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UREDNIŠKO PISMO
V bistvu se vselej veselim konca
poletja. Saj to namreč pomeni, da
lahko uresničim tisto, kar se mi je
pletlo po glavi, ko sem brezskrbno
poležaval na plaži. Letošnje poletje
sem sam pri sebi sprejel nekaj
ključnih odločitev. In najpomembnejša je ugotovitev, da se živi le
enkrat. To pomeni, da se ne bom
več postavljal v okvire, ki jih določa
družba, temveč bom poskusil
stopiti ven. Tudi zato, ker se industrija, v kateri ustvarjam, tako zelo
spreminja. Mediji lokalne narave
počasi stopamo v ozadje. Novi
trendi ustvarjajo nove zvezde. Te
nas nagovarjajo z malih zaslonov,
ki jih nosimo v žepih hlač, in so v
vsakem trenutku z nami. Zato sem
tudi sam stopil na to pot in ugotovil, da je to pravi način za ambasadorstvo našega medija. Začel
sem ustvarjati videovsebino in
tako sem postal tudi sam digitalni
vplivnež oziroma vloger. Projekt,
ki se je začel kot eksperiment,

postaja moja obsesija. Strast, tako
kot je še vedno strast ustvarjanje
najboljše možne vsebine za City,
takšne, ki vam je ne ponudijo
drugi slovenski mediji. Še najmanj
pa približki in kopije naše revije,
ki bo kaj kmalu stopila v 14. leto
svojega obstoja. Septembra se
tako posvečamo najbolj svežemu
in urbanemu uličnemu dogajanju,
pogledamo na glasbene odre in
dvorane kulturnih hramov. Ker
so jutra že nekoliko hladnejša, pa
je seveda moda tista, ki je rdeča
nit tokratne številke. Seveda ne
manjkajo tehnologija, avtomobilizem … Bodite pogumni, ne menite
se za mnenja drugih in »furajte«
svojo pot! Živi se le enkrat!
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Facebook: janmacarol
Instagram: janmacarol
Youtube: janmacarol
e: jan@citymagazine.si
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DAN ZA ...

SLOVO POLETJA

KAJ ZGODNJA JESEN PONUJA URBANIM RAZISKOVALCEM? KJE SE LAHKO
OD POLETJA POSLOVIMO V VELIKEM SLOGU? PREBERITE SI NAŠ IZBOR DOGODKOV IN IZBERITE SVOJE FAVORITE.
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Foto: © Samo Vidic

Foto: Arhiv Pivo & Burger Fest

16/09

/ D O G O D E K

PIVO & BURGER FEST
Dolgo in vroče poletje se bo letos v Ljubljani
zaključilo z dolgim in vročim vikendom, ko se
bo na drugem in hkrati zadnjem letošnjem
Pivo & Burger Festu v omamnih vonjavah
ponovno dimilo nebo nad Pogačarjevim trgom. »Verjamem, da bo tudi jesenska izvedba
pritegnila množico tistih, ki cenijo sproščeno
druženje s svojimi prijatelji v družbi dveh
gurmanskih prijateljev – piva in burgerja,« je
pred dogodkom povedal Lior Kochavy, idejni
oče festivala, in dodal, da so čudovita lokacija,
super hrana, vrhunska pijača in pisana množica nasmejanih ljudi zagotovo pravi recept
za imenitno zabavo in najokusnejše slovo od
poletja._

/ T E K M O VA N J E

/ F E S T I VA L

RED BULL 400 PLANICA

COFESTIVAL

Morda se sprašujete, od kdaj Red Bull, ki je
znan po organizaciji ekstremnih športnih
tekmovanj, organizira tako običajno tekmo, kot
je tek na 400 metrov? Red Bull 400 Planica je
veliko več kot le tek na kratke razdalje – tekmovalci se bodo namreč pomerili v tem, kdo
prej priteče na vrh skakalnice Planica. Naklon
je velik, sapa pa marsikdaj prekratka, zato udeleženci nikakor ne bodo imeli preproste naloge.
Tekmovanje bo potekalo v štirih kategorijah:
tek žensk na 400 metrov, tek moških na 400
metrov, tek skupin ter štafeta gasilcev._

Spet je čas, da pripravite svoje plesne čeveljce. V Ljubljani se bo namreč odvijal mednarodni festival sodobnega plesa. Priča bomo seriji
vrhunskih tujih in domačih sodobnoplesnih del
in dogodkov. Svojo prisotnost so potrdili naslednji umetniki: Doris Uhlich, Christos Papadopoulus, Martin Nachbar, Barbara Matijević, Jefta van Dinther, Mateja Bučar, Rodrigo Sobarzo
de Larraechea, Samuel Lefeuvre, Andrea
Božić, Willi Dorner, Andreja Rauch Podrzavnik,
Jana Jevtovic, Celine Larrere, Jack Walsh in
Magdalena Chowaniec._

16. septembra ob 9.00 / Planica

Do 24. septembra /
različna prizorišča po Ljubljani
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28. PIKIN FESTIVAL
Festival z veličastno 27-letno tradicijo je nepozabno doživetje za vsakega obiskovalca.
Najmlajši v Pikinem svetu doživljajo domišljijske pustolovščine, starejši pa ponovno
zbudijo otroka v sebi. Prvo in skoraj edino
pravilo festivala je, da na njem vsi uživajo.
Pika Nogavička vas letos vabi k odkrivanju
narave in podeželja ter k raziskovanju kmečkih opravil in življenja v ritmu naše matere
Zemlje. Ozrli se boste k vsemu, kar je zdravo
in dobro za človeka, naravo in svet. Pikin
festival bo nedvomno tudi letos nepozabno
doživetje za vsakega obiskovalca._
Do 23. septembra / Velenje /
TRC Jezero
C I T Y M A G A Z I N E . S I

Foto: Sibil Slejko

Foto: Ksenija Mikor

17/09

Foto: Dinner in the Sky Slovenija

Do 17. septembra / Ljubljana /
Pogačarjev trg

/ F E S T I VA L

Foto: Urška Boljkovac
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BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

/ T E K M O VA N J E

SVETOVNO PRVENSTVO V
VOŽNJI DVOVPREG
Kobilarna Lipica je zibelka lipicanske pasme
konj s tradicijo od leta 1580. Njeno zeleno
posestvo je dom več kot 300 lipicancem,
že vrsto let pa tudi prizorišče mednarodnih
tekmovanj v vožnji vpreg. Po FEI svetovnem
prvenstvu v vožnji vpreg s poniji leta 2011
bo Kobilarna Lipica organizirala FEI svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg. Za naziv
svetovnega prvaka se bo potegovalo več
kot 65 voznikov iz več kot 20 držav sveta.
To bo največji in najpomembnejši konjeniški
dogodek v zgodovini Slovenije._
Do 24. septembra / Lipica

/ D O G O D E K

DINNER IN THE SKY
Če ste hedonist po duši in obožujete adrenalinske podvige, potem preprosto ne smete
zamuditi tega čarobnega gurmanskega
doživetja z osupljivim razgledom na Ljubljano in njeno okolico. Kar 50 metrov nad tlemi
vas bo pričakala miza, ki hkrati sprejme 22
gostov. Vrhunski kuharski mojstri vam bodo
postregli s prefinjenimi kulinaričnimi dobrotami, ki vam bodo še dolgo ostale v spominu.
Okuse Ljubljane visoko nad tlemi vam bo
letos pričaral gostujoči šef Darko Klemen,
zmagovalec MasterChef Slovenije 2016._
Do 29. septembra / Ljubljana /
Kongresni trg
OGLASNA VSEBINA

DAN ZA ...
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Foto: Arhiv Sonica

Foto: Arhiv Makro Beer Fest Maribor
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/ F E S T I VA L

Foto: Goran Marinov
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/ D O G O D E K

9. FESTIVAL SONICA

MAKRO BEER FEST MARIBOR

SALOMON ŠOLA »TRAIL« TEKA

Deveta Sonica prinaša teden glasbenih
poslastic, avdiovizualnih doživetij, srečanj z
ustvarjalci, zvočnih in videodel ter sprehodov v takšne in drugačne narave. Festival
bo otvoril koncert prodorne poljske čelistke
Resine (na sliki), ki združuje elektroniko in
folkloro. V šestih dneh bodo na koncertih,
razstavi, avdiovizualnih in zvočnih performansih in pogovorih raziskovali temo novih
krajin. Letos na festivalu nastopajo tudi:
Flanger, Atom™, Machine Woman, Jan Jelinek in drugi._

Festival je svojo zgodbo začel pred tremi leti
na Trgu Leona Štuklja pod nazivom Štajerski
festival piva, lani pa se je preselil na glavni
trg, podaljšal na dvodnevno dogajanje ter
preimenoval v Makro Beer Fest. Letos se bo
predstavilo 30 pivovarjev iz Nemčije, Avstrije,
z Madžarske, s Hrvaške, iz Srbije in Slovenije.
Obiskovalci bodo lahko izbirali med približno
sto vrstami piv različnih stilov »pale ale«,
»indian pale ale«, »porter«, »stout« ter vse
bolj popularnima »sour« in »gose«. Organizatorji med drugim pripravljajo tudi pester
spremljevalni program – glasbeni, kulinarični
in izobraževalni._

Vse več ljudi teče v naravi, kjer pozabiš na
skrbi in uživaš v sedanjem trenutku. »Trail«
tek je tek v naravnem okolju, ki prebudi
notranje čute in poskrbi za popoln odklop od
vsakdanjega stresa. Salomon vam v sodelovanju z Intersportom ter tekaškima trenerjema in kineziologoma Luko Hrenom in Urošem
Kožarjem letošnjo jesen omogoča, da izboljšate svojo tehniko teka v naravi. V Salomon
šoli »trail« teka se boste s pomočjo tekaške
videoanalize naučili teka v naravi in nato
pretekli izbrano tekaško traso. Več informacij
in prijave na www.intersport.si._
Do 15. oktobra / IS Ljubljana BTC,
IS Maribor, IS Celje, Park Tivoli

Do 30. septembra / Maribor / Glavni trg
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Foto: Arhiv Barcolana

Foto: Arhiv Super Action Heroes
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Foto: Arhiv Univerza v Ljubljani

Do 30. septembra /
različna prizorišča v Ljubljani

/ D O G O D E K

49. BARKOVLJANKA

NA MEJI NEVIDNEGA

POZDRAV BRUCEM

Barkovljanka (Barcolana) je najštevilčnejša
regata na svetu z udeležbo več kot 2000 jadrnic in 24.000 jadralcev ter 250.000 gledalcev. Gre torej za spektakel, ki mu v jadranju
ni para. Tudi letos se obeta bogat program
prireditev na kopnem in na morju: tekmovanje v plavanju na odprtem morju, v veslanju,
padlanje in seveda regata. Za deset dni se
bodo dogodku podredili še kina, gledališča in
samo mesto – glavna tema bo namreč morje.
Organizirani bodo tudi posebni izobraževalni
dogodki za šole in mladinske klube._

Ste vedeli, da imamo tudi Slovenci svoj Comic Con? Na konvenciji NMN se zbirajo ljubitelji fantazije in znanstvene fantastike z vseh
vetrov. Tudi letos boste lahko videli izredno
bogato ponudbo izdelkov na stojnicah, si
ogledali fantastične kostume ter se udeležili
programa s posebnimi gosti iz Slovenije in
tujine. Osrednja točka glavnega programa
bo letos povsem superherojska. Na glavnem
odru se bodo namreč s koncertom predstavili Flash, Superman, Spiderman, Robin in
Batman._

Preden se študenti zagrizete v študijske
klopi, vas čaka nadvse živahno in družabno popoldne na tradicionalnem Pozdravu
brucem Univerze v Ljubljani. Medtem ko
bodo oder zavzeli glasbeni in plesni mojstri,
se bo pod njim s svojimi študijskimi programi in obštudijskimi dejavnostmi predstavilo
vseh 23 fakultet in tri akademije najstarejše
in največje univerze v Sloveniji. Najprej bo
na vrsti uradni del s slavnostnim odprtjem
novega študijskega leta, temu pa bo sledil
koncert znane glasbene skupine._

Do 8. oktobra / Trst

30. septembra ob 9.00 / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

2. oktobra ob 16.00 / Ljubljana /
Kongresni trg
S E P T E M B E R
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NOČNI TEK NA KALVARIJO

23. MEDNARODNI FESTIVAL:
MESTO ŽENSK

Tradicionalne prireditve, ki v gibanje spravi
»toti Maribor«, ni treba posebej predstavljati. Tekači morajo premagati 455 stopnic,
kolikor jih vodi na Kalvarijo, hrib na severni
strani Maribora. Pot jim osvetljujejo svetlobni
učinki, po stopnicah pa lahko tečejo, hodijo,
se plazijo ali pa kombinirajo vse troje. Tek je
brezplačen, prijave se zbirajo pred samim
začetkom teka. Pa rekord? Najboljši tekač je
stopnice premagal v 1:44,20. Bo letos kdo
hitrejši?_

Mednarodni vrhunski teden mode Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana bo gostil
vplivne modne oblikovalce iz celotne regije.
Ob dogodku bo potekal tudi nagradni natečaj Mercedes-Benz Fashion Award, ki bo
zmagovalcu poleg priložnosti za predstavitev avtorskega dela v obliki samostojne modne revije, instalacije ali razstave,
strokovnega priznanja in denarne nagrade
prinesla tudi priložnost za sodelovanje z
mednarodno blagovno znamko Lee Cooper
in blagovnico Maxi._

Bodite v središču najbolj nenavadnega,
aktualnega in angažiranega dogajanja v
oktobru, ko se bodo po celi Ljubljani odvijale
predstave, razstave, koncerti, filmi, razprave in zabave. Mesto žensk vas letos vabi v
družbo odličnih umetnic z vseh koncev sveta, ki bodo z rdečo nitjo na temo reproduktivne svobode, pravice do splava, družinskih
oblik in uprizarjanja spola provocirale in
navduševale pod skupnim sloganom
»natura_norma_nacija«._

6. oktobra ob 18.00 / Maribor /
Športna dvorana Vrbanska pod Kalvarijo

Do 14. oktobra /
različna prizorišča po Ljubljani

Do 7. oktobra / Ljubljana /
Cankarjev dom
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Foto: Arhiv Im.Puls

13/10
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Foto: Shutterstock

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
LJUBLJANA

/ F E S T I VA L

Foto: Arhiv Špele Petrič
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CELLOFEST LJUBLJANA

THE GREAT GATSBY

1. NOČNI TEK PORTOROŽ

Druga izdaja osemdnevnega festivala bo gostila tuje in domače mojstre violončela, ki se
bodo občinstvu predstavili v najrazličnejših
zasedbah. Na otvoritvenem koncertu se bo
po enem letu ponovno predstavil 12-članski
violončelo ansambel z odličnimi domačimi
violončelisti. Z njimi bo nastopila naša znana
sopranistka Sabina Cvilak ter štirje izjemni
domači violončelisti. V času festivala bodo
potekali mojstrski tečaji z znanimi tujimi pedagogi ter 3-dnevna delavnica za najmlajše
violončeliste iz vse Slovenije._

Po uspešnih predstavah v Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu in Ženevi prihaja baletna
predstava The Great Gatsby tudi v hrvaško
prestolnico. Po filmski uspešnici bomo tako
v svet prestižnih zabav, neverjetnih kostumov in nadzemeljskih lepotic stopili še v
plesnih čeveljcih. V glavni vlogi bo nastopil
Denis Matvienko, glasbo sta pričarala Konstantin Melandze in Yuriy Shepeta, na koreografskem stolčku pa sedi Dwight Rhoden.
Baletna predstava The Great Gatsby je edinstven vizualno-glasbeno-plesni spektakel, ki
ga preprosto ne smete zamuditi._

Svoj nočni tek bo dobila tudi ena od najbolj
priljubljenih turističnih točk slovenske obale
– Portorož. Tekli boste na 5 in 10 kilometrov,
kar je lahko odlična priprava za Ljubljanski
maraton. Start in cilj teka bosta na ploščadi
v središču mesta. Seveda bo poskrbljeno za
spremljevalni program z DJ-ji. Prijave na tek
potekajo na spletnem mestu fatburn.si, s
tekom v Portorožu pa bodo zaključili letošnji
pokal serije nočnih tekov v Sloveniji._

Do 20. oktobra /
različna prizorišča po Ljubljani

06 //

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

14. oktobra ob 21.00 / Portorož /
Plaža Meduza

14. oktobra ob 20.00 / Zagreb /
Arena Zagreb
OGLASNA VSEBINA

MODA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP

THE ATHLETE’S FOOT:
ŠPORTNA TRGOVINA S
STILOM

Čopova 9 / Ljubljana
theathletesfoot.com

NOVA
ČOKOLADNICA
CUKRČEK
dne tablice z več kot 80 okusi – med
njimi so takšni z vrtnico, sivko, arancini, karamelo-soljo … Posladkali se
boste lahko tudi s sadjem v čokoladi
in čokoladnimi namazi. V Cukrčku
boste našli vsakodnevna darila za
svoje prijatelje kot tudi ekskluzivna
darila za svoje poslovne partnerje.
Morda boste posegli po Guinnessovi čokoladi, ki so jo v čokoladnici
Cukrček naredili lani na čokoladnem

V avgustu so odprli novo čokoladnico v središču mesta. Ta je narejena
v stilu ulice in navdihuje z nostalgično-sodobnim stilom. Ponujajo
vrhunske, ročno narejene čokoladne
izdelke izpod rok izbranih slovenskih
čokoladerjev. Obiskovalci se boste
lahko razvajali z odličnimi pralinami,
ki jih ponujajo posamezno iz vitrine
ali pakirane v ličnih škatlicah od 3 do
100 pralin. Na voljo so tudi čokola-

VRHUNSKA
MODA PO
DOSTOPNIH
CENAH

Foto: Žiga Intihar

Leta 1971 sta Robert in David Lando
odprla prvo prodajalno The Athlete’s
Foot v Pittsburghu v Pensilvaniji. To
je bila takrat prva trgovina, specializirana za športne čevlje v Ameriki.
Danes je The Athlete’s Foot še vedno
prepoznan kot eden izmed vodilnih ponudnikov športne obutve na
svetu. Dalje gradi uspešno zgodbo
iz preteklosti ter skrbi za kakovostno
podporo kupcem. Na voljo so vam
najnovejše barve športnih čevljev,
ekskluzivne kolekcije in nove nišne
znamke. Za piko na i lahko v trgovini
izberete še modne kose oblačil.
Čakajo vas znamke adidas, Nike,
New Balance, ASICS Tiger, Converse,
Jordan Brand, Puma, Reebok, Vans,
Onitsuka Tiger …_

Slavna manekenka Heidi Klum in
nemška veriga supermarketov Lidl
sta združila moči ter ustvarila modno znamko Esmara by Heidi Klum.
Prva kolekcija »Heidi & the City« je
poklon mestu New York, ki je Heidi
še posebno pri srcu, zato je bil New
York izbran za predstavitev mednarodne modne kolekcije in to prav
v času newyorškega tedna mode.
Zbrani družbi modnih navdušencev so predstavili celotno kolekcijo
»Heidi & The City«, od gležnarjev
z leopardjim vzorcem do suknjičev
z bleščicami in jaken iz pravega
usnja. Del svetovne premiere smo
doživeli tudi pri nas na Ljubljanskem gradu. Gostje so si ogledali
prenos modnega spektakla v živo iz
New Yorka in iz prve vrste občutili,
da je Lidlu in Heidi uspelo ustvariti
čudovite izdelke visoke kakovosti,
ki bodo kupcem po super cenah na
voljo od ponedeljka 18. 9._
#LETSWOW
lidl.si/fashionweek
OGLASNA VSEBINA

festivalu v Radovljici (merila je kar
142 kvadratnih metrov), po najbolj
znanih Prešernovih kroglicah ali pa
čokoladi s soljo iz Piranskih solin.
V Cukrčku se bo za vsakogar našlo nekaj čokoladnega in sladkega v
stilu njihovega slogana: Ko razvada
postane navada._
Trubarjeva 20 / Ljubljana
cukrcek.si

