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UREDNIŠKO PISMO
November je vselej mesec pričakovanj, v katerem že počasi gledamo
nazaj na minulo leto in ugotavljamo,
kam naprej. Tudi v našem podjetju z velikim optimizmom iščemo
načine, kako bi zasnovali nove
koncepte, ki se bodo v medijsko
nemirnih časih obdržali in vas
navduševali tudi v prihodnje.
Z decembrom tako vstopamo
v prostovoljno revizijo tiskane
naklade, ki je osnovni temelj, s
katerim želimo povrniti zaupanje
oglaševalcev v tiskane medije,
in upamo, da nam bo sledilo čim
večje število medijev in tako
utrdilo pozicijo tiska v marketinškem medijskem miksu. Tudi
zato, da bomo skupaj močnejši
proti tistim, ki z dampinškimi cenami
in kopiranjem vsebinskih konceptov
medijev povzročajo škodo dejavnosti.
Proti tovrstnim medijem zaradi slabe
medijske zakonodaje lahko ukrepamo
le z metodami absolutne poslovne
odličnosti in jasnim dokazovanjem
svoje vrednosti. In kot pionirji pri City

Magazinu počnemo prav to. Tudi
zato City Magazine dokazuje, da v
medijskem prostoru pomeni veliko.
V oktobru smo dosegli rekordno
obiskanost spletnega mesta City
Magazine, na številke pa smo izjemno ponosni. Povečanje obiskanosti pripisujemo tudi vedno večji
količini ustvarjenih videovsebin,
s katerimi delamo daleč največje
preboje. Posledično se zaradi
tega usmerjamo v razvoj lastne
videoprodukcije. Ta bo zaživela
v nekem novem svetu, ki je tako
zelo vznemirljiv, drugačen in se
ga ne da preprosto kopirati. Tu je
pomemben avtor, ki je pripovedovalec odlične zgodbe, individualist
in talent. Tega pa nima vsak!_
Jan Macarol Vrabec,
urednik
Facebook: janmacarol
Instagram: janmacarol
YouTube: janmacarol
e: jan@citymagazine.si
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DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

MESEC TOPLINE

KER VEMO, DA ŽE NESTRPNO ČAKATE VESELI DECEMBER, DOVOLITE, DA VAS VANJ
POPELJEMO Z IZBOROM DOGODKOV, KI VAS BODO ODLIČNO OGRELI ZA VSE, KAR ŠE
PRIHAJA. PA NE POZABITE: PRVI DECEMBRSKI DAN SE V LJUBLJANI PRIŽGEJO TUDI
PRAZNIČNE LUČKE, KI BODO NA VAŠ OBRAZ NARISALE NASMEH, V SRCE PA PRINESLE
ŠE NEKAJ VEČ ČAROBNOSTI IN TOPLINE.

17/11

PE
Foto: Katja Kodba

Foto: Ftrgatev / Klemen Štular

17/11

/ F E S T I VA L

/ D O G O D E K

Tradicionalna festivala, ki potekata istočasno,
predstavljata najboljše, kar Slovenija ponuja
na področjih kulinaričnih dobrot in vin. Na
letošnjem jubilejnem Slovenskem festivalu vin
se bodo z vinskimi vzorci predstavili vrhunski
slovenski vinarji in vinogradniki, gostovali pa
bodo tudi vinarji iz tujine. Na Festivalu kulinarike boste lahko pokušali izbrane slovenske
kulinarične dobrote: v Gledališču okusov bodo
v živo pred občinstvom svoje jedi ustvarjali
najbolj priznani slovenski kuharski mojstri, v
Galeriji okusov pa boste spoznali ponudbo
slovenskih restavracij in gostinskih šol. _

/ S E J E M

FTRGATEV

33. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM

Želite nekaj sprostitve, preden vas zares
zasuje študentsko delo? Potem ste vabljeni v
oazo, ki se pojavi enkrat na leto in vam ponudi
zavetje pred vsakodnevno sivo monotonijo in problemi. Festival, ki je lani potekal
prvič, bo tudi letos dodobra razgrel štajersko
prestolnico. Poleg raznoraznih aktivnosti se
boste lahko zabavali tudi ob odlični glasbi.
Nastopili bodo Tabu, Siddharta in S.A.R.S.,
nočne ptice pa bodo žur lahko nadaljevale ob
zvokih didžejev Ian Sound & Marc Mare. Nikar
ne zamudite najboljšega jesenskega žura v
Mariboru._

Branje in knjige še nikoli niso bili tako pomembni kot danes, saj oblikujejo ustvarjalne,
podjetne in razmišljujoče državljane. Razvijanje bralne kulture tako postaja ena od osnovnih nalog sejma. Letos bodo veliko pozornosti
posvetili otrokom s posebnimi potrebami, ki
bodo soustvarjali sejemsko dogajanje. Pripra
vljajo nove vsebine za mlade. Grafiti, skejt,
rap … bodo prvič del programa. Države v fokusu bodo Nemčija, Avstrija in Švica s svojimi
literarnimi gosti. Ob 100-letnici prve slovenske
slikanice bo sejem letos odprl kar sam Martin
Krpan. Bomo videli, kaj nam ima povedati in
kako se počuti s knjigo v roki._

17. novembra ob 22.00 / Maribor /
Univerzitetni športni center Leona
Štuklja

Do 18. novembra / Ljubljana /
Grand hotel Union, Hotel Slon

SR

Do 26. novembra / Ljubljana /
Cankarjev dom

ČE

SO

23/11

25/11

/ F E S T I VA L

Foto: Arhiv SEMPL

Foto: Arhiv E.O.F.T.

