avent za nosečnice in mamice 15. novembra in 1. decembra ob 17.30
pripravlja brezplačni delavnici uvajanja čvrste hrane za dojenčke. Prvo v
Kalčku Šiška in drugo v Baby Centru Šiška, ki ju bo z obilo nasveti in priporočili za vsak mesec prehodnega obdobja posebej vodila mag. Urška Pavčnik
iz Oopsi. Jedi bodo udeleženke pripravljale z novim soparnikom in mešalnikom Philips Avent 4 v 1, ki v eni posodi sopari, segreva, odmrzuje in meša
jedi, s čimer ohrani vitamine, uporaba pa je resnično preprosta in hitra._
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INTERVJU

ZORAN STANČIČ,
VODJA PREDSTAVNIŠTVA
EVROPSKE KOMISIJE V
SLOVENIJI

Foto: Bostjan Tacol

Foto: Bostjan Tacol

INTERVJU: SANJA MACUR

PREDSTAVNIŠTVO EVROPSKE KOMISIJE IN INFORMACIJSKA PISARNA EVROPSKEGA PARLAMENTA V SLOVENIJI STA SE OKTOBRA PRESELILA V NOVE PROSTORE NA DUNAJSKI CESTI 20
V LJUBLJANI IN VAS VABITA NA OBISK V SODOBNO INTERAKTIVNO INFOTOČKO.
PREDSTAVNIŠTVO EVROPSKE KOMISIJE V SLOVENIJI JE PODALJŠANA ROKA BRUSLJA.
16-ČLANSKA EKIPA SKRBI ZA TO, DA SE V SLOVENIJI IZVAJAJO V BRUSLJU ZASTAVLJENI
CILJI, DA ZNANJE O EVROPSKI UNIJI, NJENIH INSTITUCIJAH IN POLITIKAH DOSEŽE DRŽAVLJANE, SKRBIJO PA TUDI ZA POVRATNE INFORMACIJE O DOGAJANJU V SLOVENIJI. VODJA
EKIPE ZORAN STANČIČ NAS JE NA NOVI LOKACIJI PRIČAKAL Z NASMEHOM NA OBRAZU.
Kako se počutite v novih prostorih?
Moramo se še navaditi na možnosti, ki jih ponujajo novi prostori, prej,
na Bregu ob Ljubljanici, smo bili kar
stisnjeni. Le šestnajst nas je, a sem
zelo zadovoljen s svojimi sodelavci. V
Bruslju sem na prejšnjem delovnem
mestu vodil do 2000 ljudi in način
dela je bil drugačen, a na vodstvenih
mestih se zaveš, da če za seboj nimaš ekipe, s katero se dobro ujameš
in razumeš, tudi rezultatov ne bo.
Kakšne spremembe prinaša selitev
v nove prostore na Dunajski cesti
za ekipo Predstavništva in za vse, ki
vas bodo obiskali?
Ker nismo več v strogem središču
mesta, bomo morali ljudi sem privabiti z določenimi aktivnostmi. Prej so
šli mimo in pokukali, kaj se dogaja,
zdaj se bodo morali malo sprehoditi.
Še vedno smo blizu centra. Državljani oziroma splošna javnost so sicer
le eden izmed deležnikov, ki jih vabimo. Veliko delamo z vlado, nevladnimi organizacijami, gospodarstveniki,
poslanci, mediji in drugimi. Tukaj bistvenih sprememb ne bo, lokacija je
zanje manj pomembna.
In kaj bodo lahko državljani dnevno
10 //
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našli tukaj? Kakšno bo dogajanje na
infotočki?
V prvem nadstropju imamo poleg
pisarn veliko, dobro opremljeno konferenčno dvorano, ki bo tako kot do
zdaj brezplačno na voljo nevladnim
organizacijam za njihove aktivnosti,
povezane z EU. V našem interesu je,
da takšne dejavnosti spodbujamo.
Na stari lokaciji je naša dvorana lahko sprejela 30 ljudi, po novem jih bo
lahko 150. V pritličju pa so prostori,
namenjeni državljanom. Tu je interaktivno središče, kjer bodo lahko
obiskovalci ob standardnih tiskanih
materialih tudi prek računalnikov in
drugih naprav spoznavali Evropsko
unijo, njene institucije in možnosti,
ki jih omogoča članstvo Slovenije
v Evropski uniji. Posredovanje teh
vsebin je ena izmed naših osnovnih
nalog. Infotočko si delimo z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta, kar je zelo praktično za obiskovalce.
Vemo državljani o vašem delu dovolj? Poiščemo dovolj informacij o
Evropski uniji in aktualnih temah?
Slovenci se premalo zavedamo, kaj
vse prinaša članstvo v Evropski uniji.
Leta 2004 smo se pridružili Evropski

uniji, ki danes šteje 28 držav. Starejši
se zelo dobro spomnimo in zavedamo, kaj pomeni, če nisi v Evropski
uniji. Kaj to pomeni pri potovanjih,
pri plačevanju, glede varnosti, gospodarske rasti, dela na enotnem
trgu. Mlajšim generacijam pa so vse
te možnosti samoumevne. Pogosto rečejo: »Kaj nam Evropska unija
sploh nudi?« Šele ko jih npr. spomniš
na program izmenjave Erasmus+,
lažje potovanje, možnost zaposlitve
v tujini in druge priložnosti, ki jih prinaša članstvo, se začnejo zavedati
pridobitev. Dobro je, da se ljudje o
teh stvareh pri nas informirajo in nas
tudi opozorijo, če jim katerih informacij ne uspe najti.
Delujete na zelo različnih področjih,
kot so varstvo okolja, spletni kriminal, staranje prebivalstva, begunska
kriza. Organizirate številne dogodke,
okrogle mize, izobraževanja. Bi morda posebej izpostavili katero izmed
aktualnih aktivnosti?
Ko je Jean-Claude Juncker jeseni
2014 prevzel vodenje Evropske komisije, je predstavil program svojih
desetih prednostnih področij dela,
ki so tudi naša osrednja naloga. Smo
neke vrste ‘lokalna izpostava’ Bruslja

v Sloveniji, delujemo pa tudi obratno
– v Bruselj sporočamo, kaj se pri nas
dogaja. Sicer pa se vsakdo lahko najde v več teh prednostnih področjih.
Če začnem pri gospodarski rasti in
zaposlovanju. Sem sodi cela vrsta
pobud, med njimi tudi t. i. naložbeni načrt za Evropo, prek katerega
želimo s pomočjo jamstev v višini
315 milijard evrov spodbuditi strateške naložbe, oživiti gospodarsko
rast, ustvariti nova delovna mesta
in okrepiti globalno konkurenčnost
evropskega gospodarstva. Med ostalimi prednostnimi področji so še
enotni digitalni trg, ekonomska in
monetarna unija, migracije oziroma soočanje z begunsko krizo itd.
Z različnimi aktivnostmi se trudimo
razložiti naše pobude in soustvarjati
politike v dobro ljudi.
Rad bi poudaril, da Hiša EU ni hiša
uradnikov, ampak tudi hiša ljudi.
Vabim vas, da nas obiščete, saj je
spoznavanje Evropske unije na naši
infotočki zanimivo in zabavno._

OGLASNA VSEBINA

Hiša EU
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 252 88 43
E-pošta: info@HisaEU.si

IZBOR P OZN AVA
1

2

1

2

2

2

1

1
3

3
3

ALJA VIRYENT

3

MAJA RATAJC
TIMOTEJ LAMPE
IGNJIĆ

NIKA VEGER
Oblikovalka čevljev in podjetnica
o obveznih klasičnih salonarjih z
visoko peto
ROGER VIVIER

24-letni poklicni skejter o izdelkih,
ki ga poleg skejta spremljajo vsak
dan
PAME TNI TELEFON HONOR 8
Honor 8 je ustvarjen za pogumne.
Unikaten, trendovski in tehnološko
dovršen telefon s prvovrstno dvojno 2
× 12 MP kamero zadaj in 8 MP spredaj.
Baterija s 3000 mAh zdrži do 2 dni in
se v pičle pol ure napolni do polovice._
huawei.bigbang.si/honor8
Cena: 449,99 €
1
UR A CASIO G -SHOCK
Moderna moška ura G-Shock s
kvarčnim mehanizmom je odporna na
udarce, vodo in je odlična za vsakdanji
življenjski stil._
slowatch.si
2
Cena: 325,00 €
NAHRBTNIK TARGET
Target se uvršča med vodilne na
področju razvoja in oblikovanja
nahrbtnikov za šolo in prosti čas.
Športni nahrbtnik Target je narejen iz
najboljših materialov in je namenjen
vsakdanji uporabi._
targetbag.com
3
Cena: 60,98 €
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Oblikovalec Roger Vivier, ki je umrl
leta 1998, je znan po svojih izredno
umetelno okrašenih kreacijah ženskih
čevljev, ki jim je sam pravil kar skulpture. Velja za pionirja pet »stiletto«. Prvi
je namreč uporabil tanko kovinsko paličico, obloženo z lesom ali plastiko._
rogervivier.com
1
Cena: 705,00 €
SALVATORE FERR AGAMO
Salvatore Ferragamo je moj vzornik. Za
sabo je pustil več kot 350 patentov in
sloves človeka, ki je povzročil revolucijo v svetu oblikovanja čevljev. Ker so
bili njegovi čevlji oblikovno dovršeni in
hkrati izdelani na tradicionalen način,
ga je to popeljalo v svet najvišje svetovne mode._
ferragamo.com
2
Cena: 525,00 €

Art direktorica Lisce o najljubših
rečeh iz svojega vsakdana
PERILO MIS S SPORT Y, CHEEK
BY LISCA
Modno, udobno in praktično športno
perilo. Prijeten material iz tankih lahkih
mikrovlaken, ki omogočajo odvajanje
vlage proč od kože in poskrbijo, da je
telo vedno suho._
lisca.si
1
Cena: 25,90 €
SLUŠALKE FRENDS
To so slušalke in nakit hkrati. Prav pridejo, ko ste na poti, v letalu, na vlaku
ali avtobusu. Podajo se tako k elegantnim oblačilom kot tudi k športnim in
ležernim. Zraven dobite lično torbico
za shranjevanje slušalk._
wearefrends.com
2
Cena: 160,00 €

A .VIRYENT

APLIK ACIJA »PAPER« IN
SVINČNIK Z A IPAD »PENCIL BY
FIF T Y THREE«

Črni salonarji s podpisom oblikovalke Alje Viryent združujejo sodobno
oblikovanje in tradicijo ročne izdelave
čevljev. Kljub vrtoglavi peti »stiletto«
so izredno udobni, saj je v njenih kopitih združeno znanje skoraj 100-letne
družinske čevljarske tradicije._
viryent.com
3
Cena: po naročilu

Aplikacija za risanje na iPadu je preprosta za uporabo in lično oblikovana.
Z njo lahko ustvarjate skice, kot bi
slikali na risalni papir. Za aplikacijo sta
prilagojena lesen svinčnik s konico za
risanje in radirka, ki jo je mogoče po
obrabi zamenjati._
fiftythree.com
3
Cena: 54,00 €

Priznana vizažistka, lepotna strokovnjakinja in blogerka o svojih
najljubših kozmetičnih izdelkih
VL A ŽILNI SERUM Z A OBR A Z
DVOREC TREBNIK
Z naravnimi sestavinami učinkovito
navlaži kožo pred nanosom kreme ali
pudra ter tako poveča njuno učinkovanje. Nanos pudra je bolj enakomeren in
obstojen._
trebnik.com
1
Cena: 11,99 €
ŠMINK A MAC RETRO MAT TE
LIQUID LIPCOLOR
Mat temna šminka v čudovitem odtenku High Drama je pika na i zimsko-
jesenskih videzov. Šminka ima odlično
obstojno formulo, ki ustnic ne izsuši._
maccosmetics.com
2
Cena: 20,10 €
ALTERNA CAVIAR MOISTURE
OIL CREME
Ker so moji lasje ekstremno suhi in
občutljivi, pozimi ne morem brez tega
izdelka. Lase navlaži, jih neguje in
naredi svilnate. Izdelek se nanese pred
umivanjem las._
alterna-kozmetika.eu
3
Cena: 36,60 €

L CE V

N J I H O V O

1
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1

1
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BOŠTJAN ZIDAR

2

2

2
3

BOŠTJAN VIDEMŠEK

3

Glavni enolog kleti Vinakoper o
stvareh, ki ne smejo manjkati na
mizi

3

DAVID URANKAR

REFOŠK RE X FUSCUS
VINAKOPER

NUŠA GNEZDA

Osebna trenerka za ženske po
porodu o svojih najljubših udobnih
modnih kosih za prosti čas
PULOVER ADIDAS ORIGINAL S
TREFOIL
Udoben, lep, poseben in hkrati udoben
in stajliš._
Next.si
1
Cena: 54,00 €
SUPERGE VANS OLD SKOOL
Superge, ki me popeljejo v najstniška
leta in so spet moderne. Najudobnejše
superge za krajše sprehode ali igranje
v parku._
footlocker.eu
2
Cena: 79,00 €
K AVBOJKE GAP + PENDLETON
AUTHENTIC 1969
Kavbojke, na katere lahko obujem
superge ali visoke pete. Primerne so
za v naravo, kavico ali zabavo v petek
zvečer. Najbolj uporaben kos v moji
garderobi._
gap.eu
3
Cena: 64,95 €

Refošk, ki ga odlikujeta intenzivna
rubinasto rdeča barva z vijoličastimi
odtenki ter zapeljiv sadni vonj, ki nas
spominja na robidnice, borovnice
in višnje. V okusu prevladujejo note
temnega jagodičevja ter bogata,
sočna struktura s prijetnimi zrelimi
tanini. Vsekakor vino, ki ga je vredno
pokusiti._
www.vinakoper.si
1
Cena: 4,99 €
EKSTR A DEVIŠKO OL JČNO
OL JE VINAKOPER
Mešanica sort, na čelu z Istrsko belico,
daje temu olju lepo harmonijo arom in
okusov. Tipika belice se lepo prepleta s
sladkastimi in sadežnimi okusi po zelenem jabolku, pokošeni travi, artičokah
in mandljih. Odlično olje, ki je nepogrešljiv spremljevalec mediteranske
kuhinje in zdrave prehrane._
www.vinakoper.si
2
Cena: 9,99 €
ODPIR AČ Z A STEKLENICE CHATE AU L AGUIOLE
Vrhunski odpirač proizvajalca Chateau
Laguiole iz linije SOMMELIER, ki je bil
narejen v sodelovanju s Francozom
Gerardom Bassetom, svetovnim prvakom v someljejstvu leta 2010. Odpirač
je opremljen s petkrako spiralo iz
inoksa in priročnim nožem za odstranjevanje zaščitnih folij. Eleganca za
ritual._
www.laguiole-attitude.com
3
Cena: 179,00 €