URBANI UTRIP

MODA

B A R I & R E S TAV R A C I J A

LJUBLJANA
BOGATEJŠA ZA
TRGOVINI
SPRINGFIELD IN COS

Foto: Arhiv Plato

Springfield, ena izmed največjih
španskih blagovnih znamk z oblačili,
je pred kratkim v Ljubljani odprl dve
trgovini, eno v Emporiumu in drugo
v Galeriji Emporium, v središču
mesta. Tretjo trgovino je odprl v
trgovskem središču Planet Tuš v
Kopru. Prepoznaven je po svojem
urbanem slogu, nosljivosti in izredno
ugodnih cenah, zato je vsekakor
vreden obiska.
Svoja vrata je v Galeriji Emporium
odprla tudi prestižna trgovina COS.
Ta ponuja moderne kose tako za
moške kot ženske, ki so manj osredotočeni na trende in jim nočejo
slediti. Oblačila izražajo bolj klasičen
stil, boljšo in trajnejšo kakovost ter
imajo brezčasen kroj._

KAVARNA IN RESTAVRACIJA
PLATO
Za tiste, ki si lahko utrgate urico za vsakodnevno
raznovrstno ponudbo kosil, ki so primerna za
vsak žep, vas stopnice skozi kavarno in slaščičarno vodijo v prvo nadstropje, kjer vizualno dovršena restavracija ponuja nekaj za vsak okus. Čaka
vas bogata dnevna ponudba sezonskih, svežih,
lahkih in zdravih jedi z okusom po Sredozemlju.
Prostoren ter prijeten ambient restavracije je
primeren za rojstnodnevne zabave tako za otroke
kot za odrasle, praznovanje posebnih dogodkov,
srečanja in različna poslovna druženja, kot so
promocije, predstavitve in večerje. Organizacijo
prepustite osebju in ne pozabite – vse je
mogoče!_

Emporium, Galerija Emporium,
Planet Tuš Koper
emporium.si
galerijaemporium.si
koper.planet-tus.si

Foto: Matic Kremžar

TRGOVINA

Ajdovščina 1 / Ljubljana / plato.si
KULINARIKA

AGENT PANDA:
KONCEPTNA
TRGOVINA ZA
MOŠKE
V avgustu je v Ljubljani svoja
vrata odprla nova konceptna
trgovina Agent Panda z drugačnim konceptom, kot smo
jih bili vajeni do zdaj. Tokrat so
v prvi plan postavljeni moški.
Vabljeni ste vsi, ki radi odkrivate
nove kotičke. Vsi gurmani. Vsi,
ki ljubite minimalizem. Pa tudi
tisti, ki radi obujete najbolj barvite nogavičke. Agent Panda je
prostor, kjer so dobrodošli prav
vsi. Tudi nežnejše predstavnice
se bodo lahko obdarile z drobno
pozornostjo, ki bo njihova supermoč._
Resljeva 1 / Ljubljana
Agent Panda

VINAKOPER JE POSTAL VINAR
LETA 2017
Klet Vinakoper je v letu, ko obeležuje svojo
70-letnico, prejela še en laskavi naziv: Vinar
leta 2017. So ponosni prejemnik dveh šampionskih nazivov in skupno kar 13 žlahtnih medalj
ocenjevanja Vino Slovenija: 2 šampiona, 1 veliko
zlato, 3 zlate in 7 srebrnih medalj. Sicer je klet v
letošnjem letu dobila številna priznanja na
mednarodnih ocenjevanjih v tujini, predvsem
zavidljivi so rezultati z ocenjevanja Mondial du
Merlot, Decanter in Muscats du Monde._
vinakoper.si
OGLASNA VSEBINA
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Foto: Arhiv Magnolija

L E P O TA

KARATE KLUB ZMAJ

Magnolija, šola za aromaterapijo in parfumeristiko, vas vabi v svojo dišečo
aroma ustvarjalnico. Vsako sredo lahko med 12. in 18. uro izdelate svoj piling,
tonik, dezodorant, parfum, razpršilo za prostor ... Nina Medved, izkušena
aromaterapevtka in parfumerka, vam bo svetovala pri izbiri eteričnih olj
in individualni negi kože. V Magnolijini trgovini lahko kupite 100-odstotno
naravna eterična olja in druge sestavine za izdelavo kozmetike doma. Obisk
aroma ustvarjalnice je brezplačen, plačate samo prispevek za material. Vabljeni k vpisu na naše jesenske tečaje aromaterapije in naravne kozmetike._

Karate klub Zmaj deluje v Ljubljani od junija 1996 in se uvršča med najuspešnejše karate klube v Sloveniji, ki se ponašajo z dobro organiziranim
vodstvom in vrhunsko izobraženimi trenerji tradicionalnega in športnega karateja. Združuje uspešne tekmovalce, reprezentante, rekreativce in
otroke različnih starostnih skupin. Člani kluba karateja ne spoznavajo zgolj
kot borilno veščino, temveč tudi kot obliko rekreativnega iskanja notranjega ravnotežja in koncentracije ter optimalnega razvoja motoričnih sposobnosti in samodiscipline. Svojih članov ne učijo, kako morajo zmagati,
ampak jih učijo, kako se morajo izogniti porazu. Vpis v tečaj za različne
starostne skupine otrok, dijakov, študentov, starejših in drugih poteka do
začetka oktobra na OŠ Polje v Ljubljani in v centru Svarun na Lavrici._

Stoženska 11 / Ljubljana / magnolija.si

karateklubzmaj.si

AROMA USTVARJALNICA V LJUBLJANI

OLIMPIJSKO GIBANJE

LUKA JANEŽIČ: »OLIMPIJSKE IGRE MI PREDSTAVLJAJO IZPOLNITEV
SANJ, ADRENALIN IN PONOS.«
PET MESECEV PRED ZAČETKOM ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER PJONGČANG 2018 SO PRIPRAVE NA TA VELIKI ŠPORTNI DOGODEK V
POLNEM ZAMAHU. GLEDALCI MALIH ZASLONOV LAHKO OD 2. SEPTEMBRA ZASLEDIJO COCA-COLIN OGLAS #VEDNOPODPIRAJ, V
KATEREM NASTOPA TUDI ATLET IN ENKRATNI UDELEŽENEC POLETNIH OLIMPIJSKIH IGER LUKA JANEŽIČ.
Televizijski oglas Coca-Cole v Sloveniji vključuje trenutke, ki izžarevajo čustven naboj treh uspešnih slovenskih športnikov, ko imajo ti zaprte oči. »Olimpijske
igre mi predstavljajo izpolnitev sanj, adrenalin in ponos. Podpora navijačev mi veliko pomeni, saj bi bila
brez nje moja športna pot veliko težja. Sodelovanje
s Coca-Colo je super izkušnja in priložnost ne le za
odlično promocijo mene, temveč atletike nasploh,« je
poudaril Luka Janežič, ki mu v oglasu družbo delata
še plavalka Anja Klinar in nekdanji smučar Jure Košir.
Televizijski oglas v podporo slovenskemu olimpijskemu
gibanju je nastal v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ), s
katerim je Coca-Cola v Sloveniji aprila 2017 podpisala
štiriletno sponzorsko pogodbo. Družba The Coca-Cola Company tako ohranja najdaljši neprekinjen odnos z
olimpijskim gibanjem na globalni ravni in od letos širi
olimpijski duh in spodbuja aktivno športno udejstvovanje vseh generacij tudi na slovenskih tleh. S pobudo
#vednopodpiraj spodbuja slovenske potrošnike, da si
drznejo sanjati najmogočnejše sanje skupaj s slovenskimi športnimi junaki in, predvsem, da jih pri uresničevanju sanj brezpogojno podpirajo v času vzponov in
padcev._
Foto: Matic Bajželj / Luka Janežič si pred pomembnim nastopom pred očmi naslika sebe kot zmagovalca v cilju.
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coca-cola.si.
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Jones Stores Slovenija

ˇ • Maribor Europark • Celje Citycenter • Outlet Maribor Gosposka 1
Ljubljana Kristalna palaca
www. jones-fashion.com

URBANI UTRIP

TURIZEM

ŠPORT

ELAN SLX: ODSEV
NOGOMETNEGA
USPEHA TUDI V
NOVIH SMUČEH
Zavidljiva zgodba o uspehu
je mariborski nogometni
klub že tretjič popeljala v
Ligo prvakov. In ker se v
podjetju Elan zavedajo, da
si enkratne zgodbe zaslužijo
vso čast in vse spoštovanje,
ter hkrati cenijo slovensko
znanje in tradicijo, so se v
znak obeležitve mariborske
zmage odločili, da na trgu
ponudijo prav poseben
model smuči Elan za vse
smučarske navdušence.
Omejena serija modela Elan
SLX bo na začetku prihajajoče sezone tako na voljo
v posebni vijoličasti barvi,
ki jo je tudi tokrat pripravila slovenska oblikovalska
agencija Gigodesign._
elansports.com

BUDVA: SPOZNAJTE JADRANSKO LEPOTICO
Budva je eno od najlepših in najstarejših mest na južni obali Sredozemlja. Legenda pravi, da sta jo
ustanovila mitološki junak Kadmo in boginja Harmonija. Danes je Budva priljubljena turistična destinacija, ki gostom nudi posebna doživetja. Na območju Budve se nahajajo najlepše peščene plaže na
Jadranu. Poleg plaže pa Budvo kronajo še zabava, kulturni dogodki, kulinarika ter hoteli in zasebne
nastanitve najvišje kategorije, ki privabljajo goste s celega sveta. Čas v Budvi se lahko porabi za
oglede starodavnih in srednjeveških stavb, muzejev in galerij ter za zabave v vodnih parkih in barih
na plaži. Zvečer se lahko obiskovalci udeležijo koncertov na prostem, festivalov, literarnih in glasbenih večerov ali obiščejo eno od svetovno znanih diskotek. Za tiste, ki imajo raje mirnejše počitnice,
se stran od mestnega vrveža ob obali nahajajo turistična mesta: Bečići, Pržno, Sveti Stefan, Rijeka
Reževića in druga. Vasi v zaledju ponujajo povsem drugačno izkušnjo: mir in tišino, pogled na morje,
spoznavanje lokalne kulture in običajev, športne aktivnosti, kot so pohodništvo in planinarjenje ter
gorsko kolesarjenje._
budva.travel

www.volkswagen.si
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Dober razlog za iskanje!
Kdor išče, ta najde fantastično ponudbo vozil Volkswagen. Prihranek do 5.800 EUR*,
bon za financiranje 1.000 EUR** in bon za nakup zimskih pnevmatik do 500 EUR***.
Fantastična ponudba velja za modele: up!, Golf, Golf Sportsvan, Beetle, Jetta, Touran,
Caddy, Passat, Tiguan, Arteon, Sharan in Multivan. Več na www.volkswagen.si.
Obiščite nas in poiščite svoj novi Volkswagen!

Volkswagen

Emisije CO2: 188−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,2−4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0629−0 g/km. Število delcev:
0,024−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija »Fantastična ponudba« velja za osebna
vozila Volkswagen, razen za model novi Polo in Touareg ter električna in hibridna vozila. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki
znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing
SLO d.o.o. in permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche
Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBONJES17. Več na www.porscheleasing.si. ***Višina bona je odvisna od modela in velja za nakup
zimskih pnevmatik iz zimske ponudbe dopolnilne opreme Volkswagen. Pogoj za pridobitev bona za financiranje in bona za pnevmatike je kartica
zvestobe Vokswagen Card, ki jo lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem trgovcu ali serviserju Volkswagen ali na spletni strani www.porschegroup-card.si. Akcija traja do 30. 11. 2017. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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Ilustratorka in oblikovalka o najlepših slikanicah za mlade in stare
Urednik, vloger in multipraktik ... o
izdelkih, ki so popestrili poletje
ZLOŽL JIVO KOLO S-BIKES
V poletnih dneh sem po ulicah
Ljubljane testiral električno zložljivo
kolo podjetja Špan. In bil na sestankih
vselej nekaj minut prezgodaj._
span.si
Cena: 1.049,00€

1

HUAWEI WATCH 2
Vedno bolj »nor« sem na pametne ure.
Tokrat me je absolutno prepričala Huawei Watch 2. Ta je lahko tako elegantna kot športna ura. Odličen »gadget«,
ki je postal moj osebni asistent._
huawei.si
2
Cena: 379,99 €
SUUNTO SPARTAN TR AINER
WRIST HR
Pri poletnih športnih aktivnostih, kot
so plavanje, potapljanje in srfanje, mi
je družbo delala vzdržljiva in izjemno
zanimiva Trainer Wrist HR. Tako je zabeležila vsak moj srčni utrip poletja._
suunto.com
Cena: 279,00 €

3
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MARTINA VRHOVNIK

HANA STUPICA

JAN MACAROL
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3

K YO MACLE AR: VIRGINIJA VOLK
Delno avtobiografska slikanica, posvečena pisateljici Virginii Woolf in njeni starejši sestri, slikarki Vanessi Bell.
Ena mračna in druga živahna. Pravljica, polna barv, domišljije in upanja._
zalozba-zala.si
1
Cena: 21,99 €
JACOB IN WILHELM GRIMM:
SNEGUL JČICA
Pri kakovostnih otroških slikanicah ne moremo mimo tistih, ki jih
je ilustrirala Marlenka Stupica. Ob
njeni 90-letnici so pri Mladinski knjigi
ponovno ponatisnili priljubljeno pravljico bratov Grimm._
emka.si
2
Cena: 16,95 €
BARBAR A SIMONITI:
MOČVIRNIKI
Knjiga te naprej presune s čudovitimi
ilustracijami Petra Škerla. Izvirna in
umirjena zgodba Barbare Simoniti, ki
te popelje v čarobni svet malih vlagoljubnih prebivalcev Močvirne Loke._
emka.si
3
Cena: 34,96 €

Član igralske dinastije Valič,
stand-up komik in »ženin« v novi
komediji Tvoj bodoči bivši mož
JAGNJE
EVANGELIJ PO FOCNU,
KRISTUSOVEM PRIJATEL JU
IZ OTROŠT VA
Čudovita humorno-satirična raziskava
Sv. pisma skozi samosvoj, povsem
možno-človeški zorni kot o tem, kako
bi Jezus lahko preživel svoje otroštvo
oz. obdobje od dojenčka do 33. leta._
didakta.si
Cena: 19,90 €
1
ŽEPNI NOŽ OPINEL NO.8

Vizažistka in učiteljica senzualnega plesa ob drogu T spot Sensual o
izdelkih, brez katerih ne gre
KOLENČNIKI Z A PLES
POLEDANCERK A
Kot učiteljica in plesalka senzulanega plesa ob drogu T spot Sensual
preprosto ne morem brez njih. Vsi
plesalci vemo, kako boleča so kolena,
ko plešeš po trdih tleh. In ta inovativen
kos je vrhunski!_
poledancerka.com
1
Cena: 33,00 €
YOUNGBLOOD LIQUID
MINER AL FOUNDATION

Vsak pravi moški bi moral imet tak ali
podoben nož vedno s sabo. Odličen za
razrezati ananas na plaži ali zapleten
modrc v spalnici. Z njim si lahko tudi
hitro očistite črno za nohti._
mixi-caravaning.si
Cena: okoli 20,00 €
2

Sama imam precej suho kožo in obožujem nežno teksturo ličil na obrazu.
Zato je ta naravni mineralni tekoči
puder idealen zame. Prekrivnost je
nežna in žametna. Kožo pomirja in ji da
naraven sijaj._
youngblood.si
2
Cena: 46,10 €

MR . ZOG'S SE X WA X

UHANI »ZL ATA MANDAL A«

Vosek se načeloma uporablja za
voskanje srf deske, a je zelo uporaben
tudi za gladke površine v stanovanju.
Povoskajte kopalnična tla in nikoli več
vam ne bo spodrsnilo, ko boste stopili
iz tuša._
sexwax.com
3
Cena: okoli 1,50 € na kos

Veliko mi pomenijo predmeti, za
katerimi stoji zgodba. Sploh pri nakitu.
In madala je zgodba o prepletanju niti.
Niti življenja. Prepletamo jih z vsako
izkušnjo. Z energijo, ki jo oddajamo.
Prelepo._
beyond.si
3
Cena: 30,00 €
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MANCA G. RENKO
3

ALEŠ NOVAK

ALENKA KESAR

Umetniška direktorica festivala
Fabula, urednica, zgodovinarka in
avtorica o knjigah za to jesen
THOMAS BERNHARD:
PRIPOVEDI
Kdor se je zaljubil v eno samo Bernhardovo delo, bo prebral vsa. Pripovedi so
predvsem njegova mladostna proza, iz
katere pa je že mogoče izluščiti način
pripovedi in jezik, ki se ju bo držal celo
življenje._
knjigarna-beletrina.com
Cena: 24,00 €

1

ELENA FERR ANTE:
GENIALNA PRIJATEL JICA
Prvi del tetralogije o prijateljstvu med
Lilo in Eleno, skozi katerega je mogoče
spremljati in analizirati cel svet: družbo,
kulturo, politiko in čustva. Sredi septembra v slovenščini izide tudi drugi
del._
emka.si
2
Cena: 29,95 €

Stand-up komik, član Skečoholikov
o stvareh, ki so nujne to jesen
NAROČNINA NA VOYO
Dnevi postajajo krajši in večeri daljši,
zato je nujna naročnina na VOYO. Da si
lahko pogledaš kakšno dobro oddajo,
kot je npr. ... ne vem, Skečoholiki ali
Štartaj, Slovenija! Oboje je vrhunsko!_
voyo.si
1
Cena: 7,00 €/mesec
NAVIJAŠKI ŠAL OD NK MARIBOR

Novinarka, voditeljica, kolumnistka, »storyteller« o nepogrešljivih
jesenskih modnih kosih
DŽINS JAKNA Z ROŽICAMI
Izjemno praktična džins jakna, povsod
jo lahko oblečem zraven. Ker imam
rada ljubke stvari, so te rožice kot
naročene zame._
asos.com
1
Cena: 60,00 €

Maribor je ponovno v Ligi prvakov!
Navijaški šal je nujen pripomoček za
spremljanje tekem, ker boste brez
njega preprosto videti neprimerno.
Opozorilo: Uporaba šala v Ljubljani na
lastno odgovornost!_
nkmaribor.com
2
Cena: 13,50 €

UMA Z ANO ROZ A JESENSK A
JAKNA

MATHIAS ENARD: ALKOHOL IN
NOSTALGIJA

ŠK ARJE Z A TRGATEV

BLEŠČEČA TUNIK A

Dovolj tanka knjižica, da jo vtaknete v
žep in v enem dahu preberete na potovanju: o usodnem prijateljstvu, ljubezni
in bolečini, ki je me more omiliti niti
vodka._
knjigarna-beletrina.com
3
Cena: 10,00 €

Težko prideš skozi jesen brez vsaj ene
trgatve. Vinogradnik pa bo najbolj
vesel, če si prineseš svoje trsne škarje.
To ga bo tako navdušilo, da boš dobil
špricer že ob prihodu. Preizkušeno!_
merkur.si
3
Cena: 14,99 €

Tunika je bila darilo moje prijateljice
Maje. Nosim jo lahko na lepe nogavice
ali na usnjene pajkice. Gre na visoke
pete, na škornje ali na allstarke. Zelo
ljuba mi je._
benetton.com
3
Cena: 80,00 €

Jakna moje barve, lahko jo oblečem
zraven hlač ali krila, s pasom si jo lahko
lepo prilagodim telesu. Zmaga pa kapuca, ki ima bleščice. Blink, blink._
Diversity
2
Cena: 59,00 €

MODA

THE IDLE MAN
Kapa v videzu džinsa
theidleman.com
12,00 €
MOVADO
Ura z lepim dizajnom in
elegantno kombinacijo
modre in črne barve
shop. nordstrom.com
894,23 €
GOLDEN BE AR
Jakna z usnjenimi prehodi
mrporter.com

SUPERDRY
Karirasta srajca
superdry.com
79,95 €

422,80 €

HOLLISTER
Udoben športni pulover s
potiskom
hollisterco.com

Z AR A
Kratka majica
zara.com
9,95 €

35,00 €

VERSACE
Eros je vonjava
za strastnega in
močnega moškega.
versace.com
OD 60,21 €

STILIST

MANGO
Pleten pulover
shop.mango.com

+

49,99 €

MOŠKA OMARA
ATRIBUTI TE JESENI

G-STAR R AW
Potrgane športne hlače
g-star.com
159,95 €

NIKE
Športni nahrbtnik s
hudomušnim napisom
asos.com
20,27 €

NOVI CITROËN C 3
36 barvnih kombinacij, zaslon na dotik, ki se lahko poveže s tvojim
telefonom prek MirrorScreen, ConnectedCAM, vgrajena kamera za
snemanje tvojih doživetij ... Vse to je novi Citroën C3!
citroen.si

ADIDAS
Superge NMD R2 Primeknit
v kombinaciji modre in
bele, ki jih boste lahko nosili
praktično z vsako barvo.
adidas.com
139,99 €

BESEDILO & STIL: BORNA MILJAVAC PURGAR
16 //
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SPREMINJAMO DOJEMANJE MOŠKE NEGE
Apothecary 87 je ena izmed vodilnih premium blagovnih
znamk, ki se ukvarjajo z moško nego.
Blagovna znamka iz Združenega Kraljestva je etos
ustvarila okoli štirih besed: starodoben, kakovost, zabava
in moškost.
Apothecary 87 je razvila široko paleto vrhunskih izdelkov
za nego brade in brkov, oblikovanje las in brivskih izdelkov
ter značilne dodatke življenjskega stila.
Apothecary 87 je prisotna v več kot 130 državah sveta.