22/11

Foto: Arhiv Movember tek

20. SLOVENSKI FESTIVAL VIN IN
10. FESTIVAL KULINARIKE

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR
17/18

SR

22/11

Foto: Arhiv SKS
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19. SEMPL

MOVEMBER TEK

Evropski festival filma o športih na prostem
že od ustanovitve leta 2001 prikazuje skrbno
izbrane športne, pustolovske in potovalne dokumentarne filme s celega sveta. Gledalcem
nudi neomejen dostop do zgodb o resničnih
ljudeh, ki sledijo svojim pustolovskim sanjam.
Posamezne zgodbe in dogodivščine se vsako
leto spreminjajo, ostaja pa njihova realnost.
Program E.O.F.T. 17/18 je sestavljen iz najbolj
navdihujočih, zanimivih in pretresljivih filmov,
ki jih povezujejo motivi divjih krajev, človeške
vzdržljivosti ter velikih tveganj._

Znanje je tisto, kar loči dobre od odličnih. To je še posebej očitno v dobi »nove
normalnosti«, ki jo zaznamujejo prebojne
(disruptivne) ideje in neobičajni poslovni
modeli. Kako so na spremembe pripravljeni
mediji, oglaševalci, tržniki, medijski strategi
in kreativci in ali so dovolj hitri in spretni pri
uvajanju prepotrebnih sprememb? Udeleženci konference bodo tako imeli priložnost
prisluhniti uglednim svetovnim govorcem, ki
jim bodo razkrili inovativne komunikacijske
pristope in uporabo naprednih tehnoloških
rešitev v (marketinški) praksi._

Poslanstvo gibanja Movember (razširjenega
po celem svetu) je ozaveščanje o zdravju
moških, konkretno pa gre za spodbujanje
raziskav raka na prostati in drugih rakov, ki
ogrožajo moške. V skladu s poslanstvom
gibanja se tudi pri nas vsako leto organizira
dobrodelni 8-kilometrski tek, katerega namen
ni tekmovanje, ampak promocija gibanja
Movember, spodbujanje zdravega načina
življenja in ne nazadnje tudi prijetno druženje
na teku. Udeležba na teku je brezplačna, je
pa zaželeno, da primaknete kakšen cekin v
dobrodelne namene._

Do 25. novembra / Ljubljana /
Kino Komuna / Maribor / Maribox

Do 24. novembra / Portorož /
Hotel Bernardin

25. novembra ob 10.30 / Ljubljana /
Prešernov trg
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Foto: Jörg Angeli / Unsplash
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Foto: Arhiv Ledena fantazija

25/11

/ D O G O D E K

Foto: Shutterstock
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LEDENA FANTAZIJA

SMUČARSKI SEJEM SNEŽINKA

PRIŽIGANJE PRAZNIČNIH LUČK

Srce naše prestolnice bo letos dobilo prav
posebno drsališče, ki se bo razprostiralo na
več kot 2000 kvadratnih metrih. Ledene
užitke v prazničnem vzdušju, ki jim ne bo
videti ne konca ne kraja, bodo pospremili tudi
različni dogodki, tematski večeri, izbor kralja
in kraljice hitrosti, četrtkove matineje za najstnike, glasbeni večeri, večeri hrane in pijače
ter seveda dobrodelnost. Na drsališču si bo
mogoče izposoditi tudi drsalke, če pa drsanje
še ni vaša vrlina, boste imeli priložnost obiskovanja šole drsanja Generali._

Pred začetkom smučarske sezone vsako leto
svoja vrata odpre smučarski sejem, ki je v svoji
skoraj 50-letni zgodovini zamenjal že kar nekaj
imen. Največja smučarsko-sejemska prireditev v Sloveniji, tokrat že 48. po vrsti, bo več kot
15.000 obiskovalcem na enem mestu ponudila
pestro izbiro nove in rabljene smučarske
opreme ter predstavitev smučarskih centrov.
Del sejma bo kot vsako leto tudi komisijska
prodaja rabljene smučarske opreme. Kupcem
bodo na voljo rabljene smuči, smučarski čevlji
in palice, prav tako pa tudi smučarska oblačila
in čelade._

Ste pripravljeni na najbolj čaroben dogodek
v letu? Nikar ne zamudite trenutka, ko naša
prestolnica zažari v prazničnih lučkah. Po
kratkem kulturnem programu bo sledil nagovor župana, nato pa se bodo hkrati prižgale
vse lučke praznične osvetlitve v mestu. Na
ta dan se bo odprl tudi praznični sejem na
Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter Cankarjevem nabrežju, kjer
se boste lahko ustavili na prigrizku, kuhanem
vinu ali čaju. Naj se najbolj čarobni čas v letu
začne!_

Do 3. decembra / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

NE

NE

PO

03/12

Foto: Tit Košir / TEDxLjubljana

03/12

04/12
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TA VESELI DAN KULTURE

TEDxLjubljana že osmo leto zapored širi
dobre ideje, tokrat s prav posebno svežino.
Decembrski dogodek bo potekal s skupnim geslom »Ideje, vredne rasti«. TEDxnavdušenci boste lahko slišali 11 govorov o
različnih tematikah. Ideje bodo letos rasle na
področju rečne ekologije, zdravstvenih sistemov, nanoturizma, ekonomske neodvisnosti, avtizma, analnega zdravja, racionalnega
in intuitivnega odločanja, terapij z živalmi,
novih načinov vodenja in sprejemanje samega sebe._

Vrata bodo ponovno odprle številne kulturne
ustanove: muzeji, galerije, gledališča in drugi
zavodi, zvrstili se bodo brezplačne razstave,
vodenja, delavnice, predstave in koncerti.
Pobuda Ta veseli dan kulture je z leti prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo
praznovanje Prešernovega rojstnega dne, ki
na najlepši način združuje željo ljudi po kulturi
in njeno dostopnost. Letos bo še posebej slovesno, saj bomo simbolno vstopili v evropsko
leto kulturne dediščine 2018, ki bo potekalo
pod sloganom Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Program prireditev bo
zadnji teden v novembru objavljen na spletni
strani Ministrstva za kulturo._

3. decembra ob 16.00 / Ljubljana /
Cankarjev dom

3. decembra / po vsej Sloveniji /
mk.gov.si

/ D O G O D E K

TEDxLJUBLJANA

OGLASNA VSEBINA

1. decembra ob 17.15 / Ljubljana /
Prešernov trg

Foto: Arhiv Animateka

Do 7. januarja 2018 / Ljubljana /
Kongresni trg

/ F E S T I VA L

14. ANIMATEKA
14. mednarodni festival animiranega filma
ponuja izbor kakovostnih animiranih filmov. V
osrednjem tekmovalnem sporedu festivala se
predstavljajo kratki animirani filmi z območja
vzhodne in srednje Evrope. Spremljajo ga
sporedi in retrospektive animiranih filmov z
vsega sveta. Filmi, ki so na ogled v osrednjem
sporedu, se potegujejo za nagradi mednarodne žirije in občinstva, festival pa dopolnjuje
tudi spremljevalni program z razstavami, pogovori z avtorji, delavnicami, avdioviozualnimi
koncerti idr. _
Do 10. decembra / Ljubljana /
Kinodvor, Slovenska kinoteka,
Stara mestna elektrarna
N O V E M B E R
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APLIK ACIJA