Delov krizni poročevalec, pisatelj in
ultramaratonec o knjigah, ki so ga v
zadnjem času najbolj navdušile
HOMO DEUS: A BRIEF HISTORY
OF TOMORROW
Najbolj intrigantna knjiga našega časa,
ki znanstveno, družbeno, politično in
ekonomsko razlaga prihodnost, ki je že
tu, le da družba, ki živi v preteklosti, ne
razume niti, kaj se dogaja danes. Bliža
se konec človeštva (in človeka), kot
smo ga poznali. (R)evolucionarno._
amazon.com
1
Cena: od 12,70 €
K AHNEMAN: R A ZMIŠL JANJE ,
HITRO IN POČASNO
Brez konkurence najbolj vplivna knjiga
na področju psihologije in razmišljanja v zadnjih desetih letih. Vpogled v
znano in neznano. Rušenje ustaljenih
in vzpostavljanje novih vzorcev. Literarno- intelektualna bomba._
bukla.si
2
Cena: 9,99 €
DAVID EGGERS: ZEITOUN
Knjiga o Združenih državah Amerike
po 11. septembru. Ko vojna terorja
skupaj s klimatskimi spremembami,
rasizmom, celostno militarizacijo in
brutalnim razslojevanjem skupaj z orkanom Katrina razkosa New Orleans in
osebno in družinsko življenje lokalnega
sirskega priseljenca._
bukla.si
3
Cena: 24,90 €

TV voditelj in model, s katerim se
zjutraj prebujate v oddaji Dobro
jutro, zvečer pa vas popelje v svet
Avtomobilnosti, o najljubših stvareh, ki ga spremljajo vsak dan
GOPRO HERO 5
Mala čudežna kamera, ki gre lahko na
kolo, jambor, v vodo, na izlet in še kam.
Spretno zajema spomine in dogodke,
tako v video kot tudi v foto obliki. Težava nastane šele, ko je treba material
urediti._
www.gopro.com
1
Cena: 429,99 €
RED BULL
Piksna, ki velikokrat pride prav na nočni vožnji do/od ene izmed modeling
agencij, bodisi v Linzu, na Dunaju ali v
Milanu. Original._
www.redbull.com
2
Cena: 1,29 €
PAULINA THE COW
Je Liamova najboljša prijateljica že od
vsega začetka in nepogrešljiva spremljevalka pri spanju in igri. Zato jo, kot
skrben očka, vedno vzamem s seboj,
pa še opere se z lahkoto._
www.minimellows.com
3
Cena: 45,00 €
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MODA

ALDO

FRENCH CONNECTION

GUESS

aldoshoes.com

frenchconnection.com

guess.eu

55,40 €

95,00 €

90,00 €

CLUTCH

IZBOR
UREDNIKA

IZBOR: LUCIJA MARKO

Torbice »clutch« (pisemske torbice) so sicer
bolj okrasne kot dejansko praktične, a jim
kljub temu namenjamo enako pozornost
kot običajnim torbicam. Glamurozne
spremljevalke so privlačne že same po sebi,
izbrani modni opravi dodajo eleganco ter
odlično zaključijo večerni videz.
JIGSAW

NEW LOOK

jigsaw-online.com

newlook.com

98,65 €
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In to nam je tako zelo všeč!

19,99 €

KARL LAGERFELD

ZARA

KATE SPADE

karl.com

zara.com

katespade.com

165,00 €

29,95 €

361,25 €

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

POPOLNO
PRAZNIČNO
DARILO ZANJO
IN ZANJ
Če želite biti malo bolj drzni in svečani,
kot je svečan tudi praznični december,
bo idealna izbira prav perilo Lisca Selection z zapeljivimi čipkami, prosojnimi
tkaninami in modnimi barvami. Zapeljivi in igrivi seriji sta tudi Sweetheart
in Lucky Lace iz trendovske kolekcije
Cheek by Lisca.
Lepo presenečenje je lahko tudi mehka
in udobna pižama, ki bo tistega, ki mu jo
boste podarili, zazibala v miren spanec
in ga razvajala prav vsako noč.

VSAK
JE RAD
NEKAJ
POSEBNEGA,
ZATO
PODARITE
LISCO.

Naj vam prišepnemo še, da rdeča barva
ne simbolizira le ljubezni in strasti,
temveč hkrati prinaša srečo tistemu, ki
jo nosi na silvestrsko noč. Zakaj ne bi v
novo leto vstopili odeti v barvo ljubezni?

BLIŽA SE NAJBOLJ ČAROBEN ČAS V LETU IN Z
NJIM PRAZNIČNA OBDAROVANJA. ŽE VESTE,
KAJ BOSTE PODARILI
SVOJIM NAJDRAŽJIM,
TISTIM, S KATERIMI VAS
VEŽEJO PRAV POSEBNE
VEZI? PODARITE DARILO,
KI JE POSEBNO, OSEBNO
IN DRAGOCENO. PERILO
LISCA JE LEPO DARILO
ZANJO IN ZANJ.

UNIKATNI BREZPLAČNI
POTISK NA PERILO
Podarite nekaj, kar bo obdarjeno osebo spominjalo na vas ali
na vajin skupni trenutek. Potisk
na perilo je ena izmed tistih
pozornosti, s katerimi privabite nasmeh na obraz, močno
presenetite in darilu vdahnete
osebni pridih. Ne spreglejte
možnosti brezplačnega potiska
na perilo ob spletnem nakupu
na www.lisca.si/unikatni-potisk.

CHEEK BY LISCA

LUCK Y L ACE
OGLASNA VSEBINA

SWEETHE ART

EMOTION

SWEETHE ART

EUPHORIA

www.cheek.eu

Cheek by Lisca

liscalingerie

MODA

ZARA
Prešita jakna v zeleni
barvi zagotavlja toploto
in modni videz.
zara.com
69,95 €

H&M
Plisirana bluza iz šifona
z dvoplastno gubo,
stoječim ovratnikom ter
volančki je hit letošnje
jeseni in zime.
hm.com
29,99 €

1.010,00 €

129,00 €

+

STILIST

59,99 €

ŽENSKA OMARA

SKAGEN
Blagovna znamka Skagen slovi
po svojem izjemnem dizajnu
ur, ki ga hkrati odlikuje odličen
švicarski mehanizem, in nič
drugačna ni niti damska ura
Hagen z usnjenim paščkom v
modni modri barvi.
skagen.com
PRALINE V ŠKATLICI CUKRČEK
Ročno izdelani pralineji z mehko
kremo in različnimi okusi: punč,
cimet s pomarančo, burbonska
vanilja in temni mousse.
cukrcek.si
14,50 €

159,00 €

COMMA
Krajše krilo v videzu
usnja in z elegantnim
sijajem.
comma-store.eu

s.OLIVER
Usnjeni škornji, ki jih
zlahka kombinirate s
krilom ali hlačami.
soliver.si
89,95 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
C I T Y M A G A Z I N E . S I

LISCA SELECTION
Razkošno vezenje bogati
hlačke in modrček Euphoria,
ki v kombinaciji ustvarita
zapeljiv in eleganten videz.
lisca.si
44,90 € / Modrček

79,99 €
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s.OLIVER
Hlače »shape ankle« v
kombinaciji klasičnih tankih
črt in modernega kroja
predstavljajo trendovski kos
te jeseni in zime.
soliver.si

LINDA FARROW
Okrogla sončna očala v
zlato-rjavem tonu, ki so
praktično večna.
lindafarrow.com

H&M
Volnen plašč v bež barvi
in odstranljivim pasom je
hit letošnjega leta.
hm.com

24,90 € / Hlačke

MANGO
Pulover z okroglim ovratnikom in vzorcem kite v
beli barvi.
shop.mango.com
35,99 €

MAX & CO.
Usnjena torbica
»boston«,
na katero prisega tudi
modna gurujka Olivia
Palermo.
si.maxandco.com
299,00 €

OGLASNA VSEBINA

COMMA-FASHION.COM

MODA

V OBJEMU TOPLOTE
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

POSODOBITE SVOJO 'BOJNO OPREMO'! KER VEMO, DA SE MED VAMI SKRIVAJO URBANI SAMCI IN METROPOLISTKE, KI
ZVESTO SLEDIJO MODNIM TRENDOM, SMO IZBRALI NEKAJ MODNIH DODATKOV, KI BODO POMAGALI OHRANJATI PRIJETNO TOPLOTO. NE POZABITE NA VELIKE ŠALE, KAPE »BEANIE«, BARETKE IN USNJENE ROKAVICE, KLOBUKE TER
DODATKE IZ UMETNEGA KRZNA.

02

01

03

01

08
03
04

02

07
06
05

ZLATA ŽLAHTNA
TEMNA ČOKOLADA
Na voljo na prodajnih
mestih Zlatarne Močnik
v Ljubljani: Miklošičeva
2, E.Leclerc in BTC,
Hala A.
okusislovenije.si

06

9,00 € (90 g)

07

05

08
04

01 / H&M, MOŠKA KAPA Z DODATKI IZ UMETNEGA KRZNA, CENA: 14,99 €,
HM.COM // 02 / ZARA, MOŠKI KLOBUK, CENA: 25,95 €, ZARA.COM // 03
/ TOPMAN, MOŠKA KAPA VANS, CENA: 34,00 €, EU.TOPMAN.COM // 04
/ H&M, MOŠKI ŠAL, CENA: 9,99 €, HM.COM // 05 / RIVER ISLAND, MOŠKI
ŠAL, CENA: 30,00 €, EU.RIVERISLAND.COM // 06 / SUPERDRY, MOŠKE
ROKAVICE, CENA: 24,95 €, SUPERDRY.COM // 07 / S.OLIVER, MOŠKI ŠAL,
CENA: 27,99 €, SOLIVER.SI // 08 / H&M, MOŠKE ROKAVICE IZ VELURJA,
CENA: 24,99 €, HM.COM //
18 //
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01 / ZARA, ŽENSKI KLOBUK, CENA: 19,95 €, ZARA.COM // 02 / NEW
LOOK, ŽENSKA KAPA S COFI, CENA: 11,99 €, NEWLOOK.COM // 03 / H&M,
ŽENSKA BARETKA, CENA: 9,99 €, HM.COM // 04 / H&M, ŽENSKI ŠAL,
CENA: 19,99 €, HM.COM // 05 / TOPSHOP, ŽENSKI ŠAL, CENA: 26,00
€, EU.TOPSHOP.COM // 06 / ZARA, ŽENSKI ŠAL IZ UMETNEGA KRZNA,
CENA: 29,95 €, ZARA.COM // 07 / & OTHER STORIES, ROKAVICE, CENA:
85,00 €, OTHERSTORIES.COM // 08 / ZARA, ŽENSKE ROKAVICE, CENA:
19,95 €, ZARA.COM //
OGLASNA VSEBINA

MODA

B&O
Vedno zares odlične
brezžične slušalke H8.
beoplay.com
300,00 €

TODD SNYDER + CHAMPION
Siv bomber, ki odstopa od povprečne izbire in vas bo odlično
pogrel tudi ob mrzlih zimskih
večerih.
toddsnyder.com
277,40 €

Bombonjera Cognac
Vrhunski pralineji s
konjakom in steklenička
pravega konjaka. *
cokoladniatelje.si
33,40 €

STILIST

BEST x MADE
Simpatična torbica za dokumente, ki vas bo spremljala celo
življenje. Kakovost materialov je
namreč izjemna.
bestmadeco.com
220,73 €

LISCA MEN
Mehko in udobno
bombažno dnevno perilo
– kar moški potrebuje za
uspešen dan.
lisca.si
H&M
Kašmirski plašč v
kamelje rjavi barvi je
pravi hit, ki ga nikakor ni
težko kombinirati.
hm.com

13,90 €
KAMNITA BELEŽKA
100-odstotno vodoodporna
beležka je primerna za vse
vremenske pogoje, idej pa
tako nikoli več ne bomo
z(a)močili.
makemona.si

149,00 €

+

16,38 €

MOŠKA OMARA

BEAMS PLUS
Topla, a vseeno modna
zimska kapa.
mrporter.com
75,29 €
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s.OLIVER
Kavbojke so dobile konkurenco v zimskih hlačah
»chino«. Nosite jih lahko
vsak dan ali pa s finimi kosi.
soliver.si

ZARA
Tople zimske hlače, ki so
lahko tako vsakodnevno
oblačilo kot elegantne.
zara.com

59,99 €

75,29 €

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

REIGNING CHAMP
Visoka kakovost materialov te
blagovne znamke vas bo navduševala.
reigningchamp.com

BEAMS PLUS
Blagovna znamka, ki izvira iz Tokia, nas vselej navdušuje s kakovostjo izdelave svojih kosov.
Tudi ta jopa presega standarde.
mrporter.com

145,00 €

156,00 €

HARD GRAFT
Izjemni usnjeni zimski
čevlji, v katerih vas ne bo
zeblo.
hardgraft.com
329,29 €

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL

* M I N I S T E R Z A Z D R AV J E O P O Z A R J A : P R E K O M E R N O P I T J E A L K O H O L A Š K O D U J E Z D R AV J U !