Dobrodošli v #TheManClub
Uvoznik za Slovenijo: Nobelcos Group d.o.o., Petkova ulica 68, Ljubljana, tel: 059 22 59 00, e-mail: info@nobelcos.si, web: www.nobelcos.si

MODA

MADEWELL
Sončna očala Fest Aviator
madewell.com

RIVER ISL AND
Bodi s čipko in
volančki
eu.riverisland.com

56,87 €

43,00 €

MANGO
Jakna bomber iz
satena z vezenino
na hrbtu
shop.mango.com
49,99 €

VALENTINO
Kultna usnjena torbica z
zakovicami
valentino.com
980,00 €

SOCIE T Y6
Nahrbtnik Standard
society6.com

OLIVIA BURTON
Elegantna ura z
usnjenim paščkom
oliviaburton.com

MIU MIU
Pulover v stilu
štiridesetih let
prejšnjega stoletja,
zlate dobe pletenja
miumiu.com

66,00 €

113,00 €
NAILBERRY
Lak za nohte z
napredno kisikovo
tehnologijo
nailberry.com

650,00 €

15,76 €

+
STILIST

ŽENSKA OMARA
ATRIBUTI TE JESENI

NINUSHK A
Pentljica, preprost
in šik dodatek, ki
jo lahko pripnete h
ključem, na torbico,
na peresnico … Na
voljo v različnih
barvah.
ninushka.com

Z AR A
Krajše hlače s pasom na
zavezovanje
zara.com

8,00 €

19,95 €
SUPERGA
Superge s platformo
superga.co.uk
67,00 €

KURT GEIGER
Gležnjarji Raine s
»statement« peto
kurtgeiger.eu
225,00 €

NOVI CITROËN C 3
Novi Citroën C3 je na voljo v kar 36 različnih barvnih kombinacijah
karoserije, strehe in notranjosti. Izberi svojo in zavladaj mestnim
ulicam v svojem edinstvenem slogu ter izstopi iz sivine.
citroen.si
18 //
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BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
OGLASNA VSEBINA

OGLAS ESTELLA

BARVANI
LASJE

KODRASTI IN
VALOVITI LASJE

DOLGI IN RAVNI
LASJE

MANDELJ IN PISTACIJA

GROZDJE IN LAVANDA

OPUNCIJA IN POMARANČCA

BARVANI LASJE
Šampon, Maska, Leave-in sprej

KODRASTI IN VALOVITI LASJE
Šampon, Maska in Olje

DOLGI IN RAVNI LASJE
Šampon, Maska in Olje

Zaščiti in podaljša živahnost vaše
barve. 25% večja intenzivnost barve
po 12 pranjih.
100% naravne sestavine: mandljevo
olje nahrani, navlaži in mehča; Esenca
pistacije, znana po redkih antioksidantih
in foto lastnostih, pomaga podaljšati
obstojnost in sijaj barve.

Idealno za brezhibno definiranje
kodrov in valov, brez obtežitve las.
15% daljša obstojnost, do 3 dni.
100% naravne sestavine: Grozdni
serum zagotavlja »ant-frizz« učinek,
razčeše kodre in ohranja vlago.
Sivka kodre in valove definira, jim da
volumen, brez obtežitve las.

Učinek glajenja in mehčanja las. 20%
gladilni efekt, obstojnost do 3 dni.
100% naravne sestavine: Olje
Opuncije (Indijska figa) ima izredne
gladilne lastnosti, lase naredi mehke
in sijoče, izvleček pomaranče pa
pripomore pri povečanju sijaja las od
korena do konic.

100% NARAVNE SESTAVINE, BREZ SULFATOV, PARABENOV, MINERALNIH OLJ, SINTETIČNIH BARVIL IN ALERGENOV*
*Alergeni, ki izhajajo iz naravnih izvlečkov in dišav.

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

MODA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

Foto:© Dior

PRAZNIK
OČARLJIVE
OSEBNOSTI

POVRATEK PASU
Val feminizma je udaril tudi
na modne brvi. In vse oči so
tokrat uprte v ženski pas, ki
ga lahko to jesen le poudarimo._

STRAST

Foto:© Givenchy

Zdaj je uradno – rdeča je
barva te jeseni. To so potrdile
modne brvi in največji modni
oblikovalci. Če ste dovolj
drzne, se lahko v rdečo
oblečete od glave do pet,
obvezno pa v vaši omari
letos ne smejo manjkati rdeči
škornji._
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Foto:© Zara

DRZNA POKRIVALA
Nekatere najbolj kultne modne znamke so
poskrbele, da so kombinacije za jesen in zimo
2017 nadgradile z drznim – in po navadi kar
velikim – pokrivalom._

MODA

Foto:© Gucci

Mešanje in kombiniranje
vzorcev, ki se na prvi pogled ne ujemajo – tudi to
je modni recept te jeseni.
Modni oblikovalci so v želji,
da pogasijo svojo žejo
po folklornem, pomešali
in uspešno med seboj
povezali nepričakovane
pare potiskov, materialov
in barvnih tonov._

Foto:© Prada

Foto:© Louis Vuitton

FOLKLORA

KRZNO,
PERJE
IN PUH

OBLEKA
NAREDI
ČLOVEKA

Razkošne tkanine, ki kar
kličejo, da jih pobožamo, bodo tudi letošnjo
jesen in zimo prevzele
naše ulice. Če se boste
odločile za vintage krzno, živahne barve ali za
potisk: letos je dovoljeno vse._

To jesen bodo pod žarometi tudi stroge »pisarniške« obleke, hlačni
kostimi ter poudarjena
ramena. Veliko je sive
barve ter dobrih starih
vzorcev in materialov:
kraljujejo predvsem tvid,
žamet in karo._

Foto:© Ellery

Foto:© H&M

MODA SE TO JESEN USMERJA
K VEČJEMU UDOBJU,
OHRANJA OBČUTEK ZA
ZABAVO, BARVO IN GLAMUR,
VEDNO V KOMBINACIJI
Z ODLOČNOSTJO IN
SAMOZAVESTJO. TO SEZONO
BOMO PRAZNOVALE SVOJO
INDIVIDUALNOST.

MODA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

SPET TA
SEDEMDESETA
SKRAJNI ČAS JE, DA ZAČNETE RESNO
RAZMIŠLJATI O JESENSKI GARDEROBI TUDI
MOŠKI. TO JE ČAS, KO MOŠKI ZAČNETE Z ZDAJ
ŽE NEKAJ JESENSKIH SEZON PRILJUBLJENIM
PLASTENJEM. IN KAJ BOSTE PLASTILI LETOS?

V turobnih jesenskih dneh nam prija
topla mehkoba okoli vratu. Imate
raje videz ruskega generala ali vam
je bolj všeč Tom Cruise v uspešnici
Top Gun? Brez skrbi, letos boste
lahko izbirali med različnimi modeli
jaken s krznenimi ovratniki in ovratniki iz ovčje kože._

Foto:© Saint Laurent

Foto:© Dolce & Gabbana

OVRATNIKI S KRZNOM
IN OVČJO KOŽO

Če so še to poletje
prevladovale majice s
potiski, bodo to jesen
na vrsti puloverji. Kar
je v sezoni, ko nas rado
zebe, edino logično._
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Foto:© Officine Générale

PULOVERJI S
POTISKOM
ŽAMET
Lik Dustina Hofmana v filmu Diplomiranec je postal vaš novi modni guru.
Žamet se to jesen vrača s polno paro,
še posebno pri krojenih oblekah. Če ga
boste kombinirali z usnjeno jakno, vam
rock’n’roll ne uide._

MODA

SVILENE SRAJCE
Tudi svilene srajce bodo to jesen
stopile pod žaromete. Letos imate
nekoliko več izbire: kombinirate jih
lahko z enakim spodnjim delom in
tako dosežete videz svilene pižame,
so pa modni oblikovalci kočno pomislili tudi na tiste manj drzne._

Foto:© Dolce & Gabbana

Foto:© Zara

PULIJI
Puliji to sezono skačejo iz vseh
kotov – takšni v barvi mavrice, z
vzorci, iz debelejših materialov in
različnih slogov. Za tiste, ki želite
svoji opravi dodati elegantno noto,
je najboljša izbira pulija v kamelji
barvi in barvi oglja._

Kamelja barva, kaj pa drugega.
Čeprav je bila barva do zdaj
omejena predvsem na plašče
in jakne, se letos vanjo oblecite
od glave do pet. Za večji učinek
jo lahko kombinirate z različnimi vzorci. Da jo razbijete, dodajte mornarsko modro barvo
ali pa barvo smetane._
Foto:© Canali

Foto:© Louis Vuitton

ČUDOVITA KLASIKA

LEPOTA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

NAJ SE BLEŠČI

ZOYA

IZBIRA ODTENKA LAKA ZA NOHTE JE STVAR
OSEBNEGA OKUSA, A VSAKA SEZONA NAM PONUDI NEKAJ SMERNIC, V TEM PRIMERU ODTENKOV, KI SO ŠE POSEBEJ PRILJUBLJENI. ZA JESEN 2017 SMERNICE ZAJEMAJO VSE ODTENKE
– OD ROŽASTIH DO SVETLO RDEČIH, PA TEMNO MODRIH IN SIVIH. KAJ SO TOREJ LETOŠNJE
SMERNICE OZIROMA POSEBNOST? BLEŠČICE! ČE
ŠE DO ZDAJ NISTE BILI
DOVOLJ POGUMNI, POTEM JE SKRAJNI ČAS.
LAK ZA NOHTE LAHKO
KOMBINIRATE Z RAZLIČNIMI MODNIMI DODATKI, KOT SO NA PRIMER BLEŠČEČI UHANI,
TORBICA ALI DODATKI
ZA LASE. ČE VAS NISMO PREPRIČALI, POTEM
BOSTE LETOS ŠE VEDNO MODERNI S SIVIMI
ODTENKI IN ODTENKI V
BARVI VINA.

Jesenska kolekcija The Sophisticates predstavlja ravno
pravšnjo mešanico modnih
kožnih, klasičnih vinskih in
nekoliko drugačnih temnih
odtenkov. Očarala vas bo
z 12 odtenki v kovinskih in
kremastih različicah._
bomerx.si
12,40 €

BUTTER LONDON
Lak s sijajem bo nohtom podaril stekleni lesk. V njem se
skrivajo večdimenzionalne
»iskrice«, zapakirane v za na
pot prijazni modni steklenički. Že s samo enim nanosom
lahko dosežemo popolno
prekrivnost._
butterlondon.com
9,00 €

CHANEL
Foto: ©Yves Saint Laurent

Chanelov lak Le Vernis
v vedno modnem sivem
odtenku s prenovljeno formulo vsebuje bioceramide in
ceramide, ki lahko izboljšajo
kakovost naših nohtov.
Kultno in drzno._
chanel.com
24,00 €

YVES SAINT LAURENT

MORGAN TAYLOR

Dolgoobstojna formula z
rožnim oljem krepi, vlaži in ščiti
nohte pred lomljenjem. Omejena kolekcija La Laque Couture
je opremljena s posebej izdelanim čopičem, ki omogoča
preprosto in hitro nanašanje._
yslbeautyus.com
24,00 €

¡Vámonos para Espãna! Plešite,
sanjajte in se zaljubite pod zvezdnatim španskim nebom. S pomočjo
jesenskih tonov in kančkom živahnosti
nova kolekcija Matadora s 6 odtenki
zaobjame celotno bogato kulturo in
živahno lepoto Španije._
bomerx.si
10,88 €

SMITH & CULT
Intenzivne barve lakov za
nohte nove kolekcije pri
Smith & Cult navdihuje
življenje samo. Lak v barvi
pomaranče odlikuje kremna
formula, odlična prekrivnost,
nanos pa je zaradi posebej
oblikovanega čopiča zelo
preprost._
smithandcult.com
15,00 €
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FABY
Laki FABY so na voljo v več
kot 270 barvnih odtenkih, ki so
izraz lastnega sloga, modni,
čudoviti in nepozabni. Laki
so trpežni in dolgoobstojni.
Formula ne vsebuje DBP,
formaldehidov, toluena in
drugih škodljivih sestavin. Niso
testirani na živalih._
fabynails.si
11,90 €

DIOR
Za gladke nohte, sijoče kot
steklo. Laki Dior Vernis so
obogateni z naravnim silikonom, kar omogoča dolgo
obstojnost, prav tako pa so
brez tolouena, formaldehida,
ftalatov in kafre._
dior.com
23,00 €

JIN SOON
Klasična temno modra barva
nikoli ne gre iz mode. To
dopolnjuje še majhni delci,
ki na nohtih ustvarijo malo
galaksijo. Lak je dolgoobstojen ter brez formaldehidov,
toluena, DBP-ja in kafre._
jinsoon.com
15,00 €
OGLASNA VSEBINA

KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

GURMANSKE POSTAJE
NAŠA MESTA SO PONOVNO ZAŽIVELA, POLNIJO SE ŠOLSKE KLOPI, PRED NAMI SO NOVI IZZIVI. IN KOT NALAŠČ SO
SE V MESTNIH SREDIŠČIH PREBUDILE NOVE GURMANSKE
POSTOJANKE, KI PONUJAJO NEKAJ ZA VSAK OKUS. KAM
NAS JE ZANESLO TOKRAT?

K AVA R N A I N R E S TAV R A C I J A /

Pod turnom 4 / Ljubljana
svicarija.si

Foto: Arhiv Škrnic'lj

Švicarija se je v obliki klasične
kavarne ponovno odprla v avgustu, gostom pa ponuja prijeten prostor za jutranjo kavo,
seveda ne manjka niti posebna
»signature« kava Švicarija. Kavarni je kmalu zatem sledila še
restavracija, ki gostom ponuja
izbran sezonski meni slovenskih
dobrot s svežim pridihom. Zaradi odlične lokacije, ki ponuja tudi
veliko mero zasebnosti, je Švicarija tudi edinstvena izbira za
zasebne ali poslovne dogodke,
za vas pa bo poskrbela izkušena
ekipa, ki vas bo razvajala s kulinaričnimi dobrotami in pestrim
programom, ki ga pripravijo po
željah naročnikov._

Foto: Dean Dubokovič in Nejc Pernek

ŠVICARIJA

SLAŠČIČARNA/

CUKRARNA

Resljeva 42 / Ljubljana
Cukrarna
26 //
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G O S T I L N A /

ŠKRNIC'LJ
ŠKRNIC'LJ JE POSEBNA VRSTA GOSTILNE ALI KRAJ, KJER
LAHKO OKUŠATE JEDI NA ŽLICO, SKUHANE IZ DOMAČIH
SESTAVIN LOKALNIH DOBAVITELJEV, POPOLNOMA BREZ
INDUSTRIJSKIH DODATKOV IN DODANE MOKE.
Hrana je vedno sveža, skuhana največ en dan prej, saj so jedi
na žlico okusnejše dan po tem, ko jih pripravimo. Recepture
jedi so vzete iz starih knjig.