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP

INCUBATE

IKEA LURVIG:
POHIŠTVO ZA
NAŠE KOSMATINCE
Ikea je znana tudi po tem, da veliko
krat naredi nekaj, kar si zaželimo, a
ne potrebujemo prav zares. In ena
stvar je zagotovo vedno manjkala. To je zbirka pohištva, posebej
zasnovanega za hišne ljubljenčke.
Ikea si seveda želi to spremeniti

s svojo novo kolekcijo, ki jo je po
imenovala Lurvig. In zakaj so izbrali
besedo Lurvig? Ta švedska beseda
namreč pomeni »dlakav« in lepo
zaobjame koncept ponudbe, ki sega
od postelj za hišne ljubljenčke do
kavčev za pasje poležavanje, seve-

Foto: Ikea

Incubate je aplikacija, prek katere
si lahko danes pošljete sporočilo,
počakate 25 let in, voila, preberete
svojo misel izpred četrt stoletja. Zamisel se je porodila Michaelu McCluneyju, ko je njegov prijatelj iskal načine, kako prikazovati videoposnetke
odraščanja svojih otrok, ko bodo ti
odrasli. Nato je McCluney razvil še
nekaj za mladoporočence, in sicer
funkcijo Incubate My Wedding, s
katero lahko poročeni pari posnetke
svoje poroke prav tako pošljejo v prihodnost. Dodal je še Future Booth,
55-palčno napravo v obliki iPada, ki
bo na poroki lahko posnela odštekane fotografije ali videoposnetke ter
jih poslala v prihodnost._

da ne manjkajo niti razni predori za
radovedne mačke. Zbirka se je že
začela prodajati v trgovinah v ZDA,
Kanadi, Franciji in na Japonskem.
Drugod je predvidena v marcu prihodnjega leta._
ikea.com

myincubate.com

Foto: Urška Premik

VROČA ČOKOLADA
IZ ČOKOLADNICE
CUKRČEK

NEPRECENLJIVO MODNO DOŽIVETJE NA MBFWLJ
Zmagovalec Mastercard® nagradne igre Neprecenljivo modno doživetje je postal
Mario Dimitraškovič. Ljubljančan se je priložnosti za obisk največjega modnega
dogodka izjemno razveselil in nanj dobro pripravil. Na srečanju z modno poznavalko in stilistko Majo Bulc je na prodajni razstavi MBFWLJ Showroom powered
by Maxi izbral prepoznaven stajling. Modno preobražen Mario je na teden mode
odšel z avtomobilom Mercedes-Benz in se na obisku MBFWLJ srečal z modnimi
oblikovalci ter pokukal v zaodrje največjega modnega dogodka v Sloveniji. Da
je bil večer popoln, je svoje neprecenljivo modno doživetje delil s svojo srčno
izbranko._
mastercard.com
06 //
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Dnevi so vse krajši in vedno
bolj mrzli, želja po sladkem
razvajanju pa ne mine.
Samo malo se spreminja.
Jesen in zima sta popolna
letna časa za sladkanje z
vročo čokolado, saj nas tako
prijetno pogreje in posladka.
V Čokoladnici Cukrček so
poskrbeli, da si lahko prav
vsak najde svoj okus, saj si
lahko izbere temno ali belo
vročo čokolado z okusi,
kot so cimet, kokos, ingver,
limona, pomaranča ... Kaj
boste izbrali zase? Podarite
sebi in svojim bližnjim popoln
čokoladen večer s Cukrček
vročo čokolado._
cukrcek.si
OGLASNA VSEBINA

URBANI UTRIP

PROSTI ČAS

DESTINACIJA

STARO MESTO BUDVA: NEVSAKDANJI SPREHOD
SKOZI 2500-LETNO ZGODOVINO

Zakaj ne bi plačevali preprosto in odšli na vikend oddih? Večkrat boste plačali s
svojo brezstično plačilno kartico Activa, več možnosti boste imeli na žrebanju za
glamping paket. Glamping je kampiranje za tiste, ki bi bili radi v naravi, a še posebej v poznem jesenskem času ne želijo trpeti trdih tal, jutranjih bolečin v križu in
preznojenih spalnih vreč, ampak želijo oddih pod zvezdami doživeti v udobni po
stelji. Zato pri nakupih ne pozabite svoje Active in se potegujte za najbolj lagodno
kampiranje, ki ga lahko doživite v pričakovanju zime._

Budva ni znana le po najlepših peščenih plažah, pač pa tudi po Starem mestu, ki
se omenja že v pisnih virih iz 5. stoletja. Poseben čar tega kraja ustvarja štirideset naselij in zaselkov, med katerimi so: Bečići s plažo, ki je bila leta 1935 v Parizu
razglašena za najlepšo v Evropi, Miločer z nekdanjo kraljevsko rezidenco, Sveti
Stefan ter Petrovac - Lastva. Staro mesto predstavlja edinstveno zakladnico
kulturne dediščine. Arheološki podatki potrjujejo, da je prvotno naselje na tem
kraju bilo že pred grško kolonizacijo Jadrana in da je obstajalo kot ilirsko mesto
pod imenom Butua ali Budua. Čeprav je bilo mesto večkrat uničeno, je bilo vedno
znova obnovljeno na isti osnovi. Zgodovinski viri in bogat arheološki material dokazujejo, da je Budva eden od najstarejših urbanih centrov na Jadranu, star več
kot 2500 let. Vsak kamen stare Budve v sebi nosi svojo zgodovino, ki beleži dobre
in stare čase, v katerih so se izmenjevali Grki, Rimljani, Slovani, Saraceni, Turki,
Benečani, Nemci, Madžari in Francozi._