OGLASNA VSEBINA

MODA

MOŠKI
ZIMSKI
ČEVLJI
EKSTREMNA ZIMA
STILIST

Zimski čevelj za ekstremne razmere je izjemno težko zelo lep čevelj. Zato smo zavihali
rokave in izbrali čevlje za najbolj snežene dni
letošnje zime. Med predstavljenimi pari pa bo
zagotovo kakšen pristal tudi v vaši omari.
Pri barvnih kombinacijah bodite previdni. Če
ne želite tvegati in potrebujete ali si lahko privoščite le en par, vam svetujemo, da izberete
čevelj v zelenem barvnem odtenku. Zelena je
tista barva, ki je letos zelo modna in je znana
po tem, da jo je izjemno lahko kombinirati z
vsemi drugimi barvnimi toni._

Od 5. novembra dalje si lahko omislite te kataklizmične čevlje proizvajalca Nike prek njihove
aplikacije za pametne telefone. Materiali, ki so
jih tokrat uporabili, so visokokakovostni »balistični najlon« in vrhunsko usnje.
NIKE SPECIAL FIELD AIR FORCE 1
nike.com

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL

Prijetna dvobarvna kombinacija.
Cena: 105,00 €
VANS SK8 HI DEL PATO MTE
vans.com

Vodoodporni in izjemno vzdržljivi.
Cena: 122,00 €
CHUCKS CHUCK TAYLOR
converse.com

Čevelj za ekstremne zimske razmere.
Cena: 179,00 €
MERRELL EPICTION MID
merrell.com

Zelena in oranžna barva. Všečkamo!
Cena: 100,00 €
PALLADIUM PAMPA TECH HI TX
palladiumboots.com

Legendarni dizajn AIR MAX.
Cena: 190,00 €
NIKE AIR MAX 95 SNEAKERBOOT
nike.com

Večni Adidas. Tudi pozimi!
Cena: 180,00 €
ADIDAS ZX FLUX WINTER
adidas.com

Idealen sopotnik v zasneženih jutrih.
Cena: 135,00 €
TIMBERLAND WATERPROOF
timberland.com

IZBOR
UREDNIKA

Visoko svetleči elegantni Dr. Martens!
Cena: 165,00 €
DR. MARTENS
drmartens.com
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Dragocen oDmor,
ki izboljša kakovost Dela

Enostavna priprava kave s kapsulami IES
odlična kava spodbuja dobro počutje, kreativnost in učinkovitost v pisarni, pa tudi
dobro voljo med sodelavci. kadar kavo postrežemo strankam in gostom, je odličen
illy espresso znak izbornega okusa, saj odraža standarde podjetja in spoštovanje do
gosta. zato illy za majhne in srednje velike pisarne priporoča uporabo kapsul i-espresso
system ter kavne aparate, ki omogočajo njihovo uporabo. ta preprost način priprave
kave ni le hiter in čist, pri vsaki pripravi zagotovi tudi popoln illy espresso.

mitaca i9 je aparat za pripravo kave in čaja s kapsulami i-espresso system. Uporaba je preprosta. kapsulo vzamemo iz ovitka, jo vstavimo v režo in s pritiskom na gumb pripravimo prvovrsten espresso.

Posebna akcija
Pri nakuPu 500 kaPsul kave illy i‑esPresso system
kar 99 % PoPust na aParat mitaca i9 brez Penilca!
espresso d.o.o., Fajfarjeva 33, ljubljana, t 01 422 88 88

OTROCI

DARILA ZA
MAMICE IN
NJIHOVE
NAVIHANČKE
KAJ PODARITI ŽENSKI, KO POSTANE
MAMA? IZBRALI SMO PREKRASNA DARILA ZA MALE NADOBUDNEŽE, PA TUDI
NA MAMICE NISMO POZABILI. UPAMO,
DA SMO S TEM OLAJŠALI DELO MARSIKATEREMU OČKU, DEDKU ALI BABICI,
TETI, STRICU IN PRIJATELJEM.

MODNA PREVIJALNA TORBA
Drugačna in izjemno uporabna previjalna torba La
Millou z dodatno manjšo torbico.
gozdnavila.si

PONUDBA MALIH ZAKLADOV
Hevea Račko ali Milestone kartice najdete v bogati
ponudbi šik izdelkov, s katerimi boste razveselili
malčke in mamice.
malizakladi.si

111,90 €

od 16,95 €

BIO BEA UTÉ B Y NUXE – DE O
24-urni osvežujoči roll-on dezodorant brez alkohola
in aluminijevih soli na koži ne pušča sledi.
nuxe.si

TRENDOVSKI NOVOROJENČEK
Kompletek SwitHeart Kids je udoben, topel, primeren
že takoj ob rojstvu otroka. Vsa oblačila so narejena v
Sloveniji.
FB: Switheartkids

IGRAČE ZA UMIRJANJE MALČKOV
Bacek Ewan z novimi prijatelji v kombinaciji z bitjem
srca in čarobnimi zvoki uspešno umirjajo malčke, da
lažje zaspijo.
PikePoke.si

8,50 €

od 47 €

od 29,99 €

SOPARNIK IN MEŠALNIK AVENT 4 V 1
Novi kuhinjski pomočnik v eni posodi hrano sopari,
pogreva, odmrzuje in meša, s čimer ohrani vitamine
za naše najmlajše.
philips.si/Avent

GOBICA ZA DOJENČKE KONJAC
100 % naravna rastlinska gobica za dojenčke je namenjena čiščenju in negi nežne ter občutljive otroške
kože od rojstva.
konjac-sponge.si

NEPRECENLJIVI PRIPOMOČKI
Prvo nosilno odejico za dojenčke na svetu ter inovativno grizalo najdete v prikupni spletni trgovini Snugi.
snugi.si

169,99 €

12,99 €

od 16,99 €
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OGLASNA VSEBINA

DEZODORANT ZA
OBČUTLJIVO KOŽO
Sensibio Déo
Anti-Perspirant Roll-on

OTROŠKI VOZIČEK BEBETTO MURANO
Lux4kids & boombo – največja specializirana trgovina z otroškimi vozički v Sloveniji. Več kot 60 razstavljenih modelov.
boombo.si

DNA IGRA
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Dermatološki
izdelek - rešitev
za najbolj
občutljivo kožo.

ZAČUTITE RAZLIKO!
Električna ščetka Philips Sonicare DiamondClean
s kar 62.000 soničnimi potezami v minuti zobe
resnično temeljito očisti.
philips.si/Sonicare
209,99 €

SABEX d.o.o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur

A
GR

KA

NA

519,90 €

BODI Z MOTIVOM
Bodi ali majčka z ročno našitim
motivom po vaših željah.
FB: Čmrlek
od 15,00 €

24-urno delovanje
•
•
•
•
•

Maksimalna učinkovitost
Optimalna toleranca
Ne pušča sledi
Ne vsebuje alkohola
Nevtralna dišava

Na voljo v vaši lekarni.

www.bioderma.si
Bioderma Slovenija

BIOLOGIJA NAMENJENA DERMATOLOGIJI

DOM&DIZAJN

GALLERY WALL*
MED SENTIMENTALNOSTJO
IN INDUSTRIJSKIM
OBLIKOVANJEM
SI ŽELITE POPESTRITI DOM IN VANJ VNESTI PRIJETEN ČAR DOMIŠLJIJE? POTEM RAZMISLITE O
STENSKIH DEKORACIJAH V OBLIKI GALERIJE NA
STENI OZIROMA *DOMAČE GALERIJE (»GALLERY
WALL«), KJER LAHKO PRIMERNO RAZSTAVITE TUDI
FOTOGRAFIJE IN SLIKE, KI IMAJO SENTIMENTALNO
VREDNOST. ZA TISTE, KI RAZMIŠLJATE O SVEŽEM VIDEZU SVOJE DNEVNE SOBE, HODNIKA ALI KUHINJE,
SMO PRIPRAVILI NEKAJ PREDLOGOV ZA DOMAČE
GALERIJE, KI BODO USTREZALI PREDVSEM MINIMALISTOM.

02

01

03

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

04

Kaj odlično popestri dom in ne zahteva več ur dela? Domača galerija
(»gallery wall«)! Lepo razstavljene
in izbrane umetnine lahko tako v
dolgem hodniku, dnevni sobi, predsobi ali kuhinji pričarajo popolnoma
drugačen ambient. Najlepše, kar
lahko razstavite, so seveda slike in
fotografije, ki imajo sentimentalno

05

06

07

08

01 // GLAVA JELENA - 58,42 € - CB2.COM / 02 // PRINT SUZANNE ANTONELLI HAPPINESS - 182,52 € - URBANOUTFITTERS.COM / 03 // URA IZ
MARMORJA - 68,17 € - CB2.COM / 04 // VISEČA STENSKA DEKORACIJA
- 43,10 € - DOMINO.COM / 05 // SLIKA Z LESENIM OKVIRJEM - 59,61 € THREEPOTATOFOUR.COM / 06 // KERAMIČNO OKRASJE ZA STENO - 68,17
€ - CB2.COM / 07 // PRINT JONI MAJER - OD 17,43 € DO 103,64 € - URBANOUTFITTERS.COM / 08 // SLIKA JOY - 86,20 € - DOMINO.COM
vrednost, če svojega življenja ne želite kazati vsakemu naključnemu gostu, pa se lahko odločite za razstavo industrijskih umetnin in okrasja.
Za res popolno domačo galerijo na
steni morate biti pozorni, da ima celotna galerija skupno tematiko, slike
26 //
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in fotografije pa naj imajo podoben
način uokvirjanja. To še posebno
velja takrat, ko imate temno ozadje –
slike in njihovi motivi v tem primeru
izstopijo in se tako vizualno povežejo
v celoto._

BARVITA ZIMA
VEDNO KRAJŠI DNEVI, VEDNO VEČ ČASA ZA KUHANJE
IN PREŽIVLJANJE ČASA V NAŠIH TOPLIH ZAVETJIH ...
IZBRANI IZDELKI IZ TRGOVIN 1001 DAR BODO TUDI TOKRAT
S SVOJO BARVITOSTJO V ZIMO VNESLI POMLAD.

OD 3,95 €

»SUPER« DODATKI ZA SMOOTHIEJE
Baobab, jagode asaj, semena čija,
maka, kakavova zrna in klorela

6,95 €

OHRANJEVALNIK HRANE DREAMFARM
Prilega se najrazličnejšim kosom sadja
in zelenjave ter jih ohrani sveže dlje
časa

OD 34,95€

MODELI ZA PEKO LE CREUSET
Različnih oblik, prevlečeni s trpežno
nesprijemljivo prevleko ter z
vseživljenjsko garancijo.

21,95 €

SET 2 KOZARCEV S PODSTAVKI
Za srkanje zlate pijače v najboljši
družbi

49,95 €

POSODA ZA KRUH TYPHOON
Izdelana iz okolju prijaznih materialov
ter namenjena shranjevanju kruha,
sladkih in slanih peciv

34,95 €

TAGINE MASON CASH
Glinena posoda severnoafriškega
izvora za pripravo ter postrežbo jedi

15,95 €

SET 2 KOZARCEV ZA VROČE NAPITKE
Za serviranje pijač, s katerimi se tako
radi grejemo v hladnih dneh

2,50 €

SET 12 PILIC ZA NOHTE
Mini pilice za nohte Kikkerland v priročni škatlici, idealne za v kovček ali
torbico

17,95 €

SET TREH VROČIH ČOKOLAD
Klasična, bela in temna vroča čokolada Whittard of Chelsea v darilnem
pakiranju

OD 11,95 €

PRIPOMOČKI ZA ODPIRANJE
STEKLENIC
Domišljeni in lepo oblikovani odpirači
BarWise, samostojno ali v setu

23,95 €

ŠKARJE ZA PICO DREAMFARM
Omogočajo preprosto rezanje pice –
brez skrbi, da bi pri tem poškodovali
pekač ali pult

14,95 €

POWER BANK KIKKERLAND
Priročna zaloga energije v podobi
ikoničnega baterijskega vložka

CITYPARK: ŠMARTINSKA 152G, LJUBLJANA / PODHOD PLAVE LAGUNE: DUNAJSKA 50, LJUBLJANA / MERCATOR CENTER LJUBLJANA: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 32, LJUBLJANA /
MERCATOR CENTER DOMŽALE: CESTA TALCEV 4, DOMŽALE / CITYCENTER CELJE: MARIBORSKA 100, CELJE / EUROPARK MARIBOR: POBREŠKA 18, MARIBOR / IN NA SPLETU 1001DAR.SI
OGLASNA VSEBINA

// 27

DOM&DIZAJN

1

2

Če iščete nekaj med brezčasnostjo in sodobnostjo,
bodo viseča svetila Aura
dopolnila notranjost vašega stanovanja. rossgardam.com.au

Perforirana lupina svetila
Akoya lepo razkriva ročno
pihano opalno steklo, ki
prepušča toplo LED-svetlobo.
livingedge.com.au

R AZSVETL JENJE
Osvetljevanju doma največkrat posvečamo premalo
pozornosti, a pomembno vpliva na razpoloženje in
ambientalnost prostora. Svetila pa vedno pomenijo
piko na i celostnemu vtisu bivalnega prostora. Našli
smo nekaj zares prav posebnih.

3

IZBOR: JANJA PRIJATELJ

Lestenec Gala krasijo
posamezne okrogle
lučke, naravnih oblik,
ki so pritrjene na aluminijasto
nosilo. Vsaka lučka je narejena iz ročno pihanega stekla.
livingedge.com.au

4

Sofisticiran dizajn lučke Lights
dodaja vzdušje
in značaj okolici. Mehke
linije in enostavne krivulje spodbujajo večno in
hkrati sodobno estetiko.
aplinproduct.com
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IZBOR
UREDNIKA

6

V novem salonu ButikSvetil
v Šiški najdete
elegantni namizno
ali stoječo svetilko iz
kovine in tekstila v beli
ali črni barvi.
236,00 € / ButikSvetil.si

5

Ročno izdelana edinstvena
struktura lestenca Rough Diamond je sestavljena iz 23 metrov rezanih in brušenih cevi ter šestih
luči. Na voljo je v medenini, bakru ali
kislinsko-jedkani črni.
catapultdesign.net.au

OGLASNA VSEBINA
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MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Zimska pravljica

5

6

7
8

9

10

11
1) KROGLA ø 8 cm, viseča, iz umetnega krzna. 2,99 € 2) VENEC Mere: 20/20/4 cm, viseči, iz umetnega krzna. 7,99 €
3) ANGEL/SNEŽINKA Velikost 10 cm, iz lesa z videzom breze. 1,99 €/kos 4) SOVA Velikost 23 cm, z umetnim krznom.
9,99 € 5) JELKA Viseča, iz tekstila, velikost 12 cm, modre ali sive barve, različne oblike. 2,29 €/kos 6) SNEŽINKA
Viseča, iz akrila, kosmaten, ø 15 cm. 2,49 € 7) OKRASNE BLAZINE Mere: 45/45 cm. od 9,99 €/kos 8) SNEŽAK Z LED
LUČKO Iz umetne mase, velikost 15 cm. 4,99 € 9) MEDVED Viseč, iz umetne mase in umetnega krzna, velikost 7 ali 9 cm.
3,59 € 10) BUNKE 6 kosov, iz stekla, ø 80 mm, 3 z in 3 brez dekorja, modre ali srebrne barve. 9,99 €/grn 11) JELENČEK
Iz umetne mase, kosmaten, različne velikosti. od 7,99 €/kos

8 cm

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

LEPOTA

UMETNE
TREPALNICE
SO ZDAJ
PRETEKLOST!