Foto: Arhiv Cukrarna

Avgusta je svoja vrata odprla
tudi Cukrarna. Mamljiva, domača slaščičarna Line Butenko
Černe, kjer najdete z ljubeznijo izdelane torte, pite, zavitke,
hrustljave piškotke ali domače francoske rogljičke. Tudi na
presne in brezglutenske sladice
niso pozabili. V ponudbi pa se
najde še dišeča kavica, za lačne pa gurmanski sendviči ali
slastni toasti. Vabljeni ste vsi,
ki se želite posladkati ali le uživati v prijetnem ambientu sami,
v družbi ali z vašimi najmlajšimi. Sprejemajo tudi naročila za
rojstnodnevne in poročne torte
ter ostale sladice za posebne
priložnosti in dogodke._

V Škrnic'lju se lahko okrepčate s pasuljem, golažem, ričetom,
vampi, polnjenimi paprikami in različnimi enolončnicami,
sezonskimi solatami in okusnim (in vsak dan drugačnim) domačim kruhom. Konec septembra se na meni vračajo znanilci
jeseni, kot so jota, sveže zelje, sarme s pirejem, segedin in
matevž. Poskrbljeno je tudi za svež in domač poobedek: jabolčni zavitek, sladka grmada iz svežega sadja in jabolčna pita
bodo popolnoma razvneli vaše brbončice._
Šmartinska 152, BTC Tržnica / Ljubljana
skrniclj.si

OGLASNA VSEBINA

Foto: Janez Marolt

KULINARIKA

R E S TAV R A C I J A /

GAUDI

Foto: InterContinetal Ljubljana

V restavraciji Gaudi boste našli vsakodnevni meni obrokov, pripravljen s
skrbnostjo in po navodilih ajurvedskega centra. Poudarek dajejo na pravo
slovensko kuhinjo in recepte izpred sto let, ko so Slovenci večinoma jedli meso
le ob nedeljah. Ajurveda sicer ne izključuje mesa, vendar je po ajurvedi najbolj
zdrava lakto-vegetarijanska prehrana, to pomeni, da v jedilnik vključujejo mleko
in mlečne izdelke. Te dobijo z domačih kmetij, kupujejo pa jih tudi v Bovcu, kjer so
znani po bovški ovčji in kozji skuti ter siru. Kakšen sveži sirček naredijo tudi sami.
Ponujajo še jedi, ki so popolnoma veganske, našli pa boste tudi jedi brez glutena. Pri kuhi uporabljajo svežo zelenjavo, predvsem lokalnega izvora. V zakladnici
okusnih obrokov boste našli veliko jedi na žlico, pražen ali kuhan krompir, različne
zelenjavne kombinacije, kislo mleko, joto in še mnogo več. Privoščite si lahko znameniti hišni burger Seiburger, pozimi pa se lahko z družbo poveselite ob sirnem
fondiju in rackleju. Sladice pripravljajo le iz naravnih sestavin brez dodanega
sladkorja. Ponujajo tudi »take-away« v biološki embalaži, neškodljivi za zdravje.
Ob kosilu si lahko privoščite hišne ledene čaje iz pravega sadja, dobro hišno vino,
zvečer pa kakšen zanimiv koktajl iz pravega sadja._
Nazorjeva ulica 10 / Ljubljana
gaudi.si

B A R I N R E S TAV R A C I J A /

B-RESTAURANT&BAR

Odprta kuhinja gostu razkriva pogled v Alfredov svet, kjer
njegova ekipa ustvarja tradicionalne sredozemske jedi, v
katerih se italijanska in slovenska kuhinja srečata v čudoviti
harmoniji. Jedilnik je eleganten, vendar prepoznaven in dostopen, s poudarkom na širokem razponu slovenskih izdelkov.
Ker Ljubljana leži med morjem in gorami, ima šef kuhinje
lahek dostop do najboljših sestavin iz obeh svetov.
Vzdušje v restavraciji je toplo, prijetno in živahno. Zjutraj je
v B-restavraciji na voljo predvsem zajtrk za hotelske goste,
med kosilom in večerjo pa se v njej srečujejo gostje in domačini. Proti večeru postane živahno prizorišče, kamor prihajajo
tako premožni turisti kot tudi slovenski obiskovalci, ki si želijo
s prijatelji in družino preživeti nepozabno noč._
Slovenska cesta 59 / Ljubljana
brestaurant.si

Foto: Andrej Lamut

INTERCONTINETAL LJUBLJANA, EDINI PETZVEZDNIČNI
HOTEL V LJUBLJANI, PRINAŠA TUDI NAJVIŠJE LEŽEČO PANORAMO V SREDIŠČU LJUBLJANE, KI PONUJA EDINSTVEN
POGLED NA MESTO. TUKAJ VAS V 20. NADSTROPJU ČAKATA
RESTAVRACIJA IN BAR B-RESTAURANT&BAR. RESTAVRACIJA TEMELJI NA KULINARIČNEM KONCEPTU Z MICHELINOVO
ZVEZDICO NAGRAJENEGA CHEFA ALFREDA RUSSA, MEDTEM
KO VAS V BARU ČAKA VEČ KOT 30 RAZLIČNIH VRST GINA TER
VRHUNSKI KOKTAJLI Z MEDENIMI TONI. RUMENA NIT DOŽIVETIJ V 20.NASTROPJU NOVEGA HOTELA INTERCONTINENTAL
JE NAMREČ POSVEČENA MEDU IN LEGENDARNI KRANJSKI
ČEBELI.

B I S T R O/

OSHA
V Ljubljani je svoja vrata pred kratkim odprl tudi pravi azijski bistro OSHA. Čakajo
vas oblikovalsko zanimiv ambient, slastni in osvežilni vietnamski sendviči »bahn
mi« ter tajske jedi z voka. Na svoj račun tukaj pridejo tudi vegani, za katere imajo
v ponudbi že prej omenjeni vietnamski »banh mi« sendvič (iz 10-odstotne riževe
moke) s tempehom in vietnamsko solato »bobun« s tempehom. Seveda ne
manjkajo niti odlični eksotični sokovi iz manga, mangostina, pasijonke, kokosa in
ličija. Poleg tega ponujajo še slovenska in tuja kraft piva._
Trubarjeva cesta 40 / Ljubljana
OSHA
S E P T E M B E R
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PERESNIKI
BARILLA,
PESTO
GENOVESE
BARILLA IN
SVEŽI LOSOS
S E S TA V I N E






350 g rebrastih peresnikov Barilla št. 73
180 g pesta Pesto Genovese Barilla
200 g lososa
1 žlici ekstra deviškega oljčnega olja
sveži koprc

P R I P R AVA
V velikem loncu zavrite vodo. V vrelo vodo dodajte
sol in rebraste peresnike, ki jih kuhajte toliko časa,
kot je navedeno na embalaži. Medtem narežite
lososa na dva centimetra velike kocke. V ponvi
segrejte oljčno olje in na njem par minut nežno
pražite kocke lososa. Ko so rebrasti peresniki kuhani
al dente, jih odcedite in prihranite dve do tri žlice
vode, v kateri so se kuhali. Stresite jih v ponev k
lososu in nežno premešajte. Nato odstavite, dodajte pesto Genovese Barilla in prihranjeno vodo, da
testenine lažje premešate z omako.

Družinsko podjetje Barilla se je z izdelovanjem
testenin začelo ukvarjati pred skoraj 140 leti
v majhni delavnici v središču Parme. V času
ŠTIRIH GENERACIJ se je razvila v največjo
proizvajalko hrane v Italiji, ob tem pa je vedno
spoštovala kakovost, tradicijo in vrednote.
»DOBRO ZATE, DOBRO ZA PLANET« je način
poslovanja podjetja Barilla, ki ga poganja
vodilna misel »Dajmo ljudem hrano, ki bi jo dali
svojim otrokom.«
Na spletni strani www.barilla.si poiščite

knjižico DOBRO ZATE, DOBRO ZA PLANET, v
kateri je strnjen način poslovanja podjetja Barilla. Za še več informacij o podjetju Barilla pa
obiščite www.barillagroup.com.

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Tuπ kakovost.
Odslej v novi
podobi.

www.tus.si
tusslovenija

Doma v Sloveniji

DOM
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

P O Z D R AV N A R AV I

Foto: © Baker & Stonehouse

Kako boste to jesen in zimo opremili dom? Zbrali smo
nekaj trendov, ki bodo poživili vaš dom, in morda, samo
morda, boste imeli občutek, da poletje ni nikoli odšlo.

V KRALJESTVU ŽAMETA
Mehka in razkošna tkanina bo letos kraljevala
tudi v vašem domu. Prinaša eleganco, prav vsaki
barvi pa doda živahnost. Odločite se lahko za
sedežne garniture, naslanjače ali blazine. Slednje
bodo dodale teksturo. Izbirajte tople barve, kot so
barva pomaranče, brusnic ali pa kostanja._

TEMNO TURKIZNA IN
SMARAGDNO ZELENA
Temno turkizna barva je odlična izbira za posvetlitev prostora. Dobro se poveže s svežimi
belimi toni, še posebej fantastično pa je videti
v kombinaciji s svetlim lesom. Če želite nekoliko
bolj dramatičen videz, izberite smaragdno zeleno
barvo. K barvi razkošja se dobro podajo roza barva z rdečim podtonom in bakreni dodatki. Videz
lahko razbijete z uporabo potiska in vzorcev v
kontrastnih odtenkih._
30 //
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Foto: © Zara Home

DOM

Ljubitelji narave in naravnega? Potem si dovolite, da vaš dom postane
druga narava. Naravna keramika,
pleteni senčniki za svetila, laneni
prti, preproge iz jute … Barvna lestvica se povzpne vse od umazane
bele, prek kremaste do odtenkov
sive._

Foto: © Ikea

Foto: © H&M

NAZAJ K NARAVI

ZELENJE NA ZELENJE
Hišnih rastlin nikar ne zanemarite.
Ustvarite si svojo jesensko kolekcijo
in jih postavite v vsak kotiček v domu.
Ne le, da čistijo zrak, ki ga dihamo,
ampak tudi odlično delujejo kot okrasni
element._

Foto: © CB2

MEDENINA

Na stene se vračajo cvetlične tapete.
Ne v obliki majhnih, načičkanih rož,
temveč v obliki večjih cvetlic v rožastih,
sivkastih in smaragdnih tonih. V naš
dom tako prinašajo čisto romantiko ter
edinstvenost. S paleto inovativnih in
navdihujočih oblik, ki so na voljo, lahko
dosežete dramatične učinke, preoblikujete notranjost in se izrazite._

Foto: © Graham & Brown

Foto: © Ikea

CVETLICE TUDI POZIMI

Medenina je novi baker. Je eden od
načinov, kako v dom vnesti še več elegance. To jesen posegajte po brušeni
medenini s satenastim zaključkom, ki
je bolj topla in ne tako vpadljiva. Takšna
medenina se med drugim dopolnjuje s
številnimi slogi._

Sodi vaše ime med
najpogostejše v Sloveniji?

1. Franc

6. Andrej

3. Ivan

8. Jože

SE SODOBNI STARŠI KDAJ VPRAŠAJO, KAKO BI SE POČUTILI NA MESTU OTROKA, KI SO GA SENTIMENTALNO POIMENOVALI PO KAVARNI, KJER STA SE »OČI«
IN »MAMI« SPOZNALA? IN KOLIKO OTROK SE PO 18. LETU PREIMENUJE, KER
PAČ NE UŽIVAJO V TEM, DA DELIJO SVOJE IME Z MATERINO NAJLJUBŠO LITERARNO JUNAKINJO ALI OČETOVIM NOGOMETNIM IDOLOM?
Načeloma sicer res velja, da ni dobre ali slabe izbire otrokovega imena. Vsako nosi s sabo zgodbo
o tem, kako je bilo izbrano, in čustva, ki so se ob
tem porajala. A vendar bi morali starši vedno imeti
v mislih, da bo s tem imenom otrok živel vsaj do
polnoletnosti, ko si ga lahko brez njihovega dovoljenja tudi spremeni. Od leta 2005 do leta 2016 si
je tako v Sloveniji ime spremenilo 6473 polnoletnih
posameznikov, z dovoljenjem staršev, ki so očitno
obupali nad svojo prvotno izbiro, pa tudi 856 nezadovoljnih mladoletnikov.
Nenavadno, drugačno
Domišljija kot da ne pozna več meja. Malčki dobivajo imena po športnikih, svetovnih prestolnicah,
uspešnih podjetjih, filmskih igralcih in starodavnih
božanstvih. Starši imena krajšajo, ustvarjajo pretanjene skovanke in jih prilagajajo značilnostim slo
venskega jezika. Obstajajo pa seveda tudi takšni,
ki se trendu upirajo s poseganjem po starejših,
konzervativnejših imenih. Tako danes v vrtcih najde-
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mo tako Luje in Enye kot Ane in Primože.
Med top desetimi imeni, ki se v Sloveniji prvič
pojavijo po letu 1991, je izbor precej pester. Med
moškimi je na prvem mestu Tian, sledijo Mai, Žan
Luka, Nej, Eman, Tobias, Nai, Tinej, Tej in Job. Med
deklicami po omenjenem letu prevladujejo imena
Kiara, Tanaja, Erin, Tiara, Ronja, Rubi, Adelisa, Inaja,
Amelie in Enya.
»Ko sva iskala ime, sva s Tinetom za predloge prosila tudi sodelavce in prijatelje,« je povedala Mateja.
Med idejami so se znašle tudi nenavadne, na primer Van Damm, Lulani, Manolo, Juan, Alipač in Dirk.
»Na koncu sva izbirala med Niko, Vito, Ivo, Milo, Elo
in Jano. Želela sva kratko slovensko ime, da ga bo
otrok znal hitro izgovoriti in da se bo vedelo, da
ne gre za domačo žival.« Konec maja letos se je
naposled rodila punčka, ki sta ji dala ime Iva, saj se
krajše ime sklada tudi z dolžino očetovega priimka.
Če sodimo po raziskavi na spletni strani BabyCenter.
com, je za večino (35 odstotkov anketiranih) izbiran-

4. Anton

5. Marko

7. Jožef

9. Marjan
10. Peter

1. Marija

6. Mateja

3. Maja

8. Nataša

2. Ana

4. Irena

5. Mojca

7. Nina

9. Barbara

10. Andreja

30 DNI IMATE
PO ZAKONU ČASA,
DA POIMENUJETE
SVOJEGA
OTROKA.

Vir: Statistični urad RS, 2016

2. Janez

Ker ima menda vsaka beseda svojo energijsko vibracijo,
smo pri priznani slovenski numerologinji Lili Sorum malo za
šalo in malo zares preverili, kaj izraža ime novega modela
ŠKODA Karoq. »Nosi vibracije številke 9. Sama kombinacija
namiguje na avto, ki ga lahko uporabimo za več različnih

namenov, zato bo naziv privlačen širši ciljni skupini potencialnih kupcev. Seštevek 9 je ugoden tudi za proizvajalca, saj
ta številka prinaša slavo, žetev in uspeh. Energija se vrača k
viru in sklepati je, da se bodo kupci ob nakupu naslednjega
avtomobila znova zglasili pri njem.«

je otrokovega imena sicer ena najlepših izkušenj v
nosečnosti. 57 odstotkov staršev je tudi povedalo,
da je bilo lažje izbrati ime za deklico kot za dečka. V
ospredju je bila želja po imenu, ki izraža individualnost in ženstvenost, pri dečkih pa poleg individualnosti tudi moč. Ugotovili so, da se starši, starejši od
35 let, pogosteje odločijo za klasična, »staromodna«
imena, mlajši starši pa po drugi strani raje izberejo
nenavadno in edinstveno ime.

In kako se tega lotevajo veliki?
Na kratko: z ogromno časa in sredstvi ter s temeljitimi raziskavami in dragimi analizami. Ime je pač
ekonomska kategorija, ki prinaša denar. Ali pa tudi
ne. Ena od pogostih napak pri poimenovanju podjetij ali proizvodov je tako denimo iskanje izraza,
ki bi bil prijeten in všečen za uho. »Všečnost je
popolnoma nesmiseln koncept, ki ga je nemogoče
opredeliti objektivno. Všečnost je različna od ušesa do ušesa,« pojasnjuje Lisa Merriam, svetovalka
največjih svetovnih korporacij. »Všečna imena se
bodo porazgubila v množici drugih. Biti jasno razpoznaven je najpomembnejša lastnost, ki jo lahko
ima ime.«

Ima vaš avto ime?
Kako pa je z imeni v svetu predmetov, lastnine? Če
je poimenovanje plovil nekaj povsem običajnega in
praktičnega, pa z avtomobili ni ravno tako. V Sloveniji
nimamo te navade.
V Ameriki je seveda drugače. Tam 2. oktobra praznujejo celo »dan za poimenovanje svojega avta«. Raziskava
zavarovalnice Nationwide Insurance je tako razkrila,
da je četrtina vprašanih svojemu jeklenemu konjičku
dala ime, približno tretjini med njimi pa je bil navdih za
izbiro imena videz ali barva avtomobila. Najpogosteje
dajejo imena svojim vozilom stari od 18 do 34 let.
Ženske se za to odločajo veliko pogosteje od moških.
Več kot četrtina vprašanih je svojemu avtomobilu pripisala ženski spol. Moški pa svoj avto pogosteje poimenujejo po kaki slavni zgodovinski osebnosti ali liku
iz filmov. Pa ne le Američani, tudi pregovorno zadržani
Britanci radi poimenujejo svoj avto. Če sodimo po rezultatih raziskave Populus, je takih kar 60 odstotkov!

»Znatna rast števila podjetij, ki na trg pošiljajo svoje izdelke, ustvarja potrebo po razumevanju, kako
ustvariti učinkovita nova imena. Rezultati dveh
študij so nakazali, da lahko že zven blagovne znamke sporoča informacije o izdelku, vključno z njegovo velikostjo, hitrostjo, močjo, težo. Zven besede
te informacije izdaja neodvisno od prisotnosti ali
odsotnosti marketinške komunikacije,« dodaja dr.
Richard R. Klink z univerze Loyola.
A brez nič ni nič – in bistveno je, da za (dobro)
izbranim imenom stoji odličen proizvod ali storitev.
Kot pri ljudeh: pravzaprav ni tako pomembno, kako
ti je ime, ampak kakšen človek si.

1

Je velik in prilagodljiv.
Njegov adut so zadnji sedeži VarioFlex.

2

Je prostoren.
Bo od 521 do 1.630 litrov dovolj prtljažnika za vas?

3

Je digitalen.
Ima aktivni informacijski zaslon.

4

Je zmogljiv in okreten.
Najsodobnejši motorji, DCC in 6 načinov vožnje (4x4).

5

Je praktičen.
Od strgala za led do virtualnega pedala.

6

Pomaga voziti.
Vrhunski asistenčni sistemi.

7

Odziva se na kretnje.
Pomahajte infotainment sistemu!

8

Je povezljiv.
Telefon, avto, internet – popolna harmonija.

9

Je univerzalen.
Za družine, stare starše in vse aktivne.
Več na www.skoda.si.

KRILATA PUŠČICA

KO JE ŠKODA, EDEN NAJSTAREJŠIH AVTOMOBILSKIH PROIZVAJALCEV NA SVETU,
ISKALA IME ZA SVOJ PRVI SUV, SE JE
ODLOČILA ZA ZANIMIVO POT: KER VOZILO
ODRAŽA ŠTEVILNE LASTNOSTI NAJVEČJEGA RJAVEGA MEDVEDA NA SVETU, KODIAKA, GA JE POIMENOVALA PO NJEM, ZAPIS
TEGA IMENA PA POVZELA PO JEZIKU AVTOHTONIH PREBIVALCEV ALJAŠKEGA OTOKA KODIAKA, KJER JE OMENJENI MEDVED
DOMA. IN RODIL SE JE KODIAQ!
KODIAŠKE DOMAČINE JE ŠKODA NATO
VKLJUČILA ŠE ENKRAT, KO JE ISKALA IME
ZA SVOJ NAJNOVEJŠI SUV. TOKRAT SO
SLIKOVITI PREBIVALCI OTOKA SAMI IMELI ŠTEVILNE RAZNOLIKE PREDLOGE, MED
KATERIMI JE ZMAGALA DOMISELNA KOMBINACIJA BESED »RUQ« IN »KAA’RAQ«
– KAROQ. V JEZIKU TAMKAJŠNJEGA AVTOHTONEGA PLEMENA NAMREČ RUQ
POMENI PUŠČICA, KAA’RAQ PA AVTOMOBIL. IN ZAKAJ RAVNO PUŠČICA? KER JE TA
SESTAVNI DEL LOGOTIPA ŠKODA ŽE OD
LETA 1923, IN TO NE KAR KAKRŠNA KOLI
PUŠČICA, AMPAK INDIJANSKA PUŠČICA S
PERJANICO IN OČESOM, KI SIMBOLIZIRA
NAPREDEK, HITROST IN VIZIJO.