activa.si

budva.travel

AKTIVNO V JESEN

OLIMPIJSKO GIBANJE

LOKOSTRELKA ANA UMER:
TREBA JE VZTRAJATI IN SLEDITI SVOJIM SANJAM
Z OLIMPIJSKIM FESTIVALOM, KI SE JE KONEC SEPTEMBRA ODVIL NA KONGRE
SNEM TRGU, JE PRESTOLNICO PREPLAVIL OLIMPIJSKI DUH. DOGAJANJA SE JE
POD OKRILJEM LASTNE POBUDE #VEDNOPODPIRAJ UDELEŽILA TUDI EKIPA
COCA-COLE IN SE O ODNOSU DO ŠPORTA POGOVARJALA Z MLADIMI ŠPORTNI
KI. MED NJIMI JE BILA TUDI DVAKRATNA EVROPSKA PRVAKINJA V POLJSKEM
LOKOSTRELSTVU ANA UMER, KI JE PREPRIČANA, DA JE PODPORA NAJPO
MEMBNEJŠI DEL ŠPORTA.

Olimpijski festival, ki je osvetlil pozitiven vpliv športnega udejstvovanja na življenje, je organiziral Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez v
okviru evropskega tedna športa z geslom »Bodite aktivni«. Na dogodku so se predstavile številne športne
discipline. Med temi je bilo tudi lokostrelstvo, v katerem je užitek in uspeh našla 27-letna Koprčanka Ana
Umer: »Če športnik uživa podporo, ima odprta vrata
v vrhunski šport. Moji največji podporniki so domači,
trener in ekipa, pa tudi prijatelji, ki so zelo razumevajoči do mojih obveznosti. Vsi so mi v veliko oporo in
mi kot športnici vlivajo moč za napredek,« pojasnjuje
Ana in predvsem mladim v spodbudo dodaja: »Treba
je vztrajati in slediti svojim sanjam.« In kaj je Anin sen?
Olimpijske igre Tokio 2020.
Pomena vztrajnosti, podpore športnikov ter spodbujanja aktivnega življenjskega sloga se zavedajo tudi v
družbi The Coca-Cola Company. Ta ohranja najdaljši
neprekinjen odnos z olimpijskim gibanjem na globalni
ravni. S sklenitvijo štiriletnega sponzorstva z nacionalno olimpijsko organizacijo Coca-Cola v Sloveniji
od leta 2017 širi olimpijski duh na slovenskih tleh in
spodbuja aktivno športno udejstvovanje vseh generacij. 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: Aleš Fevžer / Ana Umer se je v konkurenci članic ukrivljenega loka že dvakrat povzpela na najvišjo stopničko na evropski ravni.

OGLASNA VSEBINA

coca-cola.si.
N O V E M B E R
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URBANI UTRIP

TRGOVINA

PO EDINSTVENA
DARILA V
GALERIJO D94
Si res želite, da bi dobivali enaka
darila? Takšna, proizvedena za
množice; da se ne bi razlikovala
in da bi vnaprej vedeli, kaj pričakovati. Brez presenečenj, brez
iskrenega navdušenja in brez
edinstvenosti; tiste posebne
note in občutka, da se je nekdo
potrudil za vas. Si to res želite?
Seveda ne! Z edinstvenimi darili
Galerije D94, kjer cenijo lepoto,
umetnost in edinstvenost, ne
boste na to niti pomislili. Morda
si boste le želeli, da bi tudi vsi
drugi dobili enako posebno darilo
kot vi.
Kogojev vrček za pivo, ki to
običajno pijačo spremeni v nekaj
povsem drugega. Morda raje
sabljo za penino, s katero bo
gospod kot vitez očaral svojo
Gvendolino. Ali kozarce cesarice
Barbare, ki iz njih sicer ni pila,
ampak bi si to nedvomno želela,
pa naj bi bilo to v njenih časih za
vladarico še tako neprimerno.

Skodelico za kavo, ki jutranje trenutke
obarva drugače, ker je drugačna sama.
Ali pa edinstvenost povsem običajnih družinskih trenutkov – olivno olje
posebnih okusov, ki ga boste odprli s
strahospoštovanjem, desko za sir, ki

L E P O TA

kar kliče k temu, da nanjo položite vsaj
tri vrste tega žlahtnega živila, ali vinski
dekanter švedskega dizajna._
Trg celjskih knezov 9 / Celje
d94.si

KULINARIKA

PHILIPS LUMEA IPL: PREMIKANJE MEJ NA
PODROČJU ODSTRANJEVANJA DLAK
Depilacija je s tehnologijo nežne utripajoče svetlobe IPL, ki so jo pri
Philipsu priredili za domačo nego, postala preprost, neboleč, hiter in
učinkovit postopek. Dlačice namreč z uporabo Lumee samo še vsaka
dva meseca po 15 minut izginejo iz našega vsakdana. Z novim IPL-odstranjevalcem dlačic Philips Lumea Prestige do 92 odstotkov manj
dlačic dosežemo že po treh tretmajih izbranih predelov, tudi na obrazu.
Postopek tako ponavljamo redno samo še vsaka dva meseca, čeprav
dlake ne rastejo več. Edinstveno zasnovani nastavki za vsak del telesa
in senzor SmartSkin, ki prepozna ten naše kože, poskrbijo za udoben in
neboleč tretma. Depilacija doma je odslej resnično učinkovita, preprosta
in hitra!_
philips.si/Lumea
08 //
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ČOKOLADNE MOJSTROVINE ZA ZIMSKI ČAS
Zimski čas bo lepši zaradi novih čokolad iz Čokoladnega ateljeja Dobnik,
kjer so njihovi čokoladni mojstri ustvarili nove vrhunske polnjene čokolade.
Mrzle zimske dni si lahko polepšate s 6 novimi okusi, kot so slana karamela,
arašidovo maslo ali karamela z arašidi. Vrhunske sestavine in posledično
božanski okusi pričarajo neverjetne užitke, zato jih nujno pokusite v vseh
trgovinah Čokoladnega ateljeja Dobnik._
cokoladniatelje.si
OGLASNA VSEBINA

FORD KA+

VEČJI OD PRIČAKOVANJ
Tako kot Domen Prevc, ki je kljub mladosti z rezultati presenetil ves svet,
tudi Ford Ka+ prinaša več od pričakovanj. Več prostora za potnike, več
prostora za prtljago – kar 270 litrov in 21 odlagalnih površin. Več užitka v
vožnji po zaslugi izjemne vodljivosti in odzivnega motorja. Več povezljivosti
s sistemom Ford SYNC in več elementov serijske opreme. Edino, kar je
majhno, je njegova cena: že od 10.750 €.