CITY
:
A
K O D OMOGOČA
VAM DATNIH
DO %
- 10

ŽENSKE JIH VIHAMO, BARVAMO, KODRAMO, NANAŠAMO PLASTI MASKARE IN NA VEKE LEPIMO
UMETNE. GOVORIMO SEVEDA O TREPALNICAH, ZA
KATERE JE ZNAČILNO, DA DALJŠE, KOT SO, BOLJŠE JE, SAJ ODPREJO OČI IN USTVARIJO ZAPELJIV
POGLED. TOKRAT PA VAM RAZKRIVAMO, KAKO
LAHKO ULTRA DOLGE TREPALNICE DOSEŽETE NA
POPOLNOMA NARAVEN NAČIN!

ČUDEŽNI SERUM, KI ZARES DELUJE

LUX-FACTOR EYEL ASH NAVDUŠIL TUDI ZVEZDNICE!

Tudi na našem tržišču se je pojavil revolucionarni serum za rast
trepalnic Lux-Factor Eyelash, ki velja za najbolj čisto, varno in
naravno formulo za rast trepalnic. 100-odstotno naravni serum v samo 4 tednih vaše trepalnice opazno podaljša in zgosti.
Poleg tega, da spodbuja rast novih trepalnic, pa Lux-Factor
Eyelash prav tako pomaga preprečevati lomljenje in izpadanje
trepalnic.

BREZ NEŽELENIH STRANSKIH UČINKOV
Lepilo, ki ga uporabljate za
pritrjevanje umetnih trepalnic, lahko pri odstranjevanju slednjih izpuli naravne
trepalnice. Hkrati lahko, če
zaspite z umetnimi trepalnicami ali lepila ne odstranite
dobro, povzroča tudi draženje. V nasprotju s tem pa
naravni serum Lux-Factor
vaših trepalnic ne poškoduje, temveč jih neguje in ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Brez nadležnega pekočega
občutka ter neželenih stranskih učinkov je terapija s serumom
Lux-Factor primerna tudi za najobčutljivejše oči.

IRIS MULEJ,
MANEKENKA

NATALIJA VERBOTEN,
PEVKA

»Serum ne draži oči, je zelo priročen in po
rednem nanašanju zjutraj in zvečer, sem
kmalu opazila razliko. Škoda, da ga nisem
odkrila že prej. Koliko denarja in časa bi
prihranila za ličenje. Zdaj sem lahko na
revijah in dogodkih brez umetnih trepalnic, saj so se mi že po mesecu uporabe
seruma Lux-Factor trepalnice popolnoma
obnovile. Bolj goste in daljše so ter močne, kot bi bile umetne ... Serum povsod
nosim s seboj.«

»Že od nekdaj so mi izredno všeč goste in
dolge trepalnice, saj se mi zdi, da dajejo obrazu tisto piko na i. Čeprav serum
Lux-Factor Eyelash uporabljam manj kot
mesec, že vidim njegovo učinkovitost –
trepalnice so se že zgostile, so daljše, temnejše … in to brez pekočega, dražečega
občutka v očeh. Komaj čakam, da vidim
nadaljnje rezultate!«

NA VOLJO NA LUX-FACTOR.COM
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NI TESTIRAN NA ŽIVALIH IN DELUJE TUDI NA
OBRVEH
Serum Lux-Factor Eyelash je bil testiran na 4000 uporabnicah,
rezultati pa so pokazali, da se ob redni uporabi trepalnice podaljšajo kar za 25 %, gostota pa poveča tudi za 85 %. Trepalnice po nekaj tednih prav tako potemnijo za 2 odtenka in na tak
način ustvarjajo učinek ličenja brez uporabe maskare. Še ena
dobra novica je, da serum enako uspešno pospešuje tudi rast
obrvi. Z barvico ali japonskim vrisovanjem se je skoraj nemogoče izogniti izumetničenemu videzu, serum pa enostavno nanesete na dele, kjer vam obrvi ne rastejo, in na tak način ohranite
njihovo prvotno obliko._

KAKO DO SERUMA ZA RAST TREPALNIC
LUX-FACTOR EYELASH?
Preprosto! Kliknite na Lux-Factor.com ali v telefon vtipkajte
brezplačno številko 080 64 69. Serum lahko ta mesec kupite
po promocijsko znižani ceni s kar 50-odstotnim popustom!
OGLASNA VSEBINA

GUBICAM TEŽKO UIDEMO ALI PAČ?

NEGA KOŽE
PO 30. LETU
KO SE KOŽA STARA, SE
NJENA STRUKTURA SPREMINJA. PROŽNOST, ČVRSTOST, SIJAJ IN ODPORNOST
SE ZMANJŠAJO, ŠTEVILO
GUB PA SE POVEČA. IZGUBA
PROŽNOSTI V KOMBINACIJI Z
NASTANKOM GLOBOKIH GUB
JE PRIMARNA TEŽAVA STARANJA ZA MNOGE ŽENSKE Z
ZRELO KOŽO.

Kožno tkivo je pri mladi koži močno
in vsebuje obilo kolagena in elastina, ki skupaj pomagata ohranjati
kožo čvrsto in gladko. S staranjem pa ravni kolagena in elastina
upadeta (kolagen za 1 % letno).
To oslabi strukturo kožnega tkiva,
zato koža izgubi svojo moč. Na otip
postane manj čvrsta, gube pa se
poglobijo. Drug ključni dejavnik za
izgubo čvrstosti in poglobitev gub
je zmanjšana tvorba hialuronske ki-

sline, ki obdaja celice in jim pomaga
vezati vodo. Koža postane bolj suha
in je manj napeta in čvrsta, gube pa
se poglobijo. S staranjem koža izgubi rožnat sijaj, ki ga povezujemo z
mlado kožo,
in je lahko
videti pusta.
To povzročajo številni
dejavniki, ki vključujejo upočasnjeno
mikrocirkulacijo v plasteh usnjice in
počasnejše odmiranje in nastajanje
celic.
Zato je pomembno, da uporabljamo
izdelke, ki krhko kožo, ki se tanjša,
nahranijo, okrepijo njeno teksturo
in tako izboljšajo njeno prožnost
ter spodbujajo njeno odpornost.
Dnevne in nočne kreme naj vsebujejo arctiin (aktivno sestavino,
ki dokazano pospeši obnavljanje
kolagena v kožnih celicah), silimarin
(močan antioksidant, ki ščiti kolagen
in elastin pred razkrojem ter izboljša
prekrvavitev kože na celični ravni) in
hialuronsko kislino, ki vidno zapolni
gube._

NOVO

LEPOTA

IZBOLJŠA
ZAPOLNI TUDI GLOBOKE GUBE
Okrepi strukturo kože z izboljšanjem
prožnosti in zapolnitvijo gub. Koža postane
bolj čvrsta ter je videti sveža in sijoča.

www.eucerin.si
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LEPOTA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

IZ DOMAČE KUHINJE
MASKE ZA OBRAZ SO PRAVŠNJA REŠITEV ZA PONOVNO POŽIVITEV KOŽE, SAJ BODO ODSTRANILE ODMRLE KOŽNE CELICE IN
NEPRAVILNOSTI, KI SE POJAVLJAJO V ZIMSKEM OBDOBJU. POISKALI SMO NARAVNE ALTERNATIVE, PREPROSTE ZA UPORABO,
KI JIH BOSTE NAŠLI KAR V DOMAČI KUHINJI.

1 . HR ANILNA MEHKOBA

3. SIJOČA PREOBRAZBA

- 2 ŽLICI MEDU
- 2 ŽLICI POLNOMASTNEGA MLEKA
Sestavine zmešamo v majhni skledi
in jih pogrejemo za nekaj sekund. S
prsti nanesemo na obraz in pustimo
delovati 10 minut. Na koncu speremo s toplo vodo. Med naj bi poskrbel
za mlajši videz, medtem ko naj bi
mleko pomagalo odstraniti odmrle
celice in hkrati pomirilo suho kožo._
2. MLADOSTNA
SPROSTITEV

- 1 AVOKADO
- 1 ŽLICA MEDU
V skledi pretlačimo en avokado in
mu primešamo žlico medu. Nanesemo na obraz in počakamo 15 minut.
Na koncu speremo s toplo vodo.
Zdravilne maščobe ter 25 pomembnih vitaminov in hranilnih snovi v
avokadu naj bi pomladili in osvežili
utrujen videz kože. _

VivaDerm
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- 2 ŽLICI OVSENIH KOSMIČEV
- 1 ŽLICA MEDU
- 1 ŽLICA VROČE VODE
V mešalniku zmešamo kosmiče,
jim dodamo med in vročo vodo ter
mešamo, dokler ne nastane gosta
tekstura. Nanesemo na obraz in na
koži pustimo od 20 do 30 minut.
Maska se bo sčasoma strdila, s
čimer bo pri odstranjevanju s krpo
nastal nežen piling. Ovseni kosmiči
vsebujejo polisaharide, ki naj bi za
seboj pustili zaščitni film in s tem
preprečevali izsušitev kože. Poleg
tega naj bi na naraven način odstranjevali umazanijo in olje iz por._

K N J I G A /

THE HOME
APOTHECARY
Stavite na domače
in naravne izdelke
za nego obraza, las
in telesa? Potem si
privoščite knjigo »domača lekarna«, v kateri boste našli množico
receptov in nasvetov
za domače pripravke
za nego._

21 € / amazon.com

*

***

Prodajna mesta: Estela (trgovina za frizerje in kozmetike)
Estela Ljubljana, Šmartinska cesta 152, BTC (hala 3)
Estela Maribor, Pobreška 18, Europark
T.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net

FABY nails Slovenija

Faby nails Slovenija www.fabynails.si info@fabynails.si

*kolekcija jesen/zima **ni testirano na živalih ***brez velikih 5

**

MOVEMBER

PRVA POMOČ ZA NOVEMBER ...
UPS, MOVEMBER
BRKI SO ŽE 12. LETO ZAPORED ZAŠČITNI ZNAK NOVEMBRA ALI, BOLJE, MOVEMBRA,
KOT MU TUDI PRAVIMO OD LETA 2004. IN KER JE MOVEMBER ŽE V POLNEM TEKU, NA
ULICAH SREČUJEMO POVEČANO ŠTEVILO MOŠKIH, KI SO SI V ZNAK SOLIDARNOSTI
(NAMEN TEGA POČETJA JE OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O RAKU PROSTATE IN MOD)
PUSTILI RASTI BRKE. IN DA BODO BRKI IN BRADE ČEZ CEL MESEC OSTALI TAKO LEPI
IN NEGOVANI, BO TREBA ZANJE KAR NAJBOLJE SKRBETI.
DOMAČE MILO ZA BRITJE

ČOPIČ ZA BRITJE
Profesionalni čopič za britje odlikujejo
moderen dizajn, naravne ščetine jazbeca in lesen ročaj, ki omogoča dober
oprijem.
estela.si
36,00 €

LESEN GLAVNIČEK ZA BRADO IN
BRKE STRIKING VIKING

Za naravno in hranljivo milo za britje
potrebujete olivno olje, navadno milo,
med, karitejevo maslo, sodo bikarbono
in nekaj kapljic vitamina E. Karitejevo
maslo in olje stopite v ponvi, ohladite
in dodajte še preostale sestavine.
Hranite na hladnem v nepredušno
zaprti posodi.

Ličen lesen glavniček bo poskrbel za
gladko in urejeno brado ter privihane
brke.
amazon.com
12,82 €

ELEKTRIČNI BRIVNIK ZA MOKRO
IN SUHO BRITJE PHILIPS SERIES 9000
Najnaprednejši Philipsov brivnik
doslej odlikuje edinstvena tehnologija za zaznavanje linij obraza. Sistem
V-Track vodi dlake v najboljši položaj
za rezanje, tudi če so dlake poležene
ali različnih dolžin. Predvsem priročen
je pritrdljivi oblikovalnik brade Smart
Click s petimi nastavitvami dolžine,
ki bo vsem movembrovcem pošteno
olajšal delo.
phillips.si
od 236,99 € do 383,99 €
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DOMAČE OLJE ZA BRKE IN
BRADO
KOLONJSKA VODICA BROOKS
BROTHERS COUNTRY CLUB
PENA ZA BRITJE VICHY HOMME
Pena za britje Vichy Homme je primerna za razdraženo kožo, za moške z
občutljivo kožo ali težavami s kožo.
vichy.si

Živahni toni bergamotke in mete se
prepletajo s toni sivke, čajevca in
mošusa ter na koži pustijo prijeten,
hladen občutek.
brooksbrothers.com

11,10 €

59,05 €

Ker vemo, da neurejene in ‘bodičaste’
brade niso ravno najbolj privlačne,
je treba brke in brado negovati in
tako pri negi nanje nanesti tudi nekaj
olja. Za domače olje potrebujete tri
kapljice olja čajevca, dve ali tri kapljice
eteričnega evkaliptusovega olja in olje
sladkega mandlja. Premešajte in prelijte v dozirno stekleničko. Olje lahko
uporabite tudi na laseh.

OGLASNA VSEBINA

www.tjasha.si

VABIMO VAS NA IZJEMNE UGODNOSTI DO KONCA LETA 2016.

PON

TOR

ČET

Nori ženski ponedeljek

Nori moški torek

Mens’ Night Out – urejen na zabavo

Sprostitvena masaža lasišča, striženje, barvanje in
stajling za samo 39 € (cena velja za kratke lase).
Za srednjo dolžino las je cena 46 €, za dolge lase
pa 55 €.

Stimulativna regeneracijska masaža lasišča s
Cliniscalp postopkom obnove rasti las, striženje in
stajling za samo 12 €. Popolna nega za sodobnega
moškega – britje ali oblikovanje brade, nega kože in
sprostitvena masaža obraza za 12 €.

Vsak četrtek med 18. in 20. uro vam bomo v
Salonu Tjasha ob kozarčku dobrega whiskyja za
12 € umili lase, vas ostrigli in naredili sprostitveno
masažo lasišča. Za 7 € pa vas še klasično
obrijemo.

PET

SOB

Ladies’ Night Out – urejena na zabavo

Družinska sobota

Zgoščevanje in stimulacija rasti las

Vsak petek od 18. do 20. ure vas bomo v Salonu
Tjasha pred ‘Party Ladies’ Night Out’ ob kozarčku
penine sfenirali in naredili sprostitveno masažo
lasišča za 12 €. Za 7 € pa vas še osnovno naličili.