S E P T E M B E R
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NINA SPOZNALA
NOVO LJUBEZEN?!
Minulo noč sta zaznamovala premočena majica in kričanje
sredi lokala. Nina je namreč sredi lokala na lastni koži
spoznala, kako je, če te po celem telesu polijejo ... S pijačo.
Sreča v nesreči pa je, če te polije ljubezen življenja?!
Nina se je s prijateljicami družila v lokalu. Po urah plesa in pogovorov je zdolgočaseno
gledala naokoli in razmišljala, a je že čas, da se odpravi domov. Takrat je Ninino telo zalila
mrzla pijača! Od presenečenja je zakričala in prestrašila prijateljice. Obrnila se je, obkrožalo
jo je polno ljudi. Do nje je pristopil fant in v smehu rekel: »Oprosti, tole je bila pomota.« Ko se
je že hotel vrniti do fantov, s katerimi je bil zunaj, je obstal pred Nino in z nasmehom rekel: “O
ne, tole pa očitno ni pomota ... Jaz sem Jan. In hočem s tabo na pijačo. Zdaj. Kako ti je ime?”

Dobre zgodbe se je vredno spomniti.

Uživaj odgovorno.
WWW.HEINEKEN.SI

KNJIGE

CITY KNJIŽNICA
VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK SPUSTITE VSE TEHNOLOŠKE PRIPOMOČKE IN VZEMITE V ROKE KAKŠNO DO
BRO KNJIGO. OBSTAJA NAMREČ REK, KI PRAVI, DA SE
POT PROTI ZNANJU ZAČNE Z OBRAČANJEM STRANI.
ZATO NE ČAKAJTE, OBRNITE PRVO STRAN ŽE DANES.

Ne liži te knjige je genialno preprosta in zabavna interaktivna slikanica, ki otrokom
predstavi čuden, neviden svet mikrobov, ki
jih obkroža, mladim staršem pa odpira nove
teme in možnosti igrivega pogovora o skrivnostih sveta, tokrat mikroskopsko majhnega, s svojimi najmlajšimi. Zgovorni mikrobi,
s katerimi se srečamo v knjigi, so očarljivi in
navihani ter bodo pripravili otroke, da bodo
dvakrat pomislili, preden bodo kaj polizali._

Vsi vemo, da zmaji v pravljicah letijo. Da bruhajo ogenj in varujejo
skriti zaklad. Vsi tudi vemo, da se
zaradi pravljic o zmajih otrokom
svetijo oči. Vendar je samo en
zmaj, ki leti, bruha ogenj in varuje
zaklad, medtem ko igra košarko.
In je resničen, čeprav je v pravljici. In zaradi pravljice o tem zmaju
se vam bodo zasvetile oči. Bralci
bodo v zgodbi poleg pravljičnih
bitij prepoznali biografske elemente iz življenja Gorana Dragića, ki je napisal tudi uvodnik in
nagovor, saj sodi slikanica v žanr
resničnih pravljic. Primož Suhodolčan, izjemni pripovedovalec
zgodb in najbolj košarkarski slovenski mladinski pisatelj, je moči
tokrat združil z ilustratorjem Matejem de Ceccom in skupaj sta
v življenje pričarala legendo o
zmaju._

zalozbamis.com
21,95 €

dzs.si
19,80 €

IDAN BEN-BAR AK

NE LIŽI TE KNJIGE

PRIMOŽ SUHODOLČAN

GORAN,
LEGENDA O
ZMAJU

DR. ALBERT J. BERNSTEIN

KDO JE TU
NOR?

Z Bookerjevo nagrado nagrajeni avtor (za
knjigi Otroci polnoči in Satanski stihi) se v
svojem najnovejšem romanu osredotoča na
hinavščino, družbeno resničnost in politične
nevarnosti sodobne ameriške kulture. Bralci
se zlahka zgubijo v svetu neizogibnih skrivnosti in središču tako privlačne hudobije. Veteranski romanopisec združuje starodavno
zgodovino in mit s popularno kulturo in kriminalnimi potegavščinami ter tako oblikuje
novodobno moralno zgodbo._

Nesposoben, aroganten ali pretirano zahteven šef, zabušantski, lažnivi in nesposobni delavci,
depresivni, zahrbtni in goljufivi
sodelavci, nenapisana pravila
poslovnega sveta, ki odločajo o
vašem preživetju, kako premagati strahove in kako napredovati? Priročnik nujnih preživetvenih
tehnik v najbolj brezobzirnem
okolju sodobnega časa: korporativni džungli. Napisano z izkušnjami, humorjem in predvsem
zdravo pametjo. In najboljši dokaz, da se nore stvari ne dogajajo
samo vam, ampak vsem._

amazon.com
16,00 €

zalozba-chiara.si
24,60 €

SALMAN RUSHDIE

THE GOLDEN HOUSE

OGLASNA VSEBINA

WWW.HEINEKEN.SI
OGLASNA VSEBINA

MINISTER Z A ZDRAVJE OPOZ ARJA: “UŽIVANJE ALKOHOL A L AHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARTIN LUNDER

TELEFON MESECA

»TEHNO« JESEN
VROČI AVGUSTOVSKI DNEVI SO MARSIKOMU PODALJŠALI MORSKE POČITNICE, SAJ SI JE
BREZ SKOKOV V VODO TEŽKO PREDSTAVLJATI, KAKO BI JIH PREŽIVELI. NO, NEKATERI STE
MORDA ZAVILI PROTI SEVERU IN SE HLADILI V ZAVETJU NAŠIH GORA. KAKORKOLI, POLETJE
SE JE PREVESILO V DRUGO POLOVICO, ŠOLSKE KLOPI ŽE KLIČEJO, MI PA SMO PRIDNO NABIRALI TEHNOLOŠKE NAPRAVE, KI VAS BODO ZAGOTOVO NAVDUŠILE. ZAPLAVAJMO MEDNJE!
NOKIA 8
LEGENDA, KI SPET KAŽE ZOBE
Nokia se vrača, in to z izdelkom, ki po
lastnostih na papirju spada v najvišji razred pametnih telefonov.
Torej telefon, ki v svojem drobovju
skriva procesor Snapdragon 835.
Nokia 8 premore 4 GB delovnega spomina, medtem ko je notranjega spomina
za podatke 64 GB in je razširljiv s spominsko kartico do 256 GB. Napravo
krasi 5,3-palčni zaslon IPS LCD QHD z
ločljivostjo 2560 × 1440, ki je zaščiten
s steklom Corning Gorilla Glass 5. stopnje.
Povprečno velika baterija, ki podpira hitro polnjenje, premore 3090 mAh. Nokia si je za partnerja pri
fotografiji izbrala optičnega specialista Zeiss, kar zagotavlja odlično fotografijo in video. Kamere Nokia 8 zajemajo barvno 13MP (Colour + OIS) in črno-belo 13MP
(Mono) fotografijo. Dobrodošla nazaj, Nokia!_
nokia.com

SAMSUNG GAL A X Y
S8 ACTIVE
NEŽNI ROBUSTNEŽ

NIKON D850
PRIHODNJI PRVAK MED
DSLR-JI?
Nikon D850 je naslednik priznanega modela D810, ki nas
je razvajal z izjemnimi barvami.
D850 premore tipalo CMOS s
45,7 milijona slikovnih točk, ki je
osvetljeno z zadnje strani, kar je
Nikonova novost. Za procesor
so izbrali Expeed 5, ki bo kljub
velikemu številu podatkov omogočal 7 posnetkov v sekundi.
Posnetke boste lahko preverjali
na 3,2-palčnem zaslonu, ki je
premakljiv po višini. Videoposnetke boste lahko snemali v
ločljivosti 4K/UHD v polnem
formatu. S polno baterijo lahko
posnamete vse do 1800, ob
uporabi baterijskega dodatka pa
prek 5000 posnetkov._
nikon.si
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Pri Samsungu vedno poskrbijo, da imajo njihovi mobilniki
eleganten, celo nežen videz.
Novi S8 Active je nekoliko
drugačen. Robustno eleganten
ali elegantno robusten, kakor
želite. Kovinsko ohišje predstavlja pred udarci varno okolje,
telefon pa je v celoti varen
tudi pred vodo in prahom.
5,8-palčni zaslon Quad HD
Super AMOLED z razmerjem
stranic 18,5 : 9 je nekaj, s čimer
se S8 Active lahko pohvali, pa
čeprav ni brez roba, kakršen
je pri Samsungu S8. Si pa
omenjena modela delita enako
zmogljivo dvojno kamero, in
sicer z 12 milijoni slikovnih točk
ter zaslonko f/1,7._
samsung.com

ACER NITRO 5 SPIN
NEKAJ ZA IGRIČARJE
Tukaj je Acer Nitro 5 Spin, igričarski hibrid, ki ga krasi kar nekaj
odličnih lastnosti. V jedru se skriva novi procesor Intel 8th Generation Core i7. Za odlično grafiko
bo skrbela kartica NIVIDIA GeForce GTX 1050 z izjemno hitrim
GDDR VRAM, trdi disk PCle SSD s
512 GB prostora pa bo nudil dovolj prostora in hitro odzivnost.
15,5-palčni zaslon na dotik FHD,
ki je opremljen tudi s tehnologijo
Acer Color Intelligence, osvetljena tipkovnica ter odlični zvočniki
so zagotovilo za zabavo. Ohišje je
iz aluminija, ki so ga pobarvali v
črno ter mu dodali nekaj
rdečih ‘okraskov’. Baterija pri življenju zdrži
celih 10 ur._
acer.com

SAMSUNG GALAXY
NOTE8
Zgodba s sedmico je končana
in komaj smo že čakali na Galaxy Note8. Moramo priznati,
da je prvi vtis odličen. Galaxy
Note8, ki ima 6 GB delovnega
spomina, 10-nm procesor in
razširljiv pomnilnik do 256 GB,
je opremljen še z večjim brezkončnim zaslonom, izboljšanim pisalom S Pen, ki ima
natančnejšo konico in izboljšano občutljivost pritiska, ter
najboljšo Samsungovo kamero do zdaj. 6,3-palčni zaslon
Quad HD+ Super AMOLED je
največji v družini Note do zdaj,
a zaradi ozkosti se še vedno
izjemno lepo prilega roki. Najboljši teren za večopravilnost.
Note8 je opremljen kar z dvema glavnima kamerama, ki se
ponašata z 12 milijoni slikovnih pik in optično stabilizacijo
slike na širokokotnem in telefoto objektivu. Na sprednji
strani boste našli še eno kamero, ki je opremljena z 8 milijoni slikovnih pik in pametnim samodejnim ostrenjem.
Samsung še naprej podpira
svojo zavezo, da bo industrijo
vodil k varnosti baterij. Galaxy Note8 je bil preverjen z
osemstopenjskim varnostnim
pregledom baterije._
samsung.com

NOVIČKE S SPLETA
OSEBNI ROBOT TEMI
*cm.si/temi

INSTAGIF NEXTSTEP
*cm.si/instagif

APLIKACIJA CORNEA
*cm.si/cornea

TEHNOLOGIJE

GR AYL

BANG &
OLUFSEN
BEOL AB
50

STEKLENIČKA,
KI OČISTI VODO

MOKRE SANJE VSAKEGA
AVDIOFILA

ALL CONTROLLER

Zvočnik s svojo ‘vitko postavo’
deluje zelo elegantno. K temu
pripomoreta tudi aluminijasto
in hrastovo ohišje. BeoLab 50,
samostoječi zvočnik, v višino
meri dober meter, v najširšem
delu pa slabega pol metra.
Ob aktivaciji se iz gornjega
dela dvigne akustična leča in
takrat je zvočnik pripravljen
na glasbene frekvence. Pod
površjem ohišja so nameščeni
3 ojačevalci, ki skupaj premorejo neverjetnih 2100 vatov
moči, ter 7 zvočnikov, od tega
3 basovski, 3 srednjetonci in
visokotonec. Na mobilno napravo si naložite aplikacijo B&G
in tako skrbite za predvajanje
glasbe._

Ste eden od tistih, ki imajo v
lasti skoraj vse igralne konzole,
ki so jih kadarkoli naredili? Če
ja, potem imamo dobro novico
za vas. ALL Controller, kot so
ga poimenovali, precej spominja na upravljalnik Xbox One.
Deluje s PS3, PS4, Xbox 360,
Xbox One, PC-jem, Macom,
iOS-om in Androidom. Testne
različice nakazujejo, da po kakovosti ne bo prav nič zaostajal
za originalnimi upravljalniki,
saj je ohišje precej robustno in
kompaktno, funkcije pa odlično
delujejo. No, opremljen je celo z
LCD-zaslonom, s čimer prekaša vse ostale upravljalnike._

V svetu, kjer sta že
vsaka kaplja vode
in travna bilka
lahko onesnaženi, je nadvse
pomembno, da
iščemo načine, ki
nam omogočijo manj oporečen način življenja. Eden od
teh načinov je tudi steklenička Grayl. Grayl Ultralight je
najnaprednejša steklenička na
svetu za filtriranje in čiščenje
vode. Z enim pritiskom na
pokrovček se znebite bakterij,
virusov in parazitov. Kartuša
s filtrom zadostuje za 300
čiščenj oz. 150 litrov vode.
Grayl Ultralight za delovanje
ne potrebuje nikakršnega
napajanja. Vse, kar morate
storiti, je pritisniti pokrovček
in počakati 15 sekund, da se
voda prečisti._

all-controller.com

thegrayl.com

bang-olufsen.com

IGRALNI DALJINEC ZA VSE
KONZOLE

THE RIGHT CUP
KOZAREC, KI VODO
ČUDEŽNO SPREMENI V SOK
Kozarec The Right Cup
spremeni pitje vode v zabavo.
Med pitjem vode imate občutek, da uživate v kozarcu
sadnega soka. In to brez
umetnih sladil! Kako to stori?
Kozarec je namreč sestavljen
iz plastike, v katero so dodani
različni sadni okusi, vse to pa
je v skladu s FDA, ameriškim
Zveznim uradom za hrano
in zdravila. Kozarca se bodo
razveselili tudi diabetiki, saj
se morajo zaradi strogega
režima ves čas izogibati
sladkorju. Na voljo so različni
okusi, ki pa naj bi se držali
kozarca malo manj kot leto.
Eden izmed njih je celo okus
po grozdju, kar naj bi bilo
najbližje »spreminjanju vode
v vino«._
therightcup.com

ICEMULE BOS S
HLADILNI
NAHRBTNIK
Ste šli kdaj na
izlet, kamor ste
vzeli tudi hrano in
pijačo, skrbno
zapakirano v
hladilno torbo,
ter ob nošenju
škrtali z zobmi
in jo nekajkrat
prekleli? Icemule Boss bo
zaradi svoje
udobnosti
pri pripravi
na piknik
marsikomu
olajšal logistične
napore. Trakovi
okoli bokov so
oblazinjeni, na
hrbtni strani pa so blazinice zračne. Precej lahko
ga je tudi napolniti in izprazniti, saj je opremljen
z ohišjem Tri-Fold DriTop, ki omogoča preprost
dostop do hladilnih predelov. Notranje stene
ohišja so sestavljene iz kar 3-centimetrske pene
PolarLayer XT Insulation, kar bo led ohranilo kar
nekaj dni._
icemulecoolers.com

OGLASNA VSEBINA

SUUNTO SPARTAN TR AINER WRIST HR
UŽIVAJTE V ŠPORTU
Izboljšajte svoje rezultate s pomočjo nove večšportne GPS-naprave, ki bo vaš
novi partner pri dnevnih izzivih. Suunto predstavlja novi Suunto Spartan Trainer
Wrist HR.
Športni avanturisti vseh vrst boste navdušeni nad izjemno preprosto uporabo.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR ima integrirano merjenje srčnega utripa na
zapestju, hkrati pa je kompatibilen tudi s klasičnim pasom za merjenje utripa.
GPS za natančno merjenje hitrosti, razdalje, tempa in višine vas bo navdušil pri
vseh športih. Da boste lažje ostali aktivni in formi, ura 24/7 spremlja aktivnosti
korakov, kalorij in spanca. Zaslone lahko prilagodite po svojih željah, prav tako
funkcije, ki jih želite meriti pri posameznem športu. Navigacija poti pa vam bo
omogočila brezskrbno raziskovanje v naravi in varno pot nazaj domov, skok v
vodo in plavanje pa naj ne bo skrb, saj je ura vodoodporna do 50 metrov. Ura je
na voljo že od 279 evrov._
suunto.com/spartan
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LG V30
NAJLEPŠI LG-JEV PAMETNI
TELEFON

SONY XPERIA X Z1 IN
X Z1 COMPACT

SAMSUNG
GE AR FIT2 PRO

NABOR IZJEMNIH INOVACIJ

NAPREDNA PAMETNA
ZAPESTNICA

LG V30, ki po videzu nekoliko
spominja na Samsungov Galaxy S8, krasi 6-palčni zaslon
Quad HD OLED z razmerji stranic 18 : 9 in z lepo ukrivljenim
robom. Poganja ga procesor
Qualcomm Snapdragon 835, za
tekoče delovanje Androida Nougat pa skrbi 4 GB sistemskega
pomnilnika. Vgrajenega ima
64 GB prostora. Hrbtna stran,
na kateri je dvojna kamera s 16
oz. 13 milijoni slikovnih točk, je
zaščitena z Gorilla Glass 5. LG
V30 ima na sprednji strani kamero s 5 milijoni slikovnih točk
in 90-stopinjskim načinom
zajemanja fotografij. Telefon
so opremili tudi z brezžičnim
napajanjem._

Sony je svoji družini napravic
dodal še dve, in sicer pametna telefona Xperia XZ1 in XZ1
Compact. Oba telefona imata
najnovejšo kamero Motion Eye
ter novo tehnologijo s 3D-skeniranjem. Xperio XZ1 poganja
procesor Qualcomm Snapdragon 835 z X16 LTE, ki zagotavlja izjemne hitrosti Gigabit
LTE-prenosov, 5,2-palčni zaslon pa skrbi za preglednost in
urejenost. Xperia XZ1 Compact
je zastavonoša med kompaktnimi pametnimi telefoni. S
4,6-palčnim zaslonom je izjemno priročna. Je odporna na
vodo, na hrbtni strani pa ima
zaščitno steklo Corning Gorilla
Glass 5._

lgmobile.si

sonymobile.com

Samsung v družini Gear
predstavlja novo napravo, ki
se je boste najbolj razveselili
športniki. S Samsungom Gear
Fit2 Pro boste lahko nadzorovali srčni utrip, z vgrajenim
GPS-om pa boste lahko natančno sledili teku ali kolesarjenju. Zadnja aplikacija za
plavanje podjetja Speedo, imenovana Speedo On, omogoča
sledenje številu preplavanih
dolžin in času. Če je vaša strast
potapljanje, se pod gladino
lahko potopite do 50 metrov.
Funkcija samodejnega zaznavanja aktivnosti prepozna
hojo, tek in kolesarjenje. Gear
Fit2 Pro ima 3,81-centimetrski
visokoločljivostni barvni zaslon
na dotik Super AMOLED._