MojFordKaPlus.si

Ford Ka+ / Uradna poraba goriva: 5 l/100 km. Uradne emisije CO2: 114 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije
NOx: 0,0357 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Slike so simbolične. Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

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

Domen Prevc

IZBOR P OZN AVA
1

1

3

1

1

2

2
2

2

BOŠTAN GORENC –
PIŽAMA

3

3

3

LARA KOMAR
ŽIGA KORITNIK

DOMEN VALIČ

Krotilec besed, trenutno bradat na
vse mogoče načine, o treh knjigah,
ki vas bodo nasmejale
FR AN MILČINSKI, BUTALCI
Ogledalo, ki nam ga je pred stoletjem
pridržal ata Milčinski, še vedno kaže
našo pravo podobo. Ker so ljudje po
imenovani Butalci, se lahko med smehom slepimo, da mi že nismo taki._
emka.si
1
Cena: 27,96 €
ARJAN PREGL , O ŽENSKI, KI NI
HOTEL A Z BALKONA
Kratkoprogaške zgodbe, ki nas presenečajo z domiselnimi zasuki pripovedne logike. Ko metafore in ustaljene
fraze dobesedno postanejo dobesedne._
ludliteratura.si
2
Cena: 19,00 €
NEJC JUREN IN IZ AR LUNAČEK ,
KOSMATI KRIMIČ
Čeprav je pričujoči strip v svoji
srčiki polnokrvna noir detektivka,
z večplastnim svetom savanskega
podzemlja in kopico referenc na našo
stvarnost zlahka ukrivlja ustnice
navzgor._
emka.si
3
Cena: 19,99 €
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Igralka, pevka in mama o treh
izdelkih, ki bi se to zimo morali znajti
v ženskih rokah
ŠMINK A BENETINT
Rdečilo iz stekleničke za sive zimske
dni. Barvo s čopičem naneseš naravnost na ustnice in lica in jo razmažeš.
Najraje imam odtenek ‘rdeča vrtnica’._
benefitcosmetics.com
1
Cena: 34,50 €
JAKNA MICHAEL KORS
Umetno krzno, mehko, toplo, udobno
in zelo zelo vijoličasto. Tudi letos je
eden od največjih modnih trendov
»fake fur« katerekoli barve in katerekoli oblike._
michaelkors.com
2
Cena: 495,00 €
ELIZ ABETH GILBERT, VELIK A
ČAROVNIJA
Mali priročnik, ki s preprostimi mislimi
navdihuje in spodbuja, da poiščemo navdih in prisluhnemo svojemu
notranjemu glasu. Priporočam branje v
izvirniku in ... »Just be magic!«._
emka.si
3
Cena: 9,80 €

Fotograf in snemalec o trenutno
najljubših fotografskih pripomočkih
(zigakoritnikphotography.com)

Igralec, ki ga poleg igre zanima še
marsikaj drugega, o treh zanj nepogrešljivih izdelkih

NIKON D850

OČAL A WOODSTOCK WSIII

Nikonov najnovejši 'profi' izdelek, ki
me navdušuje s svojo neslišnostjo in
končno kakovostjo fotografij in videoposnetkov._
nikon.si
1
Cena: 3797,00 €

Na sončen dan so nujne moje »lesenčke« WSIII od WoodStocka. Slovenski
proizvajalec mi je dal nekaj tako originalnega, lahkega in naravnega na nos,
da sem spet še malo bolj ponosen, da
sem Slovenec._
woodstock.si
1
Cena: okoli 240,00 €

FUJIFILM X 70
Ker s seboj ne nosim vedno velikega
aparata, imam po navadi v žepu Fujija,
ki je vsekakor zmogljivejši od telefona._
fujifilm.eu
2
Cena: 699,00 €
OB JEK TIV TAMRON 15–30 mm/
f2 ,8
Najnovejši objektiv v moji torbi, kadar
fotografiram arhitekturo in interjerje.
Je dostopnejši širokokotni zoom, ki ne
popači zunanjih robov slike._
tamron.eu
3
Cena: 999,00 €

HUGO BOS S HUGO ELEMENT
Toaletna voda, ki me naredi samozavestnega in s tem tudi brezskrbnega._
hugoboss.com
2
Cena: 76,00 €
UR A WE WOOD
Ura, ki jo imam na zapestju, odkar sem
jo dobil za darilo od svojih prijateljev.
Lepa, lahka, nemoteča in, najpomembneje, točna. Pa še na telefon mi
ni treba stalno buljiti._
us.we-wood.com
3
Cena: 125,00 €

OGLASNA VSEBINA
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ORIANA GIROTTO

3

MATJAŽ PLOŠINJAK

DAVOR PODBEVŠEK

GAŠPER BERGANT

Izdelovalec aromatiziranih soli
(Barba sol) o treh izdelkih, ki ne
smejo manjkati v kuhinji

Voditeljica, prevajalka in turistična
vodnica o treh lepotnih izdelkih za
nego kože
MEDE X BEESECRET
Intenzivna formula s čebeljim strupom,
ki upočasni staranje kože in nastanek
gub. Tekstura kreme ni pretežka in se
lepo vpije. Koža je v hipu gladka in sijoča.
Kakovosten domač izdelek. _
medex.si
1
Cena: 59,90 €
MA X FACTOR AGELES S ELIXIR
Tekoča podlaga, ki se odlično razmaže
s čopičem in lepo prekriva vse kožne
nepravilnosti. Poleg tega pa kožo tudi
lepo nahrani in neguje. Zelo jo priporočam predvsem v zimskih dneh._
maxfactor.com
2
Cena: 11,07 €