Ob barvanju las vam vsako soboto nudimo
brezplačno striženje vašega otroka.

Razvajanje za vsakogar in vsak dan do 12:00
s pomočjo izjemne linije Cliniscalp. Za gospe
stimulativna masaža lasišča in fen pričeska ali
vodna za 12€. Za gospode stimulativna masaža
lasišča in striženje za 12€. Vse to razvajanje bomo
dopolnili z dopoldansko kavico. Vabljeni!

ODPIRALNI ČAS
in LOKACIJA

Od ponedeljka do petka
7.00 do 20.00

n
o
b
i
n
l
i
r
a
D v vrednosti:

Sobota
8.00 do 13.00

€
0
0
,
10

Za zaključene družbe zaželena
predhodna rezervacija.

Štefanova ulica 6, 1000 Ljubljana
Za rezervacije pokličite 031 556 500

NOVOST V SALONU TJASHA

Darilni bon

s katerim boste lahko razveselili
svoje najdražje.
V kolikor boste v salonu Tjasha ali v spletni trgovini
www.tjasha.si porabili več kot 50 €, vam bomo
DARILNI BON v vrednosti 10 € poklonili. Ponudba
velja do konca leta 2016.

V OBJEKTIVU

1 0 0 1 DA R P R E D S TAV L JA

XL RAZLIČICA
SPIRALNEGA
REZALNIKA
SPIRELLI
VELIKA USPEŠNICA SPIRELLI JE
NA VOLJO V IZVEDBI XL. TAKO
BOSTE ZDAJ NA NESKONČNE
TRAKOVE NAREZALI TUDI VEČJE KOSE ZELENJAVE (REPA,
KROMPIR, BUČKE, ČRNA REDKEV ...). V DARILNEM PAKIRANJU JE DODAN ŠE LUPILNIK ZA
ZELENJAVO. OBA ODLIKUJEJO
OSTRA REZILA IZ JAPONSKEGA
JEKLA.
1 // V lično oblikovani darilni embalaži predstavlja Spirelli XL idealno
darilo za vsako priložnost. Set
vsebuje Spirelli XL priznane znamke
Gefu ter lupilnik zelenjave.

2 // Lupilnik ima rezilo iz
japonskega jekla in ergonomsko oblikovan ročaj.

3 // Veliki
spiralni rezalnik
Spirelli XL

CITYPARK: ŠMARTINSKA 152G, LJUBLJANA / PODHOD PLAVE LAGUNE: DUNAJSKA 50, LJUBLJANA
/ MERCATOR CENTER LJUBLJANA: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 32, LJUBLJANA / MERCATOR
CENTER DOMŽALE: CESTA TALCEV 4, DOMŽALE / CITYCENTER CELJE: MARIBORSKA 100, CELJE /
EUROPARK MARIBOR: POBREŠKA 18, MARIBOR / IN SPLETNI STRANI 1001DAR.SI
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Spirelli XL in lupilnik za zelenjavo znamke Gefu sta odličen par, ki pride prav v
vsaki kuhinji.
Spirelli XL je veliki spiralni rezalnik z rezili
iz vrhunskega japonskega jekla, s katerim lahko na neskončne trakove nareže
tudi večje kose zelenjave (repa, krompir,
bučke, črna redkev ...). Primeren je za
zelenjavo premera do 65 mm, z njim pa
lahko narežete trakove širine 4, 5 ali 8
mm. S priloženim držalom s 3 kovinskimi
konicami boste lahko narezali praktično
celoten kos zelenjave z minimalnim ostankom. Priložena je ščetka za čiščenje.
Vso zelenjavo boste lahko hitro olupili s
priloženim lupilnikom, ki ima prav tako
rezilo iz japonskega jekla in ergonomsko oblikovan ročaj iz umetne mase.
Tako spiralni rezalnik kot lupilnik lahko
perete v pomivalnem stroju.
Spirelli XL in lupilnik zelenjave sta lično
zložena v darilni škatli. To je lahko lepo
darilo, s katerim boste razveselili ljubitelje zelenjave in eksperimentiranja v
kuhinji._
1001dar.si

CENA: 49,95 €

OGLASNA VSEBINA

KULINARIKA

OBEDOVALNICE
ZA »GURMANTIKE«

INOVATIVNOST ODLIKUJE TEFAL® ŽE 60 LET. LETA 1956 JE
FRANCOSKI INŽENIR MARC GRÉGOIRE USTVARIL INOVATIVEN
KONCEPT NEOPRIJEMLJIVE OBLOGE POSODE, KI JE SPREMENILA ŽIVLJENJE DRUŽINAM PO VSEM SVETU, KUHANJE
PA JE POSTALO ENOSTAVNO IN PRIJETNO.

Foto: Dean Dubokovič

PREDSTAVLJAMO VAM NEKAJ »GURMANTIČNIH« NOVOSTI, KJER LAHKO PO NOVEM RAZVAJATE SVOJE BRBONČICE TER SE ROMANTIČNO IN HKRATI GURMANSKO
NAVDUŠUJETE NAD KULINARIČNIMI PRESEŽKI.

ZAKAJ JE
POSODA TEFAL
TAKO DRUGAČNA

G O S T I L N A & V I N O T E K A /

DANILO
Danilo – gostilna & vinoteka je posebna in drugačna, vendar domača. Stare jedi so pripravljene na sodoben način, poznani recepti
babic pa so mojstrsko preoblikovani z znanjem kuharske mojstrice
Vesne Čarman. Poleg a la carte ponudbe so na jedilnik dodali tudi
tedenska kosila odličnih domačih jedi (domača goveja in gobova
juha, ričet, sarme …), v gostilni pa se nahaja še t. i. Bar – prostor za
manjše prigrizke, hiter in okusen krožnik testenin, piščančjo solato ali
domači narezek. Posebnost Danila je nedvomno vinoteka, kjer nas na
vinski karti čaka več kot petsto skrbno izbranih vin – od hišnega vina
Gašper do posebnih serij najboljših tujih in domačih vinarjev._
Reteče 48 / 4220 Škofja Loka
danilogostilna.si

L J U B I T E L J I M E S A /

M O J S T E R J O R G/

HILLBILLY'S

ATELJE

V središču Ljubljane se je odprla
restavracija HillBilly's, kjer bomo
na račun prišli predvsem ljubitelji
mesa. Na jedilniku namreč najdemo
burgerje, hot doge, wrape, poutine,
perutničke, kračke, celega piščanca, rebrca, harmoniko, tomahawk,
steake in T-bone, ne manjkajo pa
niti solate, dnevne juhe in sladice._

Znamenita restavracija Smrekarjev
hram, ki je bila odprta od leta 1903, je
obrnila nov list. Dobrodošli v restavraciji Atelje! V njej ustvarja kuharski
mojster Jorg Zupan, ki na avtorskih
krožnikih ponuja tako slovensko kot
tudi mednarodno kulinariko. Med
drugim v Ateljeju sami zorijo sir, delajo delajo kruh ... in še in še._

Kersnikova 5 / Ljubljana
hillbillys.si

Nazorjeva ulica 2 / 1000 Ljubljana
union-hotels.eu

Tefalova posoda je
prepoznavna tudi
po rdeči piki Thermo-Spot oz. toplotnem indikatorju na dnu
posode, ki se
obarva, ko je posoda optimalno segreta na 180 °C za začetek kuhanja. Indikator Thermo-Spot omogoča doseganje popolnih rezultatov
pri treh ključnih elementih: barvi, teksturi in okusu hrane. Pri tem pa jedi
ohranjajo vitamine in hranljive snovi.
V notranjosti Tefalovih posod je
vrhunska neoprijemljiva obloga
(PTFE) iz zdravju popolnoma neškodljivih materialov. Premaz proti
prijemanju v stiku s hrano ne reagira,
prav tako ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje, če je poškodovan. Tefal na trgu novo predstavlja
vrhunsko linijo posode, poimenovano Tefal na trgu predstavlja novo
vrhunsko linijo posode, poimenovano Tefal GV5 oz. peta generacija
kuhinjske Tefalove posode. Posodo
odlikuje izjemna kakovost, saj je narejena iz do 7 plasti materialov, med
katerimi je najpomembnejša sredica
iz titana. Izbrani material daje posodi
kar trikrat večjo trdnost obloge v
primerjavi s prejšnjo linijo.

Na podlagi testov, opravljenih v neodvisnih laboratorijih, je Tefal prejel
dovoljenje in certifikate za uporabo
posebne oznake o odsotnosti PFOA,
kadmija in svinca.
Tefal, ideje ki vam spreminjajo življenje.
tefal.si

let
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TEHNOLOGIJE
BESEDILO: ANŽE POMPE
TELEFON MESECA

MICROSOF T SURFACE STUDIO

JE MICROSOFT
NOVI APPLE?
IMAC JE DO ZDAJ VELJAL ZA PRVO IN EDINO LOGIČNO IZBIRO GRAFIČNIH OBLIKOVALCEV. A ZGODOVINA GA NI PRAV NIČ IZUČILA. ZADNJA LETA SE NE
MORE POHVALITI Z NOBENO OMEMBE VREDNO INOVACIJO. IN KONKURENCA JE ZAVOHALA KRI. NAJPREJ
JE GOOGLE S PAMETNIM TELEFONOM PIXEL VRGEL
ROKAVICO IPHONU, ZDAJ PA JE ŠEL Z RAČUNALNIKOM VSE-V-ENEM, SURFACE STUDIO, Z VSEMI TOPOVI
NAD APPLE ŠE MICROSOFT, KI ŽELI S SVOJO INOVACIJO, KI PREDSTAVLJA NAJVEČJI PREMIK V RAZVOJU
RAČUNALNIKOV OD LETA 2013, RAZBITI APPLOV MONOPOL V TEM RAZREDU
RAČUNALNIKOV. ZDI SE, DA MU BO USPELO.
Microsoft Surface Studio,
hibrid med namiznih računalnikom in tablico, ki predstavlja
povsem nov način ustvarjanja
digitalnih vsebin, je namreč
resno ogrozil Applov primat.
Na mizi namreč stoji še bolj
pompozno kot iMac. Tako kot
Microsoftovi dizajnerji pa so
svoje delo z odliko opravili tudi

inženirji, ki so poskrbeli, da si
tisti iz Cupertina zdaj grizejo nohte in upajo, da imajo
tudi v tem segmentu čim več
privržencev, ki so slepo zvesti.
Zakaj? Microsoftovo »digitalno
platno« je najtanjši LCD na
svetu, ki v debelino meri zgolj
12,5 milimetra. Spregledati ne
gre niti dodatka, ki sliši na ime

Surface Dial, to je brezžični
gumb, s katerim je mogoče
spreminjati ključne parametre pri ustvarjanju, in skupaj z
digitalnim pisalom Surface Pen
tvori idealen par za ustvarjanje.
Je torej Microsoft novi Apple?
Ne še! Je pa resno napovedal
boj za primat._

MOTO Z PLAY
Moto Z Play stavi na odlično
kombinacijo zmogljivosti in
cene – ta znaša 499,99 evra.
Je namreč občutno cenejši od
modelov najvišjega razreda,
a za to žrtvuje le malo stvari.
Njegov 5,5-palčni zaslon Super
AMOLED sliko prikazuje v polni
visoki ločljivosti (Full HD), osemjedrni procesor Snapragon
625 pa lahko računa na pomoč
3 GB delovnega pomnilnika in
32 GB hrambe. Kamera, opremljena s senzorjem ločljivosti
16 milijonov pik, zna okolico zajemati tudi v ločljivosti 4K. Zahtevnemu uporabniku baterija
zmogljivosti 3410 mAh ponudi
50 ur delovanja! Odlično!_
motorola.com

od 2.690,00 € / microsoft.com

MATE 9
NAJBOLJŠI
PHABLET?
V naslednji številki
vam predstavimo
Mate 9, ki je po
vsej verjetnosti
najboljši ...
699,00 €
huawei.com

NOVI MACBOOK PRO

LENOVO YOGA BOOK

ZVOČNIKI KEF L S 50

VRHUNSKI PRENOSNIK

BELEŽKA TEGA TISOČLETJA

BREZŽIČNA ZVOČNA KULISA

Novi MacBook Pro ni pretirano
presenetil poznavalcev, ki so
pričakovali konkretnejši tehnološki premik Appla. Kljub temu
je za šestino tanjši od predhodnika (14,9 mm). Odpovedal se
je funkcijskim tipkam, ki jih je
nadomestila vrstica na dotik
(Touch Bar), in ima sekundarni zaslon Retina, občutljiv na
večprstni dotik, z bralnikom
prstnih odtisov. Najzmogljivejša različica pod ohišjem skriva
4-jedrni procesor i7, 16 GB
delovnega spomina in grafično
kartico Radeon Pro 450._

Filozofija Lenovo Yoga Booka je
računalnik, ki združuje vse naprave in je idealen sopotnik, ko
greste na službeno pot. Gre za
najtanjši in najlažji računalnik
2 v 1 na svetu. Tehta namreč
pičlih 690 gramov in v debelino meri vsega 4,05 milimetra.
Nima fizične tipkovnice, pač pa
digitalno tipkovnico ‘na poziv’.
Združuje 10,1-palčni zaslon z
matriko IPS ločljivosti Full HD
in grafično tablico Create Pad.
Izbirate lahko med operacijskima sistemoma Windows 10 in
Android._

Če bi vas prosili, da zaprte
oči, in bi vas po predvajanju
glasbe vprašali, pred kakšnim
zvočnikom stojite, dvosistemski KEF S50 zagotovo ne
bi bil vaš odgovor. A 50-vatni
brezžični zvočnik presega
svojo majhnost. KEF S50 je
kot drobceno dekle z glasom
operne dive. Njegov diapazon
(beri frekvenčni razpon) je med
79 Hz in 28 kHz, iz sebe pa iztisne 106 decibelov. Vsi audiofili
boste zato slišali prav vsako
malenkost tako, kot so si jo
zamislili ustvarjalci. Odlično!_

apple.com

lenovo.com

799,00 € / kef.com
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NOVIČKE S SPLETA
PAMETNI TELEFONI 2017
*cm.si/pametnitelefoni2017

SOLARNA STREHA
*cm.si/solarnastreha

GOOGLE JAMEBOARD
*cm.si/jameboard

XIAOMI MI NOTE 2

*cm.si/xiaomiminote2

HP EVNY AIO 27

*cm.si/hpevnyaio27

SAMSUNG GALAXY C9
*cm.si/samsunggalaxyc9

GATE SMART LOCK
*cm.si/gatesmartlock

* Namesto cm.si v
spletni brskalnik vpiši
citymagazine.si.