FIBIT IONIC
PAMETNA URA, KI JE UJELA
VELIKANE
Pri Fitbitu so želeli stopiti ob
bok najboljšim pametnim uram
in z Ionicom jim je očitno uspelo. Kot se za najboljše spodobi,
tudi Fitbit Ionic krasijo odpornost na vodo, GPS, merilnik
srčnega utripa, brezstično
plačevanje in opomnik. Ura
lahko izmeri kisik v krvi ter vas
tako opozarja na morebitne
zdravstvene težave. Športniki
boste v Ionicu našli tudi ‘osebnega trenerja’, ki vas bo vodil
skozi vadbeni proces ter vas
zalagal s povratnimi informacijami o napredku. Tudi skozi
stresne trenutke vas bo peljala,
saj lahko na podlagi srčnega
utripa izračuna, kako hitro bi
morali dihati, ko ste v stresni
situaciji._
fitbit.com

samsung.com

L AMETRIC

OT TO

URA, KI SE BO POVEZALA Z
VSEMI NAPRAVICAMI V
VAŠEM DOMU

NAJBRŽ NAJMANJŠA IN
NAJDRAŽJA KLJUČAVNICA

Nagrajena ura LaMetric Time se
poveže z vašim omrežjem Wi-Fi
ter deluje kot vmesnik z virtualnimi pomočniki, kot so Amazon
Alexa, Philips Hue, Nest in tako
naprej. Lahko vas zbudi z glasbo, napove vremensko napoved
ter celo ugasne gospodinjske
aparate. LaMetric, ki deluje tako
z iOSom kot z Androidom, je
opremljena z izjemno vsestranskim zaslonom, ki prikazuje
novice, sporočila, številke itd.
Vgrajen ima tudi svetlobni senzor, ki prilagaja osvetlitev zaslona trenutnim pogojem. Če imate
doma dobre zvočnike, prek katerih najraje poslušate glasbo,
lahko LaMetric zdaj povežete
tudi z njimi._
lametric.com
38 //
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Ključavnica Otto nima reže za
ključe in je popolnoma odvisna
od povezave z mobilnim telefonom. Odklenete jo z dotikom,
a mobilnik mora biti v bližini. V
primeru nedelovanja mobilnika,
lahko ključavnico obračate in jo
tako prek PIN-kode odklenete.
Otto vas celo opomni na to, če
ste vrata zaprli ali ne. Vgrajen
ima Wi-Fi, tako da jo boste
lahko upravljali zunaj hiše, naj
pa na začetku ne bi podpirala
‘domačih asistentov’. Otto sicer
v primerjavi z ostalimi pametnimi ključavnicami ni ‘pametnejša’, a je zaradi svoje velikosti
oz. majhnosti vsekakor pred
njimi. Malo grenak priokus pusti
le cena, saj stane 600 evrov._
meetotto.com

SAMSUNG GE AR SPORT
NOVA PAMETNA URA, KI PODPIRA AKTIVEN IN
URAVNOTEŽEN ŽIVLJENJSKI STIL
Gear Sport je še ena od novih Samsungovih napravic v družini
Gear, ki bodo olajšale življenje predvsem športnikom. Samsung
Gear Sport je elegantna pametna ura, ki jo krasita 3,05-centimetrski zaslon Super AMOLED in izboljšani uporabniški vmesnik
za boljši pregled informacij. Opremljena je s 4 GB notranjega pomnilnika in 768 MB RAM-a. Za povezanost s svetom bodo skrbeli
Bluetooth 4,2, Wi-Fi ter NFC. Baterijo s 300 mAh boste polnili na
brezžični način. Z Gear Sport boste lahko dosegali športne cilje,
prejemali opozorila za hrano in priporočila za dejavnosti, tudi ko
ne boste povezani na internet._
samsung.com
OGLASNA VSEBINA

SAMSUNG GALAXY NOTE8
PRI TELEKOMU SLOVENIJE

Z AR A
Ženski suknjič
69,95 €
zara.com

LES PETITS JOUEURS
Torbica »clutch« Alex Mask
104,00 €
lespetitsjoueurs.com

Glejte več in komunicirajte na popolnoma nov način. Z mobitelom Galaxy Note8 v rokah
pričakujte več. Brezkončen zaslon, ki je večji od življenja. Na večjem zaslonu je mogoče
početi več enkratnih stvari. To je največji zaslon pri mobitelih Note doslej in se vseeno
idealno prilega vaši dlani. S pisalom S Pen se lahko izrazite drugače. Narišete lahko svoje
smeške – z njimi pokažite svoje razpoloženje ali napišite sporočilo na fotografijo in jo pošljite kot ročno napisano razglednico. Posnemite jasne fotografije tudi ob šibki svetlobi, in
ko je telefon težko mirno držati. Dvojna kamera telefona Galaxy Note8 je širokokotna in
odlična za fotografiranje v mraku, kot se od kamer na pametnih telefonih Galaxy pričakuje.
Hkrati pa nudi tudi 2-kratno optično povečavo, s katero lahko fotografirate motive od blizu
in daleč. Ima optično stabilizacijo slike, zato so fotografije ostre tudi ob uporabi povečave.*
www.telekom.si

H&M
Usnjeni moški čevlji z zaponkami
69,99 €
hm.com

8
Moška jakna z dvojnim zapenjanjem
160,00 €
yoox.com

MANGO
Poslovna torba
59,99 €
shop.mango.com

MOLESKINE
Beležnica Blue Note v omejeni izdaji
15,23 €
moleskine.com

JEFFREY CAMPBELL
Minimalistični ženski čevlji, z biseri
156,00 €
jeffreycampbellshoes.com

*Slika je simbolična. Za več informacij obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
OGLASNA VSEBINA
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AVTOMOBILSKE
VRSTICE
POLETJE JE ZA NAMI, ŽIVLJENJE PA SE POČASI VRAČA V USTALJENE TIRNICE. MED POLETJEM
AVTOMOBILSKI PROIZVAJALCI NISO POČIVALI, ŠE
BOLJ PESTRO PA BO NA TEM PODROČJU JESENI.
POSKRBELI BOMO, DA VAS BOMO REDNO OBVEŠČALI O VSEH NOVOSTIH, DO TAKRAT PA SI PREBERITE
NEKAJ POLETNIH UTRINKOV, KI STE JIH MED DOPUSTOM MORDA ZAMUDILI.
BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ
VOLKSWAGEN T-ROC

VOLKSWAGEN T-ROC:
TERENEC ZA URBANE
Volkswagen T-Roc ima kljub
kompaktnim meram privlačen
športni dizajn, ki zajema vse značilne lastnosti SUV-jev. Ponuja
širok izbor barv in ogromno možnosti za individualizacijo. Slednje
je v današnjem času še posebno
zaželeno, saj bi prav vsak posameznik rad nekoliko izstopal
iz povprečja. Konkurentom se
bodo nedvomno zatresle hlače,

saj se bodo T-Rocu preprosto
morali prilagoditi. Po velikosti ga
namreč lahko postavimo ob bok
Renaultovem Capturju, Nissanovemu Juku, Citroënovemu C3
Cactusu, Peugeotu 2008 in Kii
Stonic. V svojem koncernu pa bo
vsekakor mešal štrene prestižnejšemu Audiju Q2._

GLISER NA ŠTIRIH KOLESIH

NOVA DOBA LUKSUZ A

VISION
MERCEDES

ROLLS-ROYCE
PHANTOM

km/h. Na veselje cestnih divjakov bo z
njim še vedno mogoče risati »krofe«,
saj lahko kljub štirikolesnemu pogonu
speljemo pogon le na zadnji kolesni
par. Zunanjost in notranjost sledita
že videnemu in pričakovanemu, kar
pomeni subtilno, a opazno razliko s
prejšnjim modelom._

Vision Mercedes-Maybach 6
Cabriolet v marsikaterem pogledu spominja na gliser, ki je bil
oblikovan v stilu art decoja in je
postavljen na 24-palčna platišča. Njegov prednji del se razteza skoraj neskončno daleč,
zadnji del pa je zašiljen v konico
in oblikovan kot zadek gliserja.
Presunljivi kabriolet meri v dolžino kar 5,79 metra in tako resnično deluje kot jahta na cesti.
Vsako kolo Vision 6 Cabrioleta
ima vgrajen elektromotor, ti
pa skupaj premorejo kar 750
konjskih moči. Zajetna baterija s hitrim polnjenjem lahko v
zgolj petih minutah priskrbi za
dodatnih 100 kilometrov vozne
energije._

Poskusite si zamisliti ogromno
cestno ladjo, ki je dolga malce
več kot 6 metrov, široka 2 metra
in tehta skoraj 3 tone. Da, to je
novi Rolls-Royce Phantom. Pri
tem avtomobilu se namreč prav
vse vrti okoli prestiža in elegance. Za notranjost si lahko izberete keramiko z motivom vrtnic
ali oljno sliko, ki krasi armaturno
ploščo. A še noben avtomobil vam do zdaj ni ponudil, da
postanete del njega. Ko enkrat
postanete lastnik Rolls-Royce
Phantoma, si med vsem naštetim lahko naročite izdelavo
3D-printa lastnega DNK-zapisa, ki vas bo nato kot del avtomobila spremljal na vseh vaših
popotovanjih._

bmw.si

mercedes-benz.si

rolls-roycemotorcars.com

VOLKSWAGNOV HIPIJEVSKI KOMBI

volkswagen.si

VW BULLI
Volkswagen Bulli je avto, ki združuje
zgodovino in močno zre v prihodnost,
saj bo imel le električni pogon. Nekaj,
kar je zagotovo po godu hipijem nove
generacije. Na ceste se vrača že leta
2022. In tako predstavlja enega od
stebrov prihodnje generacije električnih vozil znamke Volkswagen. Med
prihodom najstarejšega in najmlajše-

ga, bo minilo kar 7 desetletji. Zaradi
električne zasnove bo VW Bulli ponudil izjemen izkoristek prostora. Kljub
temu, da avto v dolžino ne bo meril
več kot povprečen osebni avtomobil,
pa naj bi bilo prostora toliko kot v VW
transporterju._
volkswagen.si

BOŽ ANST VO CESTE

NOVI BMW M5
Za vse ljubitelje blagovne znamke z
modro značko predstavlja božanski
BMW M5, tisto nekaj, kar se zgodi le
vsakih 7 let. Reinkarnacija absolutnega božanstva ceste. Novi BMW M5
prinaša pospeške od 0 do 100 km/h
v pičlih 3,4 sekundah, pod motornim
pokrovom pa skriva 600 nemških konjev, ki obljubljajo končno hitrost 305
40 //
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NOVICE

PAMETNI NADZORNIK
PNEVMATIK

K AJENSKI POPER S ŠPORTNIM PRIDIHOM

MEGALIMUZINA, KI MASIR A STOPAL A

ZUS

PORSCHE CAYENNE

AUDI A8

ZUS je pametni nadzornik pnevmatik, ki za manj kot 100 evrov s pomočjo pametnih pokrovčkov ventilov poskrbi za vašo varnost na cesti.
V avtomobil boste namestili škatlico,
ki od pametnih pokrovčkov sprejema
podatke o stanju tlaka v pnevmatikah in temperaturi, te podatke pa
vam nato posreduje na aplikacijo, ki
jo naložite na svoj pametni telefon.
Če pride do uhajanja zraka v kateri
izmed pnevmatik, vas bo sistem na
to tudi opozoril. Zagotovo gre v tem
primeru za pametni nakup, saj od
pravilne napolnjenosti pnevmatik ni
odvisna samo varnost na cesti, temveč tudi optimalna poraba goriva._

Porsche Cayenna lahko ob bok postavimo Audijevemu Q7, BMW-ju X5, Jaguarju F-Pace in drugim.
Gre za razred velikih SUV-jev, skupna stvar vsem
tem avtomobilom pa je seveda luksuz. Tega ni v
novem Cayennu nič manj, kot smo ga bili do zdaj
vajeni. Zadnji del je tisti, prek katerega boste lahko
v trenutku ugotovili, da gre za novega Cayenna. Ta
je dobil tako imenovani enojni žaromet prek celega zadka. Podobnega lahko najdemo na zadnjem
delu nove Porsche Panamere. Notranjost je za
malenkost bolj minimalistična, kot je bila pri predhodnih modelih, a nič zato, s tem je samo še bolj
pregledna._

Audijeva admiralska limuzina je bila že težko pričakovana
in mirne vesti lahko zatrdimo, da je ta pričakovanja tudi
upravičila. Tehnološki napredek nas je namreč privedel
do popolne digitalizacije voznikovega prostora, avtonomni sistem vožnje pa je napredoval do te mere, da je A8
v koloni, ki se ne premika hitreje od 60 km/h, zmožen
popolnoma prevzeti nadzor nad avtomobilom. Tu so še
laserji, ki jih najdemo tako v žarometih kot v senzorjih za
nadzor okolice avtomobila. In masaža stopal? Tako udobje je namenjeno potniku na zadnjem sedežu za sovoznikom in še to v podaljšani limuzini A8L._

indiegogo.com

audi.si

porsche.si
CALIFORNIE NI VEČ, DOBRODOŠEL ...

FERRARI PORTOFINO
Portofino niso oblikovali pri Pininfarini, ampak
znotraj Ferrarijeve hiše s tesnim sodelovanjem
oddelka za dizajn in aerodinamiko. Tako lahko na
novem Portofinu najdemo oblikovalske elemente
iz drugih Ferrarijevih avtomobilov, pri površnem

ELEK TRIČNI SKIRO

BMW

opazovanju pa bi lahko celo rekli, da gre za pomanjšanega 812 Superfasta. Kot je že v navadi, ima novinec
boljši motor in več moči od predhodnega modela. 3,9-litrski 8-valjni motor ima zdaj 592 konjskih moči, kar je 40
konjskih moči več kot njegova predhodnica California T.
Od 0 do 100 km/h potrebuje le 3,5 sekunde, končna hitrost pa je prek 320 km/h._

Elektrika je ta hip še kako kul, in če
imamo skorajda že vsa prevozna
sredstva na električni pogon, zakaj
ne bi imeli še skiroja. In to takega, ki
ga je razvil BMW Motorrad. In če na
kaj, se ti fantje zagotovo spoznajo
na vožnjo po dveh kolesih. X2City
je priročen skuter, ki ga hitro zložite
in v trenutku pospravite v prtljažnik
svojega BMW-ja. Težak je 20 kilogramov, kar je za skiro veliko, a takšno
težo zahtevajo baterije, v katerih je
za med 25 in 35 kilometrov življenjske energije. BMW Motorrad je skiro
izdelal v sodelovanju s podjetjem
Kettler in stane nekaj manj kot 2.500
evrov._

Dosedanja šasija z imenom Dyna se je za vedno poslovila, saj jo
od leta 2018 dalje nadomešča ogrodje »softail«. Harley-Davidson Fat Bob bo zaradi te spremembe veliko pridobil, saj bo vožnja
z njim od zdaj bolj prijetna. Šasija ima kar 50 % manj sestavnih delov in potrebuje za 22 % manj varov. Na izbiro sta dva motorja, oba
Milwaukee Eight z oznako 107 oziroma 114. Te številke označujejo
prostornino motorja v kubičnih palcih, kar v kubičnih centimetrih
pomeni 1746 oziroma 1868. Fat Bob tehta 295 kilogramov, kar je v
primerjavi s predhodnikom kar 15 kilogramov manj._

bmw.si

harley-davidson-ljubljana.si

ferrari.si

SPREMENJENI KULTNEŽ

HARLEY-DAVIDSON FAT BOB
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MOBILNO

R A ZKOŠNI POTOVALNIK

BENTLEY CONTINENTAL GT
Številke, ki se vrtijo okoli motorja novega
Bentleyja Continental GT so impresivne.
6-litrski 12-valjni motor z dvojno turbino je
bil nadgrajen in premore krepkih 626 konjskih moči in 897 njuton metrov navora. Ta
moč zagotavlja, da Bentley od 0 do 100
km/h pospeši v 3,7 sekunde, njegova najvišja hitrost pa znaša 333 km/h. V notran-

josti se prepletata moderna tehnologija in
tradicija, ki si je nekatere stranke še vedno
želijo. Na osrednji konzoli imamo na voljo
tri analogne kazalnike, ki se s pritiskom na
gumb v stilu Jamesa Bonda zavrtijo, namesto njih pa nato občudujemo 12,3-palčni
zaslon na dotik._
bentleymotors.com

ZVEZDA, KOT JE ŠE NI BILO

MERCEDES X
Za zunanjost razreda X lahko mirno zatrdimo, da je
povsem v stilu Mercedes-Benza, še posebno, če
pogledamo prednji del njihovih SUV-avtomobilov.
Dodali so nekaj značilnih »pick-up« elementov, kot so
zaščitna »štanga« na prednjem delu in izraziti stranski pragovi za lažji vstop in izstop. Z dolžino nekaj čez
pet metrov in širino blizu dveh je razred X impresiven,
še boljše pa so njegove terenske zmogljivosti. Na keson lahko naložite 1042 kilogramov, kar je že kar lepa
količina prepeljanega materiala. Poleg tega lahko izbirate med več vrstami oblog kesona, s tem pa bo vaš
X še toliko bolj vaš._
mercedes-benz.si

DOSTOPNI SUV

DACIA DUSTER
Znano je, da dobitne formule ne gre spreminjati. In tega se držijo tudi pri Dacii, saj je
novi Duster evolucija nečesa že obstoječega
in zmagovalnega. Kljub temu so spremembe
opazne in se z lahkoto loči med prvo in drugo generacijo. Novi Duster izstopa s svojim
zadkom, kjer najdemo vpadljive zadnje luči,
ki so moderne in zelo všečne. Širše luči ga

naredijo močnejšega, spremenjeni prednji
odbijač pa ima zdaj srebrni vstavek, ki je narejen iz posebne, na udarce in praske odporne plastike in spominja na zaščitno »štango«. Povsem novo notranjost bodo razkrili
na uradni predstavitvi v septembru._
dacia.si

LEON S 310 KONJSKIMI MOČMI

SEAT LEON CUPRA R
OGLAS AVTOB
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Pred časom prenovljeni Seat Leon je z različico Cupra R dobil 10 dodatnih konjskih
moči, v primerjavi z običajno Leon Cupro.
To pomeni da jih pod motornim pokrovom
skriva prav toliko kot VW Golf R. A se Seat
v primerjavi z Golfom R razlikuje v tem, da
je še vedno gnan le na prednji par koles.
V čemer je pri tolikšni izbiri konjskih moči

pravzaprav edinstven in tudi zato prav posebej strupen. Cupra R se od ostalih različic
razlikuje tudi zaradi mnogo karbonskih dodatkov, ki jo delajo posebno in nekoliko drugačno od običajne različice. Tu so še barve,
ki so rezervirane le za model Cupra R._
seat.si

MOBILNO

MIFOLD –
REVOLUCIONARNI
OTROŠKI
AVTOSEDEŽ

VSI STARŠI VESTE, KAKO STRESNA JE LAHKO MONTAŽA
AVTOSEDEŽEV IN NATO PRIPENJANJE OTROKA, KO SE
ZAKLOP ZA PAS SKRIJE SKORAJDA POD SEDEŽ. STRES
NAS SPREMLJA NA SKORAJDA VSAKEM KORAKU, ZAKAJ BI NAS ŠE V ČASU, KI GA PREŽIVLJAMO S SVOJIMI
OTROKI? POENOSTAVIMO SI SVOJ ČAS TER PROSTOR.
Miofold je hitroprenosni varnostni otroški avtosedež.
Desetkrat manjši od običajnega, a vseeno enako varen.
Je najbolj napreden, kompakten in prenosljiv otroški
avtosedežev do zdaj. Njegova posebnost je ta, da
otroka ne dvigne višje, temveč na raven otroka spusti
varnostni pas ter tako zagotavlja visoko mero varnosti.
Primeren je za otroke od 4 do 12 let in spada v skupino
sedežev 2/3.
Imate tri otroke? Nobene težave več. Miofold namreč
zavzame veliko manj prostora, tako lahko zdaj tudi trije
otroci udobno sedijo na zadnji klopi.
Velikost? Gre v vaš žep, torbo ali predal na sovoznikovi strani. Otroku ga zlahka spakirate v nahrbtnik, če
veste, da ga bo potreboval po vrtcu ali šoli, ko ga bodo
morda stari starši odpeljali na izlet. Zavzame res malo
prostora.
Materiali? Le najboljši. Sedež je sestavljen iz vrhunske
kovine, plastike, etilen vinil tkanine in acetatne pene.
Barve? Izbirate lahko med svetlo in temno sivo, modro
ter roza barvo. Lahko tudi v kompletu z dizajnersko
torbico._
mifold.si

OGLASNA VSEBINA

MOBILNO
FOTO: MAGNUS ROALDSET FURSET, MILOŠ HORVAT IN FORD

NOVA FORD FIESTA:
ROJENA ZA SLOVENSKE CESTE
NOVO FORDOVO FIESTO NAM JE USPELO SPOZNAVATI NA SLOVENSKIH
CESTAH V OKVIRU MEDNARODNE PREDSTAVITVE NOVIH MODELOV NOVINARJEM IZ ŠIRNE EVROPE, KI POKRIVAJO ŽIVLJENJSKI SLOG. FORD
SE JE NAMREČ ODLOČIL, DA AVTO TEMU ZAHTEVNEMU OBČINSTVU
POKAŽE PRAV V NAŠI LEPI DRŽAVI. IN NA TO SMO PONOSNI.