Stand up komik in Skečoholik o treh
moških izdelkih za No(Mo)vember
BALE A SOF T CREME
Krema, ki ji je uspelo moja lička narediti
ponovno mehka in prožna. Je pa tudi
odlična za uporabo na drugih delih
telesa._
dm.si
1
Cena: 1,25 €
HUSQVARNA 54 5
Zvok in vonj te mašine me vedno transportira nazaj v realen ruralen svet, ki
ga obožujem. Če bi jo lahko uporabljal
na nastopih, bi jo!_
husqvarna.com
2
Cena: 678,00 €

SERUM L' UX-FACTOR
PROFES SIONAL

LOVSKI ŠKORNJI GLENARM 500

Serum je treba uporabljati vsak večer
in rezultati so očitni. Trepalnice so
že po enem mesecu vidno daljše in
polnejše._
lux-factor.com
3
Cena: 39,90 €

Tako ali drugače sem vedno nekje
primoran broditi čez ali po gnoju. Dobesedno in figurativno. Zagotovo pa eden
od boljših nakupov zadnjega leta._
decathlon.si
3
Cena: 39,99 €

OGLASNA VSEBINA

BARBA SOL
Brez nje preprosto ne gre več. Da
piko na i prav vsaki jedi. Od najbolj
preprostih prigrizkov, hitrih krožnikov
do kuharskih mojstrovin. Na voljo je kar
21 okusov._
barbasol.si
1
Cena: od 5,00 €
OL JČNO OL JE OLEUM SOLIS
Oljčno olje naravnost obožujem in
je skupaj s soljo res nujna stvar, ki jo
potrebujem v kuhinji. Podpiram naša
slovenska istrska olja, saj so lokalna in
zelo kakovostna._
FB: Oleum Solis
2
Cena: od 12,00 €

Stilist, kostumograf in modni
oblikovalec (ERIC MATYASH) o treh
modnih moških kosih
PULOVER PETJE ZOREC,
KOLEKCIJA MARJAN
Petja je oblikovalka, ki me nikoli ne
pusti ravnodušnega. In ta siv pulover z
luknjami je eden redkih nečrnih kosov,
ki ga z veseljem nosim. Kakovostno
izdelan in poseben kos, ki pa ne kriči._
petjazorec.com
1
Cena: 220,00 €
HL AČE SENS, KOLEKCIJA 5017
Volnene hlače iz zadnje kolekcije Sens
bodo po vsej verjetnosti postale moja
nova trenirka. Nadvse udobne in prijetne, dovolj klasične, ampak vseeno
posebne. Ljubezen na prvi pogled._
sens.si
2
Cena: 149,00 €

BLUETOOTH ZVOČNIK JBL

NAR AMNICE JSP, KOLEKCIJA
TOMORROW WAS YESTERDAY

Glasba mi najbolj ustreza takrat, ko nekaj ustvarjam. In tako je potrebna tudi
v kuhinji. Rad kaj zapojem in zaplešem,
ko pripravljam hrano, ta pozitivnost pa
se začuti tudi na krožniku._
bigbang.si
3
Cena: 30,00 €

Črna, usnje in rahla asociacija na
fetišizem. Nadgradijo še tako preprost
stajling. Lahko hinavsko kukajo izpod
suknjiča ali pa se jih pogumno obleče
čez plašč._
jspfashion.com
3
Cena: 80,00 €

N O V E M B E R
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MODA

VOLCOM
Bordo zimska kapa s cofom
obsession.si
20,96 €
TOM TAILOR
Dolga črna jakna za mrzle zimske
dni z veliko praktičnimi žepi
tom-tailor.eu
HUAWEI
Letošnji najboljši Huaweijev telefon Mate 10 v barvi
mocca brown
huawei.com
799,00 €

179,99 €

VERSACE
Umetniško potiskan pulover
versace.com
840,00 €

APOTHECARY 87
Olje za brado z vaniljo in
mangom, ki se hitro in lepo
absorbira v brado ter jo pusti
mehko, nežno lesketajočo in
odišavljeno.
hramlepote.si
33,00 €

STILIST

UGG
Rjave rokavice z
usnjenimi dlanmi
ugg.com
80,00 €

+

PULL &BE AR
Siv pulover s sloganom
pullandbear.com
22,99 €

MOŠKA OMARA

ESPRIT
Rjava kratka majica s
črtastim prsnim žepom
esprit.com

V OBJEMU TOPLINE

G-STAR R AW
Temno modre hlače z žepi
g-star.com

25,99 €

159,95 €

PR ALINEJI Z VISKI
KREMO
Moderna elegantna
bombonjera z odličnimi
pralineji, polnjenimi z
viski kremami in škotskim
single malt viskijem.
Odlično darilo za bližajoče
se praznike dobite v vseh
trgovinah Čokoladnega
ateljeja Dobnik.
cokoladniatelje.si
33,40 €
G-STAR R AW
Dizajnerske hlače
Pharrella Williamsa X25 s
potiskom podeželja
g-star.com
199,95 €
12 //
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ČOKOL ADNICA
CUKRČEK
Pomaranča, oblita
z žlahtno temno
čokolado
cukrcek.si

DOUCHEBAGS
Črni usnjeni
nahrbtnik za urbano
modo
douchebags.com
319,00 €

6,00 €

ADIDAS ORIGINAL S
Modne superge Adidas
White Mountaineering
NMD R2 Primeknit, ki
jih lahko kombinirate s
katerokoli barvo.
mrporter.com
220,00 €

BESEDILO & STIL: BORNA MILJAVAC PURGAR
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

OGLASNA VSEBINA

PRAZNIKI V ZLATEM

Nobelcos group d.o.o., Petkova ulica 68, Ljubljana, Tel: 059 22 59 00
e-mail: info@nobelcos.si, web: www.nobelcos.si

Kérastase salone lahko najdete na:
www.kerastase.si

MODA

Z AR A
Prevelika jopica z
neenakim robom
zara.com

RIVER ISL AND
Bela bluza z volančki in
pentljo
eu.riverisland.com

H&M
Dolga in podložena
prešita jakna s stoječim
ovratnikom
hm.com

39,95 €

50,00 €
FLEUR DU MAL
Svileno žametna majica
net-a-porter.com

99,00 €

235,00 €

UNDRES S
Žametna obleka Adorea
z nevidno zadrgo in
pasom
wolfandbadger.com

NAST Y GAL
Žametna torbica
»crossbody«
nastygal.com
71,11 €

+

STILIST

249,00 €

ŽENSKA OMARA
V OBJEMU TOPLINE

ALFAPARF
Olje za lase SemiDiLino
Illuminating Serum
estela.si
20,10 €

TOMMY HILFIGER
Nahrbtnik iz ekskluzivne
kolekcije Gigi Hadid ×
Tommy Hilfiger
luisaviaroma.com