TEHNOLOGIJE

INTERVJU

Foto: Mark Kucler

HONOR NAVDUŠUJE
TUDI NA FILMSKEM
PLATNU: DOKTOR
STRANGE

TIMOTEJ LAMPE IGNJIĆ:
STRAST JE VSE

»SKEJT JE PODOLGOVATA DEŠČICA S KOLEŠČKI, NA KATERI SE STOJI IN Z ENO NOGO
POGANJA,« SO BESEDE, S KATERIMI TIMOTEJEV ŠPORT OPIŠE SLOVAR NOVEJŠEGA
BESEDJA SLOVENSKEGA JEZIKA. A ZANJ JE TO VELIKO VEČ. JE STRAST IN POKLIC, KI
JU ZDRUŽUJE Z DOSEŽKI NA SVETOVNI RAVNI. TIMOTEJ JE NAMREČ EDINI SLOVENSKI
POKLICNI SKEJTER. Z NJIM SMO SE POGOVARJALI O NAČINU ŽIVLJENJA, KI GA PRINAŠA SKEJTERSKI PROFESIONALIZEM, O »GADGETIH«, KI GA SPREMLJAJO NA POTOVANJIH, IN NJEGOVIH NAČRTIH ZA PRIHODNOST …
Pred kratkim si postal ambasador
blagovne znamke Honor. Kateri
njihov izdelek počiva v tvojem
desnem žepu?
Tako je, v mojem žepu se nahaja
novi HONOR 8 v črni barvi.
Pri pametnem telefonu je najpomembnejša lastnost …
Zagotovo dober fotoaparat in
baterija, ki zdrži cel dan. To dvoje se
mi zdi najpomembnejše, predvsem
ko sem na potovanjih. Seveda pa je
odlično tudi dejstvo, da praktično
klasičnega fotoaparata ne potrebujem več. Honor 8 dela zares dobre
fotografije.
Polovico leta preživiš na potovanjih in v tujini … Lahko našteješ
najljubše aplikacije na svojem telefonu, ki jih dnevno uporabljaš za
komunikacijo na daljavo s svojimi
najbližjimi?
Bolj ali manj uporabljam Facebook,
Instagram, e-pošto, Skype in Viber.
OGLASNA VSEBINA

Honor, sestrska blagovna znamka
Huawei, je sodelovala v težko pričakovanem filmu z naslovom Doktor
Strange. Sodelovanje z legendarnim Marvel Studios je najnovejša
kreativna in dinamična poteza, s
katero Honor predstavlja svojega
paradnega konja, telefon Honor 8.
Glavno vlogo v filmu Doktor Strange
je prevzel z oskarjem nominiran
igralec Benedict Cumberbatch, ki v
filmu igra egoističnega nevrokirurga
Stephena Strangea, ki si med avtomobilsko nesrečo poškoduje obe
roki, kar ga vodi v lov za iskanjem
mističnih rešitev. Bogat ekosistem
barv, tehnologije in navdihujočih
karakterjev je popoln splet za prikaz
tehnologije Honor. Ta motivira
uporabnike, da si postavljajo visoke
cilje, ostajajo mladostni in predvsem
pogumni, kar povzema tudi njihov
slogan »For the brave«._
marvel.com
Tvoja motivacijska vrstica?
»Nothing good comes easy.«

Kaj meniš o električnih skejtih?
Nisem ga še poskusil, ampak videti
je zabavno.

Najljubši film?
Najljubši film je No Strings Attached.

Če bi na počitnice lahko vzel le eno
stvar. Bi izbral prenosni računalnik,
telefon ali skejt?
Težko izberem med skejtom in telefonom, saj je oboje stalno ob meni,
ampak glede na to, da so to počitnice, bi s seboj vzel telefon Honor.

Tvoj naslednji veliki športni izziv ali
sanje?
Čim boljša uvrstitev v World Cup
touru v naslednji sezoni 2017 in
seveda OI Tokio 2020.

Kako pomembna je strast pri vsem,
kar počneš?
Strast je ogromen del tega, kar
počnem, če nimaš strasti do tega,
kar počneš, se to zelo hitro opazi pri
projektih, rezultatih itd.

Kako kaže z OI 2020? Bo skejtanje
umeščeno v olimpijski program?
Točnih informacij še nihče nima, po
vsej verjetnosti pa bomo morali prek
tekmovanj World Cup doseči normo
in se tako kvalificirati na OI.

Kratek nasvet vsem mladim
skejterjem, ki se šele podajajo na
podobno življenjsko pot.
Sledite svojim sanjam, dajte vse
od sebe in zanesljivo bo ves trud
poplačan._

Glasba je pomemben del skejterske
kulture. Kaj se trenutno ‘rola’ na
tvojem telefonu?
Na mojem telefonu se trenutno
vrtita playlisti Kygota in Draka.
Jo poslušaš brezžično ali žično
oziroma kakšne slušalke uporabljaš?
Trenutno uporabljam brezžične
slušalke.

Kako vpliva zaupanje tako velike
blagovne znamke, kot je Honor, na
tvojo kariero?
Zelo sem vesel, da sem del družine
Honor, to definitivno zelo dobro
vpliva name in na mojo kariero ter
mi daje še dodatno motivacijo za
napredek.
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Zagrizeni alfisti so na Alfa
Romeo Giulio čakali dolgo in
končno so dočakali imena
vredno Alfo, ki se na slovenske ceste podaja prav te dni.
Polna je inovacij, ki so del njene tradicije, in tako piše novo
poglavje v zgodovini te romantične blagovne znamke.
Giulia vas bo osvojila z enim
od štirih motorjev z razponom
moči od 110 kW (150 KM) do
375 kW (510 KM), ki moč prenašajo na zadnji kolesi v skladu s športno tradicijo. Zadnja
Alfa Romeo s tovrstnim pogonom je bila legendarna 75tica. Najzmogljivejša Giulia v
čudoviti modelni različici Quadrifoglio pod pokrovom skriva Ferrarijev motor, ki so mu
odvzeli dva valja in tako Giulii
zagotovili izjemne zmogljivosti. Od 0 do 100 km/h pospeši
le v 3,9 sekunde in na dirkalni ravnici doseže neverjetnih
307 km/h končne hitrosti.
Giulia je na sloviti stezi Nürburgring Nordschleife dosegla čas 7 minut in 32 sekund,
kar je kar za 13 sekund hitreje
od BMW M3. Ta podatek pa jo
uvršča visoko na seznam tistih avtomobilov, ki jim lahko
rečemo sanjski. Prodaja pri
nas se je začela te dni._

SLOVENSKA PREMIERA

ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO

V ŽEP POSPRAVI
BMW M3

alfaromeo.si

MESTNI TERENEC

NOVI MINI
COUNTRYMAN
2017

UTELEŠENJE POSLOVNE LIMUZINE

NOVI BMW SERIJE 5

NOVI MINI COUNTRYMAN
JE NEKOLIKO VEČJI IN
ŠIRŠI OD PREDHODNIKA,
IN ČEPRAV JE BIL RAZVIT POVSEM NA NOVO,
TA POHODNIŠKI MINI
OSTAJA ZVEST SAMEMU SEBI. JE NAJBOLJ
VSESTRANSKI MINI DO
ZDAJ IN SPLOH PRVI
MINI, KI IMA PRIKLJUČNO
HIBRIDNI POGON ...

BMW serije 5 ima vse potrebno, da zapolni mesto,
ki so ga izpraznili njegovi predhodniki, saj je bilo v
prvih šestih generacijah po vsem svetu prodanih
več kot 7,6 milijona vozil. 4,9-metrski BMW serije
5 sedme generacije kaže pot v prihodnost in še
naprej ostaja utelešenje poslovne limuzine. Odvrgel je kar 100 kilogramov v primerjavi s predhodnikom. Krasijo ga prenovljeno podvozje, nizko težišče in enakomerna porazdelitev mase med obema
premama. Presenetljiv je tudi količnik zračnega
upora (Cw = 0,22), ki postavlja standard v svojem
razredu. Seveda so tu tudi vsi izjemni asistenčni
sistemi in nove tehnologije za boljšo varnost. Na
cestah na začetku prihodnjega leta._

Nekoliko je zrastel glede na predhodnika, saj je 20 centimetrov daljši in tri centimetre širši, povečala pa se
je tudi medosna razdalja, in sicer za 7,5 centimetra. Posledično je več prostora za peterico potnikov in prtljago. Za voznika in sovoznika je več prostora za glavo in ramena, potniki zadaj pa imajo zdaj tri enakovredne sedeže in večji ‘vhod’. Za 5 cm se je povečal tudi prostor za noge. Prtljažnik lahko po novem odprete
elektronsko ali z ‘brco v rit’ in v njem ugledate kar 450 litrov prostora. Prvič bo Mini Countryman na voljo
tudi kot priključni hibrid (Mini Cooper S E Countryman ALL4). Prenovljeni so tudi materiali ter upravljanje z
infosistemom, ki je zdaj na dotik. Na ceste mest pripelje na začetku prihodnjega leta. Odlično!_

bmw.si

mini.si
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NOVICE

SVETLOBNA
KOLESARSKA POT
NA POLJSKEM
Svetlobna kolesarska pot, ki jo
je mogoče najti v bližini Lidzbark
Warminskega na severu Poljske, je
delo TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. Narejena je iz
sintetičnega materiala, ki lahko
oddaja svetlobo tudi do 10 ur. In od
kod svetloba? Za to poskrbi sonce,
ki med dnevom ‘polni’ kolesarsko
pot. Navdih za fluorescenčno
modro svetlečo kolesarsko pot so
poiskali pri Studiu Roosegaarde
in njihovi svetlobni kolesarski poti
Starry Night na Nizozemskem,
tehnologija pa je kljub temu precej
drugačna. Nizozemska različica
namreč uporablja LED-svetlobo,
medtem ko poljska svetleča kolesarska pot ‘živi’ le od sonca. V tem
trenutku je kolesarska pot v fazi
testiranja, a srčno upamo, da bo ta
svetla in modra ideja naletela na
plodna tla tudi pri nas._

TEHNOLOŠKO DOVRŠENA

ZVERINA V POSLOVNEM R A ZREDU

Prvi športni terenec znamke Seat Ateca prepriča
z jasnim, dinamičnim karakterjem in vsestransko
funkcionalnostjo. Dizajn je samozavesten in suveren, v dovršeni notranjosti pa vožnja postane
prijetno doživetje. Na voljo so različni asistenčni
sistemi in tehnologije, ki povečujejo tako raven
varnosti kot udobja. Tudi zato v Seat Ateci presenečajo nekateri inovativni tehnološki elementi, ki jo
delajo edinstveno in po svoje vodilno v segmentu.
V dolžino meri 4,36 metra in se v svojem segmentu ponaša z najboljšo izrabo prostora, največjo notranjo dolžino in prostornino prtljažnika, ki že pri
standardni konfiguraciji znaša 510 litrov. Ti podatki
pa jo uvrščajo visoko na seznam izbire družin._

Mercedes je oplemenitil razred E s poblaznelo limuzino Mercedes-Benz E63 AMG S, ki pod pokrovom skriva 4-litrski twin-turbo motor V8. Konjušnica, ki šteje kar 603 konje (450 kW) in zmore 850
Nm navora, to zverino do stotice požene v zgolj
3,3 sekunde. Zgodbo pa lahko zaključite pri 300
km/h. Kot se spodobi, ponuja način vožnje Drift
Mode, ki omogoča drsenje skozi ovinke in kurjenje
gum. V tem načinu je pogon zgolj na zadnji dve
kolesi, sicer pa je vselej gnan na štiri kolesa z optimalnim razporejanjem moči glede na razmere. V
kolikor se njegovi zverinskosti ne morete upreti,
ga boste lahko naročili januarja 2017._

seat.si

mercedes-benz.si

SEAT ATECA

MERCEDES-BENZ
E63 AMG S

tpaqi.com

TESLA & SOLAR CITY:
SOLARNA STREHA
Solarna streha, ki sta jo razvila
avtomobilsko podjetje Tesla in
solarno podjetje SolarCity, bo
uporabnikom omogočila, da velik
del potrebe po energiji zadovoljijo
s pomočjo izrabe sončne energije. Sončne celice so vgrajene v
strešnike, ki jih lahko izbiramo v
različnih barvah in se integrirajo z
normalnimi strešniki. V kombinaciji
z baterijo »Tesla Powerwall« pa
nakazuje možnost, da bomo nekoč
lahko imeli hiše, ki bodo energijsko
popolnoma neodvisne._
solarcity.com

NOVI
VOLKSWAGEN UP!
Novi Volkswagen up! zdaj lahko doživite po
svoje. Med drugim serijsko omogoča povezavo
Bluetooth z vašim pametnim telefonom, poglede pa lovi s serijskimi dnevnimi LED-lučmi.
Izbirno vam vožnjo olajša kamera za vzvratno
vožnjo. Novi up! je zdaj na voljo tudi v izvedbi
up! beats in v še več barvnih kombinacijah
notranjosti in zunanjosti._
volkswagen.si
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VOZIL A VOLVO

ŠTUDIJA

MERCEDES-BENZ X:
POLTOVORNJAK Z
ZVEZDO

SPECIALIST ZA
PRODAJO RABLJENIH
velika izbira
VOZIL ZLATKO ŽUNIČ
SVETUJE:

TERENEC IN POL

VOLKSWAGEN ATLAS:
PREVELIK ZA EVROPO

Mercedes je predstavil študijo
razreda X, svoj prvi poltovornjak, ki
bo naprodaj predvidoma konec leta
2017. Gre za nadgradnjo športnih
terencev, namenjeno gradbincem,
obrtnikom, kmetovalcem, gozdarjem ter športno oz. pustolovsko
naravnanim družinam in posameznikom, ki se želijo prevažati v
slogu. Nov razred napovedujeta
dve študiji, in sicer Concept X-Class
Powerful Adventurer in Concept
X-Class Stylish Explorer, ki poudarjata nežno in grobo plat urbanega
poltovornjaka. Vsekakor nekaj za
urbanega avanturista!_