Izpusti in poraba nove Fieste z naslovnice: Uradna poraba goriva: 3,2–5,2 l/100
km. Uradni izpusti CO2: 82–118 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradni izpusti NOx:
0,0186–0,0668 g/km. Specifični izpusti trdih delcev: 0,00050–0,00200 g/km. Število
delcev: 0,09000–0,47700 x 1011. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Izpusti
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Avtor fotografije na naslovnici: Klemen Brumec.

44 //

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

LEGENDARNA FORD FIESTA
Ford Fiesta velja za Fordov najbolj prodajani model na evropskih tleh, saj so jo izdelali v kar 18 milijonih primerkov. Tokrat je
pred nami že njena sedma generacija, ki to
41-letno damo (Ford Fiesta je bila namreč
prvič predstavljena davnega leta 1976) naredi izjemno mladostno in agilno. A ne le to!
Pri Fordu trdijo, da gre za najbolj tehnološko napreden avtomobil v segmentu, ki v
današnjih časih posledično pomeni tudi
velik doprinos k varnosti potnikov. Na voljo bo v štirih različicah, od najprestižnejše
Vignale z vrhunsko opremo in storitvami,
do elegantnejših Titanium in Active, do
športe ST-Line ter najbolj zmogljive ST, ki
prihaja prihodnje leto._
MojaFiesta.si

VRHUNSKI ZVOK
B&O PLAY
Če iščete avtomobil, v katerem boste zvok doživeli na prav poseben
način, in ste avdiofil, potem ste našli
svoj naslednji avtomobil. Ford je namreč vselej velik poudarek dal prav
temu segmentu in z novo Ford Fisto
presegel naša pričakovanja. K sodelovanju so povabili Bang&Olufsen in
rezultat je popoln prostorski zvok iz
kar 10 zvočnikov, ki skupaj premorejo več kot 675 vatov. Nizkotonca
so pospravili na mesto, kjer se navadno skriva rezervna pnevmatika,
osrednji srednjetonski zvočnik pa
na vrh armaturne plošče. Rezultati,
ki so jih dobili s testiranjem in predvajanjem več kot 5000 pesmi, je
izjemen. Sistem B&O Play, narejen
posebej za novo Fiesto, je povezan
s Fordovim uporabniškim vmesnikom SYNC 3, ki ga upravljamo na do
8-palčnem zaslonu na dotik. Sistem
je obenem povezljiv tudi s pametnimi napravami prek Apple CarPlay in
Android Auto._

Z A VOL ANOM
ROJENA ZA SLOVENSKE CESTE
Na slovenskih cestah smo dodobra
preizkusili vozne lastnosti nove Ford
Fieste, ki še vedno ostaja pregovorno odlična in v svojem razredu
praktično nepremagljiva. To pomeni, da so njene vozne lastnosti bile
in ostajajo zapisane kot vzorne in po
meri tistih voznikov, ki radi svoj avtomobil včasih preganjajo nad mejami fizikalnih sposobnosti. To pa ne
pomeni, da se na račun vozne dinamike v Ford Fiesti odrekate udobju.
Ta je v novi generaciji še na višjem
nivoju kot v prejšnji. Vse je tišje in na
nek način bolj uglajeno in uravnoteženo. Nova Ford Fiesta se občutno
bolje od prejšnje generacije pelje na
avtocesti, ker so inženirji pričarali
občutek veliko večjega avtomobila.
To ji štejemo v poseben plus. Njena
vozna dinamika več kot prepriča. In
zdi se, da je kot rojena za slovenske
ceste._

OGLASNA VSEBINA

PAMETNI MALI AV TO
TEHNOLOGIJE ZA VAŠO
VARNOST
Pri Fordu trdijo, da je Fiesta tehnološko najbolj napreden avtomobil
svojega segmenta in posledično
najnaprednejši mali avtomobil na
svetu. Elektronska »pamet« Fieste
skriva kar 15 različnih tehnologij za
pomoč vozniku pri vožnji. In tudi
zaradi tega je Fiesta praktično neprekosljiva v svojem segmentu. Dve
kameri in 12 ultrazvočnih senzorjev,
ki nadzorujejo 360 stopinj okoli vozila in preverjajo cesto pred vozilom
kar do razdalje 130 metrov. V praksi to pomeni, da je Fiesta sposobna prepoznati pešca, oddaljenega
130 metrov, voznika nanj opozoriti
in sama preprečiti najhujše. Poleg
navedenega so tu še prilagodljivi
tempomat, nastavljivi omejevalnik
hitrosti, sistem informacij o mrtvih
kotih, navedba razdalje, nadzor voznikove zbranosti, pomoč pri ohranjanju voznega pasu, sistem za
prepoznavanje prometnih znakov,
pametni žarometi, sistem z opozorilom na prečni promet za vozilom ter
nepogrešljiv sistem za klic v sili. Vse
našteto je na začetku septembra
novi Fiesti pri neodvisni organizaciji za preizkusna trčenja Euro NCAP
zagotovilo pet zvezdic, najvišjo
možno oceno za varnost._

K AKOVOST
PREDANI OBSTOJNOSTI
Mogoče ne tako nepomembna informacija, ampak pri Fordu posebno
pozornost namenjajo obstojnosti
uporabljenih materialov v kabini.
To pomeni, da so materiale, uporabljene v avtomobilu, testirali na
vse mogoče načine. Tako je robotska zadnjica na sedeže sedla kar
25.000-krat, da bi preverila in dokazala njihovo vzdržljivost. Blazine
sedeža so morale prestati 60.000
testnih ciklov, da bi bila zagotovljena odpornost na obrabo, preverili
pa so tudi prožnost in udobje materiala sedežev po 24 urah pri –30
stopinjah Celzija. Prav tako so testirali obstojnost usnja na volanskem
obroču in mu zagotovili obstojnost
na visoki ravni. Vse z namenom, da
bi Fiesta dolgo časa ostala takšna
kot prvi dan. In preskok v kakovosti
je zares izjemen; tu je takoj opazna
tudi razlika s prejšnjo generacijo._

Ford Fiesta je očarala mimoidoče in
nas navduševala med vijuganjem po
slovenskih cestah. V salonih si jo že
lahko ogledate ter celo preizkusite v
živo in seveda izberete svojo._
MojaFiesta.si
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2017 /18
v živo iz New Yorka
Cineplexx Celje, Maribor, Koper

NORMA, BELLINI, 7. oktober 2017
ČAROBNA PIŠČAL, MOZART, 14. oktober 2017
ANGEL UNIČENJA, ADÈS *, 18. november 2017
TOSCA, PUCCINI, 27. januar 2018
LJUBEZENSKI NAPOJ, DONIZETTI, 10. februar 2018
LA BOHÈME, PUCCINI, 24. februar 2018
SEMIRAMIDA, ROSSINI, 10. marec 2018
COSÌ FAN TUTTE, MOZART, 31. marec 2018
LUISA MILLER, VERDI, 14. april 2018
PEPELKA, MASSENET, 28. april 2018

www.cineplexx.si

MET PREMIERA *

#BODIZNAMI

26. SEPTEMBER

ob 15.30

#KJE: NARODNA GALERIJA, LJUBLJANA #CENA: 8 EVROV/OBISKOVALKO

AKCIJA!!! 3 ZA 4 – 3 KUPIJO, ENA GRATIS

#SEKSI #ZABAVNA #NEUSTRAŠNA
Več informacij najdeš na www.cosmopolitan.si/konferenca*

SKLOP PREDAVANJ

Pokukaj v
O

M

ARO ZNA
Med modn
NIH!
imi kosi Tja
še Kokalj
Jerala, Ajd
eS
Barbare Ž itar, Tare Zupančič
ga
,
morda najd lin , Tine Štrubelj .
..
eš svojega.

PREDAVANJE: KAKO USPETI V POSLOVNEM SVETU IN UPRAVLJATI SVOJE FINANCE
#Ana Vezovišek, specialistka za financiranje in osebni proračun

PREDAVANJE: 3 KORAKI DO OSEBNEGA USPEHA IN MOTIVACIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
#Irena Deželak, mednarodna poslovna trenerka

OKROGLA MIZA: STIL IN KAKO SI GA IZOBLIKOVATI
+ 5 top nasvetov, kaj obleči v službo

Gostje: #Barbara Žgalin, stilistka #Lorella Flego #Ula Furlan #Maja Štamol Drolc

OKROGLA MIZA: OSTANI FIT IN POSKRBI ZA SVOJ NOTRANJI MIR

PO KONCU PREDAVANJ SLEDI
COSMO TRŽNICA

Gostji: #Nuša Gnezda #Nataša Zajc

OKROGLA MIZA: TRIKI ZA USPEH NA DRUŽABNIH OMREŽJIH
+ Sooči se z vsemi hejterji
+ Kako družabni mediji vplivajo na samopodobo deklet

#Predstavitev modno-lepotnih trendov #Zdrava prehrana, novosti s fit področja
#Javljanja v živo #Nagradne igre, posebna presenečenja #Delavnice ličenja – hitri triki za
ličenje za v službo, na zabavo ali zmenek

Gostje: #Nika Veger #Branka Bizjak Zabukovec, strokovnjakinja za družbena omrežja #Nika Erčulj #Bojana Ksela

OKROGLA MIZA: KAKO (PRE)ŽIVETI V SODOBNEM SVETU
Gostje: #Katja Puh Janko (s.Oliver) #Tina Štrubelj (Nelipot) #Martina Razinger

PSSST!!!

VSAKA OBISKOVALKA PREJME VREČKO PRESENEČENJA V VREDNOSTI 20 EVROV
(+PREIZKUSI VSE, KAR BO TISTI DAN NA VOLJO)

*Prodaja vstopnic: www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu Eventim Si. ● AM Ljubljana, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

FILM MESECA

FILMSKA PLATNA

IZTREBLJEVALEC
2049
ZNANST VENA FANTASTIK A

BLADE RUNNER 2049
ZDA, 2017

Eno od najtežje pričakovanih nadaljevanj vseh časov je naš izbor
za film meseca. Iztrebljevalec (Blade Runner, 1982) velja za enega od
najboljših znanstvenofantastičnih
filmov vseh časov, saj je imel ogromen vpliv na poznejše predstavnike žanra. Petindvajset let pozneje
se vračamo v futuristični svet, toda
tokrat z novim lovcem na replikante,
ki ga bo upodobil Ryan Gosling. Vrača se tudi Harrison Ford, še bolj obetavna pa je ekipa za kamero, saj je
režijo prevzel Kanadčan Denis Villeneuve, ki ima za seboj nekaj odličnih
filmov, kot sta Ugrabljeni (Prisoners,

2012) in Prihod (Arrival, 2016). Prav
on je glavni razlog, da so oboževalci
originala pripravljeni pustiti dvome
ob strani, saj držijo pesti, da bo film
nadaljeval raziskovanje globokih filozofskih tem in še dodatno seciral
pomen človeka na Zemlji. Gotovo pa
ne bodo manjkale niti akcijske scene, še bolj pa se zdi obetaven videz
filma, ki je že po napovednikih sodeč
dih jemajoč. Po besedah producenta Ridleyja Scotta naj bi gledalci tudi
končno prejeli dokončni odgovor na
vprašanje, ali je protagonist prvega
dela Rick Deckard tudi sam replikant._

Režija: Denis Villeneuve.
Igrajo: Ryan Gosling, Harrison Ford,
Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas in drugi.
od 5. oktobra 2017 /
Cineplexx, Kolosej
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FILMSKA PLATNA

FILMSKA JESEN

POLETNIH DNI JE KONEC IN Z NJIMI TUDI POPLAVE VELIKIH VISOKOPRORAČUNSKIH SPEKTAKLOV. PRIHAJA NAMREČ OBDOBJE
FILMSKIH NAGRAD IN TAKO SE ŽE V PRIHODNJEM MESECU LAHKO
NADEJAMO NEKATERIH FILMSKIH VRHUNCEV LETA.

ML ADINSKI FILM

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

TRILER

KOŠARKAR NAJ BO

KINGSMAN: ZLATI KROG

SLEDI V SNEGU

Slovenski film, ki je posnet po istoimenski knjigi,
pripoveduje zgodbo glavnega junaka Rante, ki se
mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne
učitelj športne vzgoje Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva
pot, polna nepredvidljivih dogodivščin, na kateri
ga spremlja duhoviti prijatelj Smodlak. Rantova
nova pot je polna težav in presenečenj, veselja in
razočaranj, prijateljstva in ljubezni. Iz lene nerode
počasi postane vztrajen športnik, zvest prijatelj in
privlačen fant._

Leta 2015 je mnoge presenetila odlična akcijska
satira na vohunske filme, ki sliši na ime Kingsman.
Film, osnovan po istoimenski seriji stripov, letos
dobiva nadaljevanje, ki deluje še bolj zabavno kot
njegov predhodnik. Tudi v drugem delu bomo sledili tajnim nalogam mladega vohuna Eggsyja, ki ga
bo spet upodobil Taron Egerton, odkritje prvega
filma, med igralci pa lahko najdemo še Colina Firtha, Channinga Tatuma in Jeffa Bridgesa. Obeta se
nam torej pustolovščina v slogu Bondov Rogerja
Moora._

Septembra se bomo podali na daljno Aljasko, kjer
bomo raziskovali skrivnostni umor v indijanskem
rezervatu. V filmu Sledi v snegu (Wind River) bosta v glavnih vlogah nastopila zvezdnika Jeremy
Renner, ki je že blestel v filmu Bombna misija (The
Hurt Locker, 2008), in Elizabeth Olsen, sicer sestra še slavnejših dvojčic Olsen iz serije Polna hiša
(Full House, 1987–1995). Drugače pa gre za režijski prvenec Taylorja Sheridana, ki je skrbel za scenarija odličnih trilerjev Sicario (2015) in Za vsako
ceno (Hell or High Water, 2016).

Režija: Boris Petkovič. Igrajo: Klemen Kostrevc, Matija Brodnik, Gaja Filač, Marko Miladinović, Lado Bizovičar in drugi.

Režija: Matthew Vaughn. Igrajo: Taron Egerton,
Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry, Pedro
Pascal, Colin Firth in drugi.

Režija: Taylor Sheridan. Igrajo: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille, Julia Jones, Teo Briones
in drugi.

od 14. septembra 2017 /
Cineplexx, Kolosej

od 21. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej

od 21. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej

SLOVENIJA, 2017

ZDA, 2017, KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE

ZDA, 2017, WIND RIVER

KOMEDIJA, DR AMA

ROMANTIČNA DR AMA

DR AMA

KVADRAT

VIKTORIJA IN ABDUL

BORG/MCENROE

Že septembra v naše kinematografe prihaja letošnji zmagovalec prestižnega filmskega festivala v
Cannesu. Gre za film Kvadrat (The Square, 2017)
švedskega režiserja Rubena Östlunda, ki je občinstvo že navdušil s svojo Višjo silo (Force Majeure, 2014). Tokrat je pripravil družbeno satiro, kjer
vodja umetniškega muzeja pripravi eksperiment, s
katerim bi ljudi opomnil na odgovornost do sočloveka. Toda eksperiment doseže nepričakovane
rezultate, ki imajo tudi svoje posledice._

Filmska zgodba, ki temelji na resničnih dogodkih,
je postavljena v zadnje obdobje vladavine kraljice
Viktorije, ki je Veliki Britaniji vladala kar 63 let, od
leta 1837 do svoje smrti. V filmu spremljamo zadnje
desetletje njene vladavine in njeno nepričakovano
prijateljstvo s postavnim mladim indijskim uradnikom Abdulom Karimom, ki iz Indije pripotuje, da bi
se leta 1887 udeležil praznovanja kraljičinega zlatega jubileja (Queen's Golden Jubilee) in pozneje
postane njen najtesnejši zaupnik in učitelj._

V kina prihaja tudi filmska upodobitev velikega
športnega rivalstva med igralcema tenisa Björnom Borgom in Johnom McEnroejem. Prvi je slovel kot umirjeni športnik, medtem ko je Američan
še danes znan kot eden od najbolj vročekrvnih
igralcev tenisa v njegovi zgodovini. Oba igralca sta
skupaj osvojila kar 19 turnirjev za Grand Slam, kar
ju uvršča med žive legende omenjenega športa.
Borga bo upodobil njegov rojak Sverrir Gudnason,
medtem ko bo McEnroeja upodobil prav tako nepredvidljivi Shia LaBeouf._

Režija: Ruben Östlund. Igrajo: Claes Bang, Dominic West, Elisabeth Moss, Terry Notary in drugi.

Režija: Stephen Frears. Igrajo: Judi Dench, Ali Fazal, Michael Gambon, Eddie Izzard, Olivia Williams
in drugi.

Režija: Janus Metz. Igrajo: Sverrir Gudnason, Shia
LaBeouf, Stellan Skarsgard, David Bamber in drugi.

od 21. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej

od 28. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej

ŠVEDSKA, 2017, THE SQUARE

od 21. septembra 2017 / Kinodvor
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ZDA, 2017, VICTORIA AND ABDUL

ZDA, 2017, BORG /MCENROE

MATI!