ČOKOL ADNICA CUKRČEK
Prešernove kroglice z nugat
kremo in lešnikom
cukrcek.si
4,50 € (ZA 4 KOSE)

155,00 €

MANGO
Pleten pulover z resicami
shop.mango.com

TOPSHOP
Kariraste hlače
na zvonec
eu.topshop.com

AUSTR ALIAN GOLD
Dnevna vlažilna krema Hemp
Nation Vanilla Pineapple z
dodatkom eksotične vanilje in
ananasa, s katero vaša koža
ostane navlažena cel dan. Na
voljo tudi v trgovinah Müller.
hramlepote.si

89,00 €

22,95 €

35,99 €
MIS S KG
Gležnjarji z zrcalno peto
in okrasno pentljo
si.johnlewis.com
102,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
14 //
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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

©

Brigid Blanco
©

Axenoff Jewellery

7 MODNIH KOSOV
ZA TAKOJŠNJO
POSODOBITEV
VAŠE OMARE
ŽELITE OSVEŽITI SVOJO GARDEROBO IN JE NE
BI RADE (PONOVNO) POPOLNOMA SPREMENILE?
POTEM BO TEH 7 MODNIH KOSOV ZA TO SEZONO
POSKRBELO ZA TAKOJŠNJO NADGRADNJO.

PRIDIH KER AMIKE
Pozabite na kombinacije
čevljev in torbic. Letos
boste namreč kombinirale
uhane in porcelan. Prav ste
prebrale. Modne dodatke naj
to sezono krasi tudi porcelan
v belo-modrih odtenkih, ob
katerih se boste topile.

©

GR AFIČNI POTISKI
Če ste še novinka na
področju nenavadnih
barvnih kombinacij,
potem izberite grafične
potiske in vzorce ter
jih kombinirajte z
nevtralnim džinsom.

FESTIVAL RESIC
Prebudite kavbojko v sebi.
To sezono namreč v vaši
omari ne smejo manjkati
škornji čez kolena z
resicami, te pa naj krasijo
tudi vaše torbice.

Saint Laurent

J.W. Anderson

©

©

Sacai

Ronald van ver Kemp

©

Victoria Beckham

©

©
©
©
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Aquazurra

Zara

Roberto Cavalli

OGLASNA VSEBINA

©

VISEČI UHANI
Boemski viseči uhani to
sezono doživljajo preporod.
Lahko so okrašeni z
nežnimi biseri, lahko so
asimetrični, zlati, srebrni ali
barvni. Drznost je vsekakor
dobrodošla.

Zara

©

©

Cartier

©

SVILENI ŠALI
Modni oblikovalci so klasični
svileni šal tokrat uporabili na
skoraj vse mogoče načine. Tudi
vi jih lahko dodate k bluzam,
suknjičem, lahko jih uporabite
kot zapestnico, kot pas ali pa jih
preprosto zavijete okoli ročaja
svoje najljubše torbice.

Altuzarra

©

Dolce & Gabbana

Seiko

H&M

©

©

Chan Luu

©

URE V OBLIKI PRESTIŽNE
CARTIERJE VE LINIJE
TANK
Stoletje po tem, ko je
Cartier predstavil linijo
ročnih ur Tank, ki sta jo
vzljubili tako Jackie O kot
tudi Patti Smith, sodobni
oblikovalci poskušajo
poustvariti ta brezčasni
model. In vemo, da z
brezčasnimi kosi res nikoli
ne bomo zgrešile.
Zanimivost: Ure Tank so bile
oblikovane po tlorisnem
pogledu na Renaultove
tanke.

©

©

Eddie Borgo

©

Shinola

Jaeger-LeCoultre

MODA

©

©

Fendi

Bclaire

PLE TENE TORBE
Jane Birkin naj bi svojo
veliko pleteno torbo
‘upokojila’ tistega dne,
ko je na letalu srečala
predsednika modne hiše
Hermès. Tudi ve zamenjajte
svoje velike pletene torbe,
ki ste jih nosile celo poletje,
in posezite po dražji, takšni,
ki traja.

Balenciaga

©
©

Chloé

Alexander McQueen
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KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

GURMANSKE
POSTAJE
NE SPREGLEJTE KULINARIČNIH TOČK, KJER SE
LAHKO USTAVITE NA ODLIČNI HRANI IN PIJAČI
TER SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.
B I S T R O/

BISTRO SUWON
Sodobni korejski bistro Suwon poganja mlada,
zagnana ekipa, ki je polna idej. Skupaj so ustvarili
prijeten naravni ambient, ki ga sestavljajo posebni
leseni stoli, čudovita kamnita okna, ročno izdelane
keramične luči in, kot se za prvo korejsko restavracijo v Sloveniji tudi spodobi, super meni.

Foto: Arhiv Bistro Suwon

Tukaj vas čakajo klasične korejske jedi v sodobni
interpretaciji, kot je na primer bibimbap, in pa seveda klasične korejske jedi: kimbab, kimči s čilijem
(klasični kimči), nabak kimči (mešani: redkev, zelje,
korenje brez čilija) in sokbakji (repa s čilijem). Ne
manjkajo niti solate s korejskim pridihom, korejski
ramyuni in pa sodobni korejski prigrizki s kuharjevo
noto. Postrežejo vam z odličnimi čaji in kavo, imajo
tudi matcho in fino izbiro piva, poskrbljeno je tudi
za oboževalce sojuja. Zraven piva in sojuja (ali čaja)
se priležejo nočni prigrizki, kot so perutničke, sladek krompir ali edamame. Imate po kakšnem čudnem naključju še kakšen razlog, da ne bi obiskali
prve korejske restavracije v Sloveniji?_
Dunajska cesta 101 / Ljubljana
Bistro Suwon
P U B I N R E S TAV R A C I J A /

PLAC: SAMOPOSTREŽNI PIVSKI ZID

Foto: Jan Čermelj za Verace d.o.o.