Sedemsedežni Volkswagen Atlas
je pravi dolgin, saj v dolžino meri
kar pet metrov. Sprva bo na voljo
v ZDA, nato v Rusiji in na Bližnjem
vzhodu, kdaj in če sploh bo na voljo
v Evropi, pa še ni znano. Izhaja iz
platforme MQB, izvira pa iz tri leta
stare študije Crossblue. Za evropske
razmere je izjemno velik, v ZDA pa
tovrstni terenci predstavljajo kar
desetino trga. Kabina Volkswagna
Atlas je prostorna kot dnevna soba.
Za zvočno kuliso bo skrbel Fenderjev avdiosistem z zvočniki Ducat in
480-vatnim ojačevalcem. Na voljo
bodo številni asistenčni sistemi in
sistemi povezljivosti._

mercedes-benz.si

volkswagen.si

rabljenih vozil Volvo

center rabljenih
vozil - preverjeno
varen nakup

Blagovna znamka Volvo je bila in
ostaja pomembna za Summit avto
in naše cenjene stranke. Poleg
pooblaščenega servisa svojo
ponudbo širimo tudi na področje
rabljenih vozil Volvo. Zavedamo se,
da nakup rabljenega vozila predstavlja določeno tveganje za kupca,
in ravno zato ponujamo rabljena
vozila Volvo z znano zgodovino, ki
jo kupcu seveda razkrijemo. Hkrati
so naša vozila preverjena po vseh
standardih pooblaščenega servisa
vozil Volvo. Da verjamemo v svojo
ponudbo, dokazuje tudi dejstvo, da
za vsa vozila nudimo 12-mesečno
jamstvo z možnostjo podaljšanja za
dodatnih 12 mesecev. V ponudbi je
veliko različnih modelov, največ pa
S 60 in V 60, letnikov od 2011 do
2014. To je obdobje, ko je Volvo
vgrajeval najsodobnejšo varnostno
opremo, kakršno drugi vgrajujejo
šele zdaj. Volvo S 60 oziroma V

60 predstavlja odlično opremljeno
vrhunsko vozilo, ki je sinonim za varnost; v vseh pogledih je v primerjavi
z drugimi glede na opremo in izdelavo cenovno ugodno. Kot specialistu
prodaje rabljenih vozilih mi je pri
Volvu všeč predvsem to, da vgrajujejo močne in ekonomične dizelske
motorje, ki so hkrati ekološko odlično
dodelani. Osebno sem navdušen
nad 2-litrskim 5-valjnim dizelskim
motorjem z oznako D 3, ki ima 100
ali 120 kW moči. Ta tip motorja je
izjemno vzdržljiv, z nizko povprečno
porabo, ki se giblje med 5,5 in 6
l/100 km. Hkrati pa je tudi varčen,
kar se tiče servisov. Naš oddelek rabljenih vozil ima poleg Volva, Forda
in skupine Jaguar Land Rover še
številne druge modele vozil; vsem je
skupno naslednje: preverjena zgodovina, ustrezen servis, znan izvor
in seveda 12-mesečno jamstvo._
summitavto.si

HIŠA PRIHODNOSTI & BMW I

BMW I IN LUMAR:
ZDRUŽILA MOČI

Vizionarja na področju trajnostnega
razvoja in vrhunskih izdelkov BMW i
in Lumar sta združila moči. Partnerstvo sta začela s predstavitvijo ekOGLEJTE SI NAŠO PONUDBO VOZIL NA
skluzivnega BMW i3 LUMAR Edition,
Summit avto d.o.o.
NAŠI SPLETNI STRANI:
slovenskemu trgu, in
RABLJENA.SUMMITAVTO.SI
Pooblaščeni serviser zanamenjenega
vozila Volvo
posebne linije LUMAR iEdition hiš.
Flajšmanova 3, 1000 ljubljana,
www.summitavto.si
Poleg trajnostnega razvoja in enerOZIORMA ME POKLIČITE NA ŠTEVILKO
vaš specialist
za prodajo rabljenih
vozil:
getske učinkovitosti
znamki delita
031 386 510 ALI PIŠITE
NA E-NASLOV
usmeritev v izdelke in rešitve, ki so
Zlatko Žunič, 031 386 510
ZLATKO.ZUNIC@SUMMITAVTO.SI
že danes pripravljeni na prihodnost.
Njuno partnerstvo omogoča vizijo
prihodnosti in trajnostnega energetskega razvoja svojim kupcem že
danes v letu 2016. Več o izdelkih si
lahko preberete na uradnih spletnih
mestih._
lumar.si / bmw.si
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ČEHINJA Z NOVIM OBR A ZOM

NOVA ŠKODA OCTAVIA:
Z NOVIM OBRAZOM

Octavia je za leto 2017 dobila nov
obraz. Postala je tudi varnejša in
pametnejša. Na voljo bo na začetku
leta 2017, cena pa naj bi ostala na
ravni aktualnega modela. Prihaja tri
leta po lansiranju tretje generacije
najbolj prodajane ‘čehinje’, ki so jo
v dveh desetletjih prodali v več kot
pet milijonih primerkov, kar samo
priča o pomembnosti modela za tovarno iz Mlade Boleslave. V pomlajeni Škodi boste našli vse najmodernejše asistenčne sisteme koncerna
Volkswagen, paleta motorjev pa ne
odstopa od aktualne modelne različice. Pri sistemu za »zabavo« so
poškilili k Kodiaku. In prav je tako!_
skoda.si

velika izbira rabljenih vozil Volvo

center rabljenih
vozil - preverjeno
varen nakup
Summit avto d.o.o.
Pooblaščeni serviser za vozila Volvo
Flajšmanova 3, 1000 ljubljana, www.summitavto.si
vaš specialist za prodajo rabljenih vozil:
Zlatko Žunič, 031 386 510

FIMSKA PLATNA

NOVEMBRSKI FILMROL

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

NOVEMBER BO V ZNAMENJU FILMOV, KI SMO JIH ŽE NESTRPNO ČAKALI. V KINA POLEG SLOVENSKEGA DOKUMENTARCA TINE MAZE, PRIHAJATA TUDI SLOVENSKI TRILER IGORJA ŠTERKA IN SRBSKA KOMEDIJA NIKOLE KOJE, ZA
PONUDBO VISOKOPRORAČUNSKIH SPECIALITET PA JE ZNOVA POSKRBEL HOLLYWOOD.

TOP MODNI
FILMI ZA MODNE
NAVDUŠENCE
DR AMA, TRILER

VOJNI FILM, ROMANTIČNI FILM

ZDA, 2016, NOCTURNAL ANIMALS

ZDA, 2016, ALLIED

NOČNE PTICE

Pod enigmatični triler se podpisuje Tom Ford, ki
si je ime ustvaril v svetu mode, pred sedmimi leti
navdušil z gejevsko dramo Samski moški (2009)
s Colinom Firthom in se s svojim drugim filmskim
izdelkom, Nočne ptice, okitil z veliko nagrado žirije na beneškem filmskem festivalu. Celovečerec
raziskuje tanko mejo med ljubeznijo, krutostjo in
maščevanjem, Ford pa se je podpisal tudi kot scenarist. Scenarij sicer temelji na romanu Tony and
Susan pisatelja Austina Wrighta._

FILMI IN MODA GREDO Z ROKO V ROKI. V
NADALJEVANJU VAM ZATO PREDSTAVLJAMO IZBOR NAJBOLJŠIH FILMOV
ZA MODNE NAVDUŠENCE.

ZAVEZNIKA

Brad Pitt se kar ne naveliča vojaške uniforme. Po
Neslavnih barabah in Besu se spet vrača v čas
druge svetovne vojne, ki je kulisa za izjemno ljubezensko zgodbo. Tokrat kot kanadski vohun v
romantičnem trilerju Zaveznika legendarnega
režiserja Roberta Zemeckisa, avtorja brezčasnih
uspešnic, kot so Vrnitev v prihodnost, Forrest
Gump in Brodolom. Popelje nas v Casablanco, kjer
vohuna Max Vatan (Brad Pitt) in Marianne Beausejour (Marion Cotillard) za sovražnikovo črto poskušata izvesti atentat._

Režija: Tom Ford. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Amy
Adams, Laura Linney, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher, Armie Hammer.

Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Brad Pitt, Marion
Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Jared Harris.

17. 11. 2016 / Cineplexx, Kolosej

24. 11. 2106 / Cineplexx, Kolosej

COCO BEFORE CHANEL
2009 / BELGIJA
Odlična biografska drama nas popelje skozi
življenjsko pot Coco Chanel, ki je svojo pot
začela kot Coco in skozi svoje življenje in
modno ustvarjanje ustvarila sloviti nadimek
Chanel._

Y VES SAINT L AURENT
2014 / FRANCIJA

FANTA ZIJSKI FILM

ANIMIR ANI FILM

ZDA, VB, 2016, FANTASTIC BEASTS AND WHERE
TO FIND THEM

ZDA, VB, 2016, MOANA

MAGIČNE ŽIVALI

Vsi tisti, ki čutite praznino, ki jo je pustil Harry Potter, boste ponovno prišli na svoj račun.
Na filmska platna prihaja zgodba, ustvarjena po
skrivnostnem svetu pisateljice J. K. Rowling. Dogajanje je postavljeno v New York, na začetek 20.
stoletja. Film je nastal po istoimenski knjigi iz leta
2001. Govori o nadobudnem mladem čarovniku
Newtu (oskarjevec Eddie Redmayne), ki se želi
udeležiti čarovniškega kongresa, toda kovček,
poln magičnih živali, mu življenje obrne na glavo._

VAIANA

Vaiana je zgodba o pustolovski najstnici, ki se poda
na pustolovščino svojega življenja, da bi rešila
svoje ljudi. Na potovanju spozna nekoč močnega
polboga Mauija, ki ji pomaga postati vrhunska navigatorka. Na svoji poti srečujeta številne pošasti,
na potovanju pa deklica odkrije tudi lastno identiteto. Ron Clements in John Musker sta se podpisala že pod risane klasike, kot so Aladin, Princeska
in žabec in Mala morska deklica._

Režija: David Yates. Igrajo: Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Samantha Morton.

Režija: Ron Clements, John Musker/Tanja Đurić
Ribič. Glasovi: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson,
TBA, Phillipa Soo, Alan Tudyk/Katja Ajster, Rok Kunaver, Vesna Jevnikar, Primož Pirnat, Tanja Ribič,
Marjan Bunič.

17. 11. 2016 / Cineplexx, Kolosej

24. 11. 2016 / Cineplexx, Kolosej
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Yves Saint Laurent je svojo modno zgodbo
začel šivati leta 1957. Še istega leta nasledi
preminulega Diorja in tako postane glavni
oblikovalec pri tej prestižni modni hiši._

THE EYE HAS TO TR AVEL
2011 / DOKUMENTARNI / ZDA
Nekdanja urednica revij Harper’s Bazaar in
Vogue Diana Vreeland je postavila standarde
modnega tiska, bila pa je tudi pomemben lik
ženske neodvisnosti. S svojimi kolumnami in
nastopi je spodbujala ženske, da se postavijo
zase, da si ustvarijo svoje kariere in postanejo neodvisne od moža._

ZNANST VENA FANTASTIK A

DOKUMENTARNI FILM

PRIHOD

7doUSPEHA

Prihod Denisa Villeneuva je zgodba
o prvem stiku med ljudmi in nezemeljskimi bitji, ki na Zemljo prispejo z dvanajstimi vesoljskimi ladjami
jajčaste oblike. Gre za inteligenten
znanstvenofantastični triler, ki v
nasprotju z žanrskimi kolegi stavi na
diplomacijo in ne na pogovore prek
puškine cevi. Ameriška vojska se zato
najprej obrne na najboljšo prevajalko
na svetu (Amy Adams), ki mora s fizikom (Jeremy Renner) odkriti, ali so
obiskovalci prišli v miru ali predstavljajo nevarnost za vse človeštvo._

Tina Maze je morda zaključila svojo
smučarsko kariero, a njena zapuščina bo večna. Gre za nadaljevanje
filma Na kanto!, posnetega po istoimenski knjižni uspešnici Sandija
Murovca, sicer demonstratorja alpskega smučanja, v katerem je Tina
že razkrila nekaj skrivnosti smučarske tehnike. 7doUSPEHA ponuja še
poglobljen vpogled v svet alpskega
smučanja, v katerem Tina in Sandi
predstavita sedem detajlov vrhunske tehnike, ki po Tininem prepričanju predstavljajo ključ do uspeha._

Režija: Denis Villenevu. Igrajo: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg.

Režija: Sandi Murovec. Igrajo: Tina
Maze, Sandi Murovec.