ZDA, 2017,
MOTHER!
Prihajajočo jesen se
režiser, scenarist in
producent Darren Aronofsky vrača s srhljivko Mati!, v kateri bo na
preizkušnji ljubezensko
razmerje. Ko nepovabljeni gostje vstopijo
v dom para in ogrozijo
njuno mirno življenje,
se nenavadni dogodki
kar vrstijo. V glavnih
vlogah bosta kot par
nastopila oskarjevca
Jennifer Lawrence in Javier Bardem, za srhljivi zaplet v psihološki srhljivki o
ljubezni, predanosti in žrtvovanju, pa bosta tokrat poskrbela Michelle Pfeiffer
in Ed Harris._
Režija: Darren Aronofsky. Igrajo: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer in drugi.
od 28. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej
ANIMIR ANI FILM

V ŽIVO IZ
MOSKVE
GUSAR

22. OKTOBER

UKROČENA TRMOGLAVKA*
26. NOVEMBER

HRESTAČ*

1 7. D E C E M B E R

ROMEO IN JULIJA
21. JANUAR

DAMA S KAMELIJAMI*
4. FEBRUAR

PLAMENI PARIZA

4. MAREC

GISELLE*
8. APRIL

COPPELIA
10. JUNIJ

LEGO NINJAGO FILM
ZDA, 2017, THE LEGO NINJAGO MOVIE

Po velikem uspehu LEGO
filma (The LEGO Movie,
2014) in LEGO Batman
filma (The LEGO Batman
Movie, 2017) se že letos
v kinematografe vračajo
legendarne kocke Lego
in z njimi tudi nova zgodba njihovega filmskega
sveta. Tokrat bodo glavni
junaki nindže Lloyd, Jay,
Kai, Cole, Zane in Nya, ki
se kot nadarjeni bojevniki ponoči borijo proti
zločincem in varujejo otok Ninjago, hkrati pa se podnevi kot običajni najstniki
ubadajo s še težjim nasprotnikom. Srednjo šolo._
Režija: Charlie Bean, Paul Fisher. Glasovi: Justin Theroux, Olivia Munn, Jackie
Chan, Dave Franco, Kamil Nanjiani, Michael Pena in drugi.
od 28. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej
ROMANTIČNA DR AMA

GORA MED NAMA
ZDA, 2017,
THE MOUNTAIN BETWEEN US

Po usodni letalski nesreči se morata preživela neznanca spopasti z
neusmiljenimi ovirami zasneženih
gora. Ko ugotovita, da pomoči ne bo,
se odpravita na več sto kilometrov
dolgo pot prek neokrnjene divjine,
ki oba postavlja pred dejstva, hkrati pa med njima zaneti tudi nepričakovano privlačnost. V glavnih vlogah nastopata izredno nadarjena Idris Elba in
oskarjevka Kate Winslet, ki sta nadomestila Michaela Fassbenderja in Margot
Robbie, saj sta bila slednja prvi izbiri._
Režija: Hany Abu-Assad. Igrajo: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney,
Beau Bridges, Waleed Zuaiter in drugi.
od 5. oktobra 2017 / Cineplexx, Kolosej

VEČ INFORMACIJ NA WWW.CINEPLEXX.SI ALI NA
BLAGAJNAH KINEMATOGRAFOV V OBRATOVALNEM ČASU.

* POSNETO

SRHLJIVK A

BALET
V CINEPLEXXU

GLASBA

RETRO SIMFONIJA

JESEN PO GLASBENI PLATI TUDI LETOS NE BO RAZOČARALA. NA DUNAJ PRIHAJAJO NAJVEČJE LEGENDE ROKENROL
GLASBE, V LJUBLJANI PA BOMO PRIČA PRAVEMU SPEKTAKLU, KI SE BO POKLONIL NEUMRLJIVIM THE BEATLES.

KONCERT / DUNAJ

THE ROLLING STONES
KONCERT / DUNAJ

Začetki največje rokenrol skupine na svetu The Rolling Stones segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je skupino ustanovil Brian Jones, bivši kitarist
skupine. Leta 1969 so se ustoličili kot najboljša blues skupina šestdesetih let.
Prejeli so 15 zlatih in 60 platinastih albumov, njihov koncert v Copacabani pa si
je ogledalo okoli 2 milijona ljudi. Z zadnjim albumom Blue & Lonesome (po vsej
verjetnosti je to tudi njihov zadnji studijski album), ki je nastal po enajstih letih
premora, so se posvetili in poklonili bluesu in svojim bluesovskim vzornikom. S
svojo glasbo so spremenili zakonitosti rocka in postali megazvezde svetovnega kova. Na svoji glasbeni poti so burkali morja na glasbenem področju, prav
tako tudi s svojimi zasebnimi življenji. Čeprav je preteklo že kar nekaj vode od
njihove ustanovitve ter se le redkokateri glasbeniki lahko pohvalijo s tako dolgo
in uspešno kariero, njihovi koncerti še vedno polnijo stadione._

Zgodba kalifornijskih
numetalcev Papa Roach sega v srednješolske klopi, kjer so
leta 1993 Coby Dick,
Jerry Horton, Dave
Buckner in Tobin
Esperance oblikovali
svojo zasedbo. Na zemljevid svetovno znanih bendov in najbolj
oboževanih hard rock skupin novega tisočletja jih je popeljal njihov drugi, v ZDA
3-krat platinasti album Infest (2000), na katerem se je znašel tudi izjemno priljubljen singel Last Resort. V zadnjih dveh desetletjih so se Papa Roach uveljavili
kot pravi trendseterji v svetu rock glasbe: nominirani so bili za dva grammyja, gostovali so po celem svetu (tudi z Eminemom in Marilynom Mansonom) in ustvarili
numetal himno, ki jo je po sedemnajstih letih še vedno moč zaslediti na radijskih
valovih. Deveti studijski album Crooked Teeth so izdali maja letos. Predstavlja
njihovo vrnitev k preprostim in ‘lačnim’ koreninam. Od nalezljive naslovne skladbe, atmosferične lesketajoče se balade Periscope (s Skylar Gray), do s hiphopom
prepletene Sunrise Trailer Park album prikazuje različne strani skupine Papa Roach in ponazarja, zakaj so tudi danes pomembni._
Foto: Arhiv Papa Roach

Foto: Arhiv The Rolling Stones

PAPA
ROACH

20. septembra ob 20.00 /
Planet.tt Bank Austria Halle-Gasometer, Dunaj, Avstrija

16. septembra ob 17.00 / Red Bull Ring, Spielberg, Avstrija

KONCERT / LJUBLJANA

Foto: Arhiv The Backwards

Foto: Peter Perunović

8. OBLETNICA KINA ŠIŠKA:
MATTER

KONCERT / LJUBLJANA

REMEMBER YESTERDAY
– THE BEATLES STORY

Center urbane kulture Kino Šiška praznuje 8. rojstni dan! Letošnje slavje bo potekalo pod taktirko trenutno največjega domačega glasbenega fenomena, kontroverznega kolektiva Matter, ki se s premierno predstavitvijo svoje nestrpno pričakovane druge plošče Mrk vrača tja, kjer se je vse začelo – v Šiško, kjer je v sklopu
festivala Tresk prvič nastopil v živo. Matter so prav tisti kamniški trojec, ki najbolj
razdvaja slovenske ljubitelje urbanih godb že od prvih objavljenih posnetkov na
spletu. Hiphoperji s svojim jezikom in slogom pripovedovanja, polnim absurdnih,
nihilističnih komentarjev realnosti so (nehote) postali glasniki različnih generacij, njihove pesmi odmevajo iz zvočnikov telefonov najstnikov na klopcah po celi
državi. Pridružili se jim bosta še dve domači zasedbi, trenutno prav tako vroči
podtalneži persons from porlock in elektro pop zasedba Futurski s predstavitvijo
EP-prvenca. _

Mednarodni glasbeni, plesni in vizualni poprock spektakel Remember Yesterday
– The Beatles and Beyond obsega vsa 3 ključna obdobja delovanja skupine. V
šovu bo pričaran duh časa in prostora s posebnimi avdiovizualnimi učinki, kostumografija skupine pa bo identična originalni iz vseh njihovih obdobij, kot tudi
sami inštrumenti in način igranja. Zgodba se bo začela v že legendarnem klubu
Cavern, kjer so Beatli začeli svojo angleško pot in se od tam povzpeli v sam vrh
svetovne glasbene scene vseh časov, ob izjemnih glasbenih točkah zasedbe
The Backwards (edina, ki spada pod McCartney Group). Da bo predstava resnično na svetovni ravni, pa bo vsekakor v največji meri vplival sam režiser in
koreograf Wayne Fowkes. Sodeloval je pri projektih, kot so Cavalia Odysseo –
režiser in koreograf svetovno znanega spektakla s konji –, Absolute Beginners,
Don Juan, Notredamski zvonar …_

22. septembra ob 21.00 / Kino Šiška, Ljubljana

12. oktobra ob 20.00 / Hala Tivoli, Ljubljana
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MUSICOLOGY BARCAFFÈ SESSIONS:
INCOGNITO

Musicology Barcaffè Sessions je serija koncertov, ki
je v glasbeni sezoni 2016/17 z gostovanjem izjemnih
glasbenikov, kot so Gregory Porter, Brand New Heavies, Hindi Zahra, Jose James in Meshell Ndegeocello, že navdušila Beograd. Gre za svež koncept
koncertne izkušnje v mestu, ki glasbenikom omogoča nastop v pravem klubskem vzdušju, občinstvu
pa daje možnost umetnike videti in doživeti povsem
od blizu. Poudarek je na skrbno izbranih jazz, funk,
soul in r’n’b glasbenikih svetovnega formata, prav
takšna mera pozornosti pa se namenja tudi ozvočenju, izboru in ureditvi koncertnega prostora ter drugim pomembnim dejavnikom, ki naredijo koncertno
izkušnjo nepozabno. Tovrsten koncept uživanja v
lepih trenutkih je blizu tudi blagovni znamki Barcaffè, ki to glasbeno popotovanje – tako v Beogradu
kot tudi v Ljubljani – pelje skupaj z ekipo Musicology. Barcaffè je sinonim za poglobljeno doživljanje
vrhunske kakovosti, arome in harmonije okusa, tako
intimno kot v družbi, in zato je povezava z Musicology Sessions povsem naravna.
Zgodba se začenja s koncertom legendarne britanske acid jazz skupine Incognito, ki je glasbenemu
svetu doslej podarila uspešnice, kot so Don’t You
Worry ’Bout A Thing, Talkin’ Loud, Always There in
Still a Friend of Mine, če jih naštejemo le nekaj. Po
koncertu bo sledila funky/soul/disco zabava z znanimi didžeji iz regije. Karte so v prodaji od 15. avgusta
dalje na vseh Eventimovih prodajnih mestih in tudi
prek spleta._
30. septembra ob 22.00 /
Ljubljana / Cvetličarna

OGLASNA VSEBINA
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ODRI

NOVA SEZONA NA
GLEDALIŠKIH ODRIH
PO POLETNEM PREMORU SO ZAŽIVELI TUDI NAŠI ODRI IN KAR
NEKAJ JE PREMIER, KI TA MESEC PRAV NESTRPNO ČAKAJO
SVOJE OBČINSTVO. KATERA VAS BO NAJBOLJ PREPRIČALA?

Marko Mandić in Jernej Šugman v
Cankarjevih Hlapcih v režiji Janeza Pipana
(Foto: Peter Uhan/SNG Drama Lj)

DR AMA

Foto: Arhiv MGL

Foto: rJaka Varmuž

HLAPCI

MUZIK AL

KOMEDIJA

RENT

BARUFE

Muzikal Rent je zaživel na newyorški offbroadwayski sceni v prvi polovici devetdesetih let 20.
stoletja, nato pa se zaradi uspeha pri občinstvu
in kritikih kmalu preselil na uradni Broadway. Jonathan Larson ga je prepletel z avtobiografskimi
elementi in si ga zamislil kot posodobljeno različico
slovite opere Giacoma Puccinija La Bohème. Zgodbo o skupini mladih, prekipevajočih in med seboj
tesno povezanih umetnikov, ki kljub revščini in bolezni ostajajo zvesti svojim ustvarjalnim načelom in
boemskemu načinu življenja, je avtorsko preoblikoval in posodobil. Iz Pariza v prvi polovici 19. stoletja
jo je prestavil v newyorško četrt East Village s konca osemdesetih let 20. stoletja. Sporočilo muzikala
je kljub vsem oviram, ki jih življenje postavlja na pot
njegovim junakom, požrtvovalno in optimistično:
ljubezen premaga vse ovire, najpomembnejši dan
v življenju pa je današnji._

V živahnem ribiškem mestecu na obali avstro-ogrske Istre srečamo »hrupno druščino ribičev, mornarjev in žensk, ki nimajo drugega kraja za pogovor razen ulice«. Sladkorna pena, malo tobaka in
talent za »dišpet« ... in že imamo tudi v adaptaciji
Predraga Lucića »usoden« medsosedski prepir, ki
podivja kot veter, dokler se na koncu ne upeha in
izide v premirje. To pa ne traja dolgo. »Problematika
ribiških zdrah oziroma baruf je seveda aktualna«,
pravi režiser Vito Taufer, a jih ne želi interpretirati kot »dnevnopolitično satiro, vsekakor pa bodo
metafora današnjega multietničnega in multikulturnega sveta. Prikazali bomo, kako oblast izkorišča malega človeka, na rob odrinjenega ribiča, s
katerim manipulira kot s kmetom na svoji politični
šahovnici. Vse tukajšnje ribarije in barufe služijo
politikom, ki ta predal odprejo, ko jim pride prav.«_

Režija: Stanislav Moša

21. septembra ob 20.00 / SNG Nova Gorica

Hlapci so eno od tistih kanonskih besedil, ki
nenehno izzivajo, zastavljajo temeljna vprašanja in zahtevajo poglobljen razmislek. Vse do
danes je ta drama s pomenljivim naslovom paradigmatično besedilo, s katerim označujemo
politične razmere in odnos do oblasti. V številnih interpretacijah in še številnejših citatih so
posamezni deli besedila pridobili širok spekter
pomenov, vse od neprizanesljive kritike narodovega značaja pa do buditeljskih, narodotvornih
gesel. Posamezni dramski liki so postali sinonim
za prepričanje, držo in etos ali za odsotnost in
nekonsistentnost vsega tega. Cankarjeva kritična diagnoza naroda še zmeraj provocira in
vsakokratna uprizoritev je tudi svojevrsten odgovor nanjo._
Režija: Janez Pipan
23. septembra ob 20.00 / Drama

Režija: Vito Taufer

21. septembra ob 20.00 /
Mestno gledališče ljubljansko

Foto: Marko Delbello Ocepek

STAND-UP PREDSTAVA
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OPER A

TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ

KSENIJA

Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. A, kaj narediš, če se hočeš poročiti, pa ne najdeš taprave? Kaj
narediš, če najdeš tapravo, pa se ona noče poročiti
s tabo? Kaj narediš, če zasnubiš 20 žensk v dveh
letih in ti vsaka reče: »Ne?!« In kaj narediš, če ti
kakšna reče: »Da?« Zakaj toliko parov živi na koruzi
in drugih žitaricah? Zakaj je poroka le še list papirja,
ki ga ni nujno imeti? Zakaj smo romantično poroko
zamenjali za višje otroške dodatke in cenejšo šolsko prehrano? V osebnoizpovedni komediji bo Vid
Valič iskal odgovore na ta vprašanja in morda bo
prav on tisti, ki bo na koncu dahnil: »Da!« Najbrž ne
… a mogoče … Tvoj bodoči bivši mož je komedija, v
kateri boste našli koščke svojega življenja, Vid pa
vam bo priskrbel lepilo, da jih spet zlepite skupaj._

Po velikem uspehu leta 1985 prvič izvedene
opere Viktorja Parme (1858–1924) z naslovom
Urh, grof Celjski je skladatelj ustvaril Ksenijo
(1897), ki si jo je občinstvo zapomnilo predvsem
po glasbi, kajti znamenita medigra je postala
prava uspešnica, nekakšen slovenski ekvivalent
znamenitim opernim delom poznega 19. stoletja, kot sta jih ustvarjala Mascagni in Puccini. Do
druge svetovne vojne je bila ta opera poleg Gorenjskega slavčka največkrat izvajano slovensko operno delo. Z novo premiero te pomembne
slovenske opere bodo obeležili tudi 125-letnico
ljubljanske operne hiše, zgrajene leta 1892._

30. septembra ob 20.00 /
CK Španski borci, Ljubljana

Režija: Manfred Schweigkofler
5. oktobra ob 19.30 /
SNG Opera in balet Ljubljana

OSVOJITE NAGRADO
OSVOJITE NOVE
TEKAŠKE COPATE
SALOMON SENSE
ESCAPE

JAZ, BARABA 3 V
KINIH CINEPLEXX
Poletni dnevi so bili v Cineplex x
kinematograf ih v znamenju Minionov oz. animirane pustolovščine
Jaz, baraba 3. O troci so se razveselili poslikav obraza ter otroškega kotička s plesnim žurom in
delavnicami._

OBIŠČITE SPLETNO STRAN CITYMAGAZINE.SI IN SE POTEGUJTE ZA TEKAŠKE COPATE SALOMON SENSE ESCAPE.
MED VSEMI, KI BOSTE PRAVILNO ODGOVORILI NA NAGRADNO VPRAŠANJE, BOMO PODELILI:

cineplexx.si

• 1 × TEKAŠKE COPATE SALOMON SENSE ESCAPE
NAGRADO BOMO IZŽREBALI 27. 9. 2017.
SODELUJTE: CITYMAGAZINE.SI/SENSEESCAPE
NOVI SALOMON SENSE ESCAPE/

ODKRIVANJE NOVIH TEKAŠKIH POTI JE LAHKO
ZABAVNO!
Ste tudi vi med tistimi, ki radi kombinirate tek v naravi s tekom po
trših terenih, vendar niste prepričani, ali je vaša obutev primerna?
Odgovor je Salomon SENSE ESCAPE. Vsestranska linija tekaških
copat, ki bo vaš popoln partner na novih avanturah. Linija tekaških
copat Salomon SENSE nudi popolno rešitev za tekače, ki se radi
podajo na raznovrstne tekaške podlage. Zdaj lahko mirno tečete po
asfaltu, zavijete na makadamsko pot ali pa odkrivate zahtevnejše
terene. Novi Salomon SENSE ESCAPE vas bodo navdušili z vrhunskim blaženjem, lahkotnostjo in stabilnostjo na različnih tekaških
podlagah. Dodatno samozavest zagotovi odličen oprijem stopala,
tehnologija Vibe pa poskrbi za zmanjšano utrujenost na daljših
tekih. Ekskluzivno v prodajalnah Intersport in spletni prodajalni Intersport._
intersport.si
EUROPARKOVO
ZABAVNO PRAZNOVANJE
Ob svojem 17. rojstnem dnevu
so v Europarku pripravil kar dva
zabavna vikenda. Pr vi je potekal
v centru Maribora s koncer tom
Kingstonov, BQL ter Dan D. Teden
za tem je sledila še zabava v Europarku s tor to velikanko._

europark.si

KAKO DO NAGRADE?
Nagradna igra poteka med 13. 9. in 27. 9. 2017. Vsi pogoji za sodelovanje
so objavljeni ob obrazcu na spletni strani, kjer z vpisom podatkov in odgovorom na preprosto nagradno vprašanje sodelujete v nagradni igri. Organizator nagradne igre je podjetje Reformabit, d. o. o., založnik urbanega
brezplačnika City Magazine.

SODELUJTE:

CITYMAGAZINE.SI/SENSEESCAPE
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#VednoAktivna
Ilka Štuhec

Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana. Uradna poraba goriva: 4,4-7,4 l/100 km. Uradne
emisije CO2: 115-172 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0405-0,0725 g/km. Specifične emisije trdih delcev:
0,0003-0,000416 g/km. Število delcev: 0,0405-0,0725 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,#VednoAktivna
ki povzroča
#VednoAktivna
Ilka Štuhec
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
Ilka Štuhec
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Navedena
cena velja za vozilo Kuga Trend 1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, na dan 1.9.2017.

SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 25 125, e-pošta: prodaja@summitavto.si

OD PONEDELJKA
18. 9.
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*Izdelki so dobavljivi samo v omejenih količinah. Prodaja samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za izdelke brez dekorativnih elementov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV.
Akcĳa ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. Pokličite na brezplačno telefonsko številko Lidlovega Infofona 080 70 60 (pon-pet 8.00-18.00, sob 8.00-13.00) ali nam pišite na http://www.lidl.si/kontakt.
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