ZDA, 2016, ARRIVAL

24. 11. 2016 / Cineplexx, Kolosej

KOMEDIJA

ČREDA

SRBIJA, 2016, STADO
Čreda je režijski prvenec enega od
najprepoznavnejših filmskih obrazov na Balkanu, Nikole Koje. Glavna
junaka filma sta Kolja in Cveja, ki
zbirata sredstva za snemanje pilotske epizode TV-serije. Toda pot do
uspeha je trnova in za uresničitev
načrta morata stisnjenih zob sprejeti številne kompromise. Ustvarjalci obljubljajo vrhunsko komedijo, ki
nam ne bo zgolj razmigavala trebušnih mišic, pač pa tudi spodbudila k
razmišljanju o prenekaterih vidikih
življenja._
Režija: Nikola Koja. Igrajo: Nikola
Koja, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić, Nataša Ninković, Nikola Đuričko,
Goran Šušljik, Vojin Ćetković, Marko
Gvero, Bane Trifunović, Srđan Timarov, Hristina Popović, Goran Radaković, Dragan Petrović Pele.
1. 12. 2016 / Cineplexx
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

SLOVENIJA, 2016

25. 11. 2016 / Cineplexx

ML ADINSKI PUSTOLOVSKI
TRILER

POJDI Z MANO
SLOVENIJA, 2016

Večkrat nagrajeni mladinski pustolovski triler Igorja Šterka je topel,
a občasno tudi zelo napet in srhljiv
film, ki razgalja ranljivost in nepripravljenost današnje mladine, ko
zataji tehnologija. Pojdi z mano je
zgodba o četverici najstnikov, ki v
iskanju najboljše fotografije za šolski
natečaj ‘udomačeno’ urbano okolje
zamenjajo z ‘nekrotko’ naravo. Pot
jih zanese v odročne hribe, kjer se
na videz preprosto fotografiranje
lepot narave spremeni v borbo za
golo preživetje. Film je na festivalu
slovenskega filma v Portorožu prejel
vesno za posebne dosežke._
Režija: Igor Šterk. Igrajo: Ivan Vastl,
Mak Tepšić, Ronja Matijevec Jerman,
Matija Brodnik, Dare Valič, Ivanka
Mežan, Lotos Vincenc Šparovec.
1. 12. 2016 // Cineplexx, Kolosej

ODRI

ODRSKI KROHOT

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

NA ODRE V NOVEMBRU PRIHAJAJO KAR TRI KOMEDIJE: SEN KRESNE NOČI V MGL, STARI KLOVNI V SNG NOVA
GORICA IN ŠE VEDNO MAME V SITI TEATRU BTC. V SNG MARIBOR NAS ČAKA RUSKA ROMANCA JEVGENIJ ONJEGIN,
V MINI TEATRU PA DRAMA CHAGALL.
KOMEDIJA

SEN KRESNE NOČI
V gozdu blizu Aten se znajde skupina rokodelcev,
ki pripravlja uprizoritev žaloigre o Piramu in Tizbi, s
katero namerava počastiti poroko atenskega vojvode Tezeja z amazonsko kraljico Hipolito. Sem se
zatečeta zaljubljenca Hermija in Lizander, ki bežita od doma, saj je njen oče ob podpori Tezeja zanjo
izbral drugega snubca Demetrija. Ta jima v gozd
sledi, za njim pa se vanj odpravi tudi Hermijina prijateljica Helena, ki zaman vzdihuje po njegovi ljubezni. In nenazadnje so v gozdu blizu Aten doma
vile in palčki, ki jim vladata trenutno sprta kralj
Oberon in kraljica Titanija. Prav pravljična bitja na
kresno noč v gozdu povzročijo nemalo zmede. Z
ljubezenskim napojem iz čarobne cvetice, zaradi
katerega se tisti, ki mu med spanjem z njim natrejo veke, zaljubi v prvo osebo, ki jo zagleda, ko se
prebudi, povzročijo pravo zmešnjavo._
Režija: Jernej Lorenci
19. novembra ob 20.00 / MGL

KOMEDIJA

STARI KLOVNI
Ostarela cirkusanta Filippo in Niccolo, ki sta bila
včasih slaven tandem, ter njun učitelj in mentor
Peppino (igrajo Iztok Mlakar, Radoš Bolčina in Gojmir Lešnjak Gojc) se srečajo na avdiciji za »majhno
vlogo za starega klovna«. Nad radostnim snidenjem visi tesnoba; vsi trije so pozabljeni in obsojeni na trpko samoto. Vseeno še vedno upajo, da
jim bo prihodnost nemara le prinesla novo priložnost za nastop. Utrujeni od čakanja se razživijo in
začnejo predstavljati svoje najboljše točke. Nostalgična komedija, v humoristični maniri osvetljuje
eksistencialno stisko in odpira vprašanje o tem,
kdaj je posameznik v svetu, ki slavi mladost in lepoto, prestar za trg dela._
Režija: Jaša Jamnik
16. novembra ob 20.00 / SNG Nova Gorica

DR AMA

BALET

CHAGALL

JEVGENIJ ONJEGIN

Gledališka predstava Chagall črpa navdih iz življenja in ustvarjanja znamenitega belorusko-francoskega slikarja Marca Chagalla. Gre za preplet
gledališča in likovnosti, saj bosta scenografija in
barvitost v Chagallovi maniri nastajali pred gledalčevimi očmi. Marc Chagall, eno največjih slikarskih imen 20. stoletja, je pri petintridesetih letih napisal avtobiografijo Moje življenje. Knjiga je
nastajala v turbulentnem času, ko je Chagallova
umetniška zvezda žarela v silnem vzponu, kraji
njegovega otroštva in mladosti pa so nepovrnljivo
izginevali v vrtincu zgodovine. Marc je živel v razburljivem in umetnosti naklonjenem času. Menil
je, da mora likovna umetnost – tako kakor knjige –
pripovedovati, gledalcem pa posredovati izkušnje,
spomine in doživetja. Življenje je preroško dojemal
kot cirkus: da bi preživel, moraš biti klovn, akrobat,
glasbenik, slikar._

Že v času izdaje Puškinovega romana Jevgenij
Onjegin je delo nemudoma doseglo status ikoničnosti, ki se je udejanjila tudi v drugih umetniških
kreacijah, bržkone najznamenitejša predelava Puškinovega izvirnika pa je na novo zaživela v istoimenski lirični operi Čajkovskega, s katero je skladatelj dosegel trajni uspeh. Priznana koreografinja
Valentina Turcu se po svojih mednarodnih koreografskih uspešnicah ponovno vrača v svet ruske
romantike in razkriva bistvo zasanjane »slovanske
duše«, ki je v Onjeginovem primeru razdvojena
med sanjaško uteho iluzij o življenju in ljubezni ter
neizprosno realnostjo. Nova baletna uprizoritev,
ki se v glasbenem smislu opira na najznačilnejše
stvaritve Čajkovskega in Rahmaninova, bo v temeljiti dramaturški prenovi in neoklasični baletni
estetiki na novo zaživela v vsej čutnosti, senzibilnosti in polnosti sijaja._

Po uspehu hit komedije Mame, ki je navdušila na
odrih po vsej Sloveniji, prihaja v SiTi Teater BTC
nadaljevanje in še več mam. Sedem let, ena kriza,
dva bivša in trije novi, da o kilah niti ne govorimo. A
mame so še vedno mame. Mulčki so zrasli v mule
in mulce, njihove mame pa najdejo čas – sicer komaj in stežka –, da se dobijo vsaj enkrat tedensko.
A ne tako, kot smo jih vajeni, ležerno, v oblakih
dima, čvek sem, drink tja … Ne, ne, tokrat gre zares!
Pripravljajo se na glasbeno-plesno točko v okviru
dobrodelnega koncerta, izkupiček katerega bodo
namenile sirotišnici, od koder je vnukinja sestrične
bivše tašče novega partnerja Irminega bivšega.
Do koncerta jih loči le še pet vaj, od katerih se prav
nobena ne odvije po načrtih. Jim bo uspelo?_

Režija: Ivan Peternelj

Koreograf: Valentina Turcu

Režija: Uroš Fürst

16. novembra ob 20.00 / Mini teater

26. novembra ob 19.30 / SNG Maribor

Do konca leta 2016 / SiTi Teater BTC
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KOMEDIJA

ŠE VEDNO MAME

Zlati nakupovalni vozički nas peljejo v nove čase. Kot so nas v nove
čase peljali certifikati, veliki gospodinjski aparati, samoupravljanje,
vojne skrivalnice, prvi velesejmi, boj za delavske pravice, prve
tovarne in tovarnarji. Industrija je spremenila podobo mesta, mesta
so spremenila življenja delavcev, delavci so spremenili kapital, kapital
je spremenil ritem življenja. Po vsej Evropi se je dogajalo enako,
a v Ljubljani se je enakost dogajala po naše.
Odkrijte posebnosti razvoja industrije,
dela in kapitala v Ljubljani!

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15
torek–nedelja: 10.00–18.00, četrtek: 10.00–21.00
Razstavo sta omogočila / The exhibition was made possible by
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Technology with Vision

lll. nads
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Technology with Vision

2

www.mgml.si.
Medijski partnerji / Media Partners

GLASBA

GLASBENI VIBE

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

PRIPRAVLJENI NA GLASBENE SPEKTAKLE TE JESENI? K NAM PRIHAJATA IZRAELSKI KANT
AVTOR ASAF AVIDAN, HRVAŠKA PRESTOLNICA BO GOSTILA KULTNE THE XX, AVSTRIJSKA PA
ZVEZDNIKA ELTONA JOHNA IN VEDNO VROČE RED HOT CHILI PEPPERS.
KONCERT / DUNAJ

KONCERT / LJUBLJANA

Slovita kalifornijska zasedba Red Hot Chili Peppers je nastala davnega leta
1983 v Los Angelesu. Kljub mnogim težavam z drogami in večkrat zamenjanimi člani skupine je Red Hot Chili Peppers ena od najuspešnejših ameriških
rock skupin, saj so vsega skupaj prodali okrog 60 milijonov izvodov albumov.
Od prvotne zasedbe tako vztrajata še pevec Anthony Kiedis in ekscentrični
basist Michael Peter »Flea« Balzar, ki jima družbo delata bobnar Chad Smith,
prav tako ‘antikviteta’, in kitarist Josh Klinghoffer. Skupina ima za sabo nešteto uspešnic, ki so zasedale vrhove lestvic po vsem svetu (Under the Bridge,
Give It Away, Californication, Otherside, By the Way, Higher Ground, Around
the World, Scar Tissue …), letos junija pa so izdali že 11 studijski album The
Getaway. Z novim albumom so pokazali, da še vedno lahko zvenijo solidno,
celo dobro._
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ASAF AVIDAN
Novinar The New York Timesa Jon
Pareles je podal morda najboljši
opis Avidanovega hibridnega izraza: »Umetnik, ki piše kot Leonard
Cohen, poje kot Robert Plant in ima
karizmo kabaretnega performerja.«
Kitaro je Asaf prijel v roke šele pri
26 letih in že s prvim mini albumom
Now That You’re Leaving opozoril na
poseben avtorski pristop. Niz solo
nastopov s kitaro in orglicami ga je
pripeljali do odločitve za okrepitev
odrskega nastopa. Nastala je skupina Asaf Avidan & The Mojos, ki je
izdala plošče The Reckoning, Poor
Boy-Lucky Man, Through The Gale
ter si priborila tudi mednarodno slavo. Temu je sledil nadvse intimen in
introspektiven solo album Different
Pulses in lani album Gold Shadow,
v katerem je svoj razhod s takratno
partnerko uglasbil skozi jazz-kabaret-blues-pop prizmo fatalističnih
prehodov iz ljubezni v bolečino._
23. novembra 2016 / Kino Šiška,
Ljubljana
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21. novembra 2016 / Wiener Stadhalle, Dunaj, Avstrija

ANDREA BOCELLI
Andrea Bocelli, karizmatični italijanski tenorist s presenetljivo širokim
glasbenim razponom, bo 19. novembra prvič nastopil v Sloveniji. V centru Stožice bomo lahko prisluhnili
skladbam iz filmov, kot so Gladiator,
Boter, Ljubezenska zgodba, Zajtrk
pri Tiffanyju, opernim arijam in seveda njegovim najbolj prepoznavnim
uspešnicam. »Če bi Bog pel, bi zagotovo zvenel kot Andrea Bocelli,« je
nekoč pojasnila Celine Dion, ko je govorila o Bocelliju. Ta je v svoji karieri
prodal že več kot 80 milijonov albumov po celem svetu. Na svoji poti pa
se ni dokazal le kot fantastičen pevec, temveč tudi kot izvrsten tekstopisec in glasbeni producent. S svojim
zadnjim albumom Cinema je bržkone
zasedel prvo mesto na Billboardovi
lestvici med klasičnimi albumi._
19. novembra 2016 / Dvorana Stožice, Ljubljana
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THE XX
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ELTON JOHN

Britansko trojko The xx sestavljajo Romy Madley Croft, Oliver Sim in Jamie
Smith (Jamie XX). Izdali so dva studijska albuma – z nagrado mercury nagrajen prvenec xx (2009) in leta 2002 album Coexist, ki so ga prodali v 2,5 milijona izvodih. Po razprodanih koncertih in festivalih, vključno z njihovimi Night
+ Day dogodki v Lizboni, Berlinu in Londonu, je skupina zaključila koncertno
turnejo z intimnim koncertom v Park Avenue Armoryju v New Yorku. Na tej
ekskluzivni kratki turneji bo občinstvo ogrevala norveška umetnica Jenny
Hval, ki jo je širša javnost spoznala po albumih Innocence Is Kinky (2013) in
Apocalypse, Girl (2015)._
28. novembra 2016 / Boćarski dom, Zagreb, Hrvaška

Sir Elton John, angleški rock pevec, tekstopisec, skladatelj, pianist in občasni igralec, je v svoji
karieri prodal več kot 250 milijonov izvodov albumov, s čimer je
postal eden od najuspešnejših
glasbenikov vseh časov. Njegov singel Candle in the Wind
1997 je najbolje prodajani singel
v zgodovini Billboardovih glasbenih lestvic. Za svojo glasbo je
bil nagrajen s šestimi grammyji,
štirimi nagradami brit, oskarjem,
zlatim globusom in tonyjem. V
svoji karieri je izdal 33 studijskih
albumov, zadnji album Wonderful Crazy Night je izdal februarja
letos. Prav tako je napovedal izid
necenzurirane avtobiografije, ki
jo misli javnosti predstaviti leta
2019. Glasbenik je sicer znan po
uspešnicah, kot so Rocket Man,
Tiny Dancer, I’m Still Standing,
Nikita, Sacrifice, Your Song, Sorry
Seems To Be The Hardest Word,
Beanie and the Jets in še bi lahko
naštevali._
24. novembra / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija
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GORENJSKI
»GAUNARJI«
NAVDUŠILI

Premiera slovenske komedije
Pr'Hostar je navdušila
občinst vo v razprodani dvorani
Cineplex x Kranj. Za pravo
vzdušje so poskrbeli
trak torji, harmonikar ter zelena
preproga, po kateri so se poleg
f ilmske ekipe sprehodili tudi
znani Slovenci._

cineplexx.si

Activia se je predstavila z novo
podobo in z novima okusoma –
k vinoja & sončnična semena ter
pira & mak . S kampanjo »Live
InSync« želi Activia spodbuditi ženske k odkrivanju svojih
potencialov in k uresničit vi
sanj._

activia.si

IKONA RAZŠIRILA
SVOJO PONUDBO OBUTVE

POKUKALI SMO V
PRAŽARNO ILLY

Ljubljančani so v modni
hiši Ikona dobili novi blagovni
znamki obut ve. Chiara Ferragni
v svoji kolekciji odraža mladost in
ljubezen do bar v. Kolekcija Steve
Madden pa velja za bolj umirjeno, pref injeno in s poudarki na
detajlih._

Illy je za povabljene goste odprl vrata svoje pražarne.
Čisto blizu Slovenije, v Trstu, že
desetletja namreč pražijo najkakovostnješ a kavna zrna, iz katerih
dobimo pregovorno popolno kavo
Illy. Ker se po jutru dan pozna,
si danes privoščite skodelico
prave kave Illy._

Ikona.si
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»LIVE INSYNC«
– BITI V SOZVOČJU SAMA
S SEBOJ
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espresso.si