V Placu v Ljubljani je zaživel samopostrežni pivski zid,
ki daje pivcu popoln nadzor nad točenjem piva. »Tvoja pipa, tvoje pivo« je njihov moto. Gre za prvi tovrstni
pivski zid ne le v Sloveniji, ampak na celotnem Balkanu. Na njem se predstavljajo najboljši slovenski kraft
pivovarji: Tektonik, Vizir, Mali grad, Hopsbrew, Bevog,
Lobik, Maister in Reservoir Dogs. Namenjen je uživanju
ob že poznanih in široko sprejetih zvarkih iz domačih
butičnih varilnic in pokušanju novosti, ki jih pivovarji pripravljajo za ljubitelje kraft piv. Tako vas bo vedno
čakalo kaj novega. Na novo je sicer zaživela tudi restavracija s pestro ponudbo dnevnih kosil in »a la carte« večerno ponudbo italijanskih tradicionalnih jedi.
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Kako deluje pivski zid?
Pivski zid lahko uporabljate z vrednostno kartico, ki jo
kupite na šanku in napolnite z želeno vsoto denarja.
Ob tem dobite tudi kozarec in kartico, za kar plačate
varščino (3 evre), ki vam jo ob vračilu kartice in kozarca
vrnejo. Kozarec z logom Placa lahko za 2,5 evra tudi
obdržite za spomin. Sistem deluje tako, da kartico namestite na zaslon, ki bo zaznal, koliko kredita še imate.
Na zaslonih so opisana vsa piva, ki so trenutno na razpolago. Ko bo zaslon prebral vaš kredit, lahko začnete
točiti pivo iz pipe. Pri tem ni nobenih omejitev, ni minimalne ali maksimalne količine iztočenega piva. Lahko
si natočite manj kot deciliter piva ali pa kozarec napolnite do vrha. Pa na zdravje!_
Dunajska 20 / Ljubljana
Plac
OGLASNA VSEBINA

KULINARIKA

SLADKO-SLANO SODELOVANJE:
MOČI ZDRUŽILA KARIM MERDJADI
IN BARBA SOL
Svoje moči sta tokrat združila vrhunski
slaščičarski mojster Karim Merdjadi in podjetnik Davor Podbevšek, ki ste ga lahko
spoznali v podjetniški zgodbi o Barba soli v
oddaji Štartaj, Slovenija. Za sladokusce sta
namreč pripravila tri vrhunske makrone z
Barba soljo, ki so še en dokaz več, da sladice nikakor niso samo sladke.
Sladkate se lahko z makroni iz mlečne čokolade, sira z modro plesnijo in Barba soli
z zelenim poprom, makroni iz matcha zelenega čaja, limoninega džema, yuza in
Barba soli z nepalskim poprom ter makroni
iz limoninega ganašeja, limoninega džema
in Barba soli z nepalskim poprom. To še pa
ni vse, kar se je tokrat predstavilo v Barba
Marketu. Možno je bilo namreč pokusiti tudi
nove okuse Barba soli. Davor Podbevšek,
mojster soli, je svoji paleti okusov dodal tri
novince v liniji Gourmet, in sicer zeleni poper, roza poper in nepalski poper. Barba verjame, da je manj več, in ko
temu doda še ščepec sebe, nastane, kot pravi njen ustvarjalec, »petarda« izdelek._
Vojkovo nabrežje 5 / Koper
barbasol.si

NOVEMBER GOURMET: LJUBLJANA JE
GURMANSKA PRESTOLNICA
V Ljubljani se ta mesec v družbi kuharskih mojstrov in vinarjev v okviru festivala November Gourmet vrstijo zanimivi kulinarični dogodki. To je mesec, ko lahko na stojnicah okušate najboljše, kar
ponuja naša čudovita prestolnica. Svoja videnja
priljubljenih lokalnih jedi v novih interpretacijah
predstavljajo tako mladi ustvarjalci kot vrhunski
kuharji. V vzdušju kulinaričnega novembra lahko
uživate tudi v izbranih restavracijah, ki ponujajo
November Gourmet meni z lokalno pridelanimi
sestavinami, značilnimi za sezono ob martinovanju, ter izbrana vina slovenskih vinarjev.

Foto: AMarko Delbello Ocepek

Finale festivala v zadnjem vikendu novembra
vam bo na edinstvenem prizorišču (Mesto oblikovanja Slovenije) ponudil novo izkušnjo okusov
Ljubljane ter spektakularno show kuhinjo. Takrat
bo slovesno razglašen tudi nov okus Ljubljane,
ki ga bo strokovna žirija izbrala med recepti, pri
spelimi v nagradni igri Iščemo nov okus. Osnovnošolci in srednješolci bodo v dopoldanskem
delu programa tradicionalnim okusom vdihnili
novo življenje. Popoldne bodo dogajanje v svoje
roke prevzeli priznani slovenski kuharski mojstri,
ki bodo pripravljali svoje dobrote v živo. Program,
ki bo spremljal vaš sprehod med kulinaričnimi
hišicami, bo živahen ves čas, vse do večerne
zaključne zabave._
Do 30. novembra / različna prizorišča po
Ljubljani
gourmet-lj.si

OGLASNA VSEBINA
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V OBJEKTIVU

ODGOVOR
JE

PIVO
PIVO,
NE

SPOMNIM
PA SE
VPRAŠANJA

(CON)FUSION PUB
Kratochwill BTC, priljubljena točka oddiha med nakupovanjem in prizorišče
številnih nepozabnih zabav, je bogatejši za nov popolnoma »zmešan«
pub. Kot nakazuje že ime samo, vas v (Con)Fusion Pubu čaka zares raznovrstna ponudba. Na meniju so tajska (pai thai), indijska (indijski piščanec,
masala), ameriška in španska hrana, kraljevski burgerji, razni prigrizki za ob
vinu in slaščice za ob čaju. Ne manjka vin znanih vinarjev, dobili pa boste
tudi prosecco, super gin & tonik, aperol spritz in še bi lahko naštevali.
Od 25. novembra vas tako v BTC-ju čaka še nekoliko drugačna ponudba
z dobro glasbo in prijetno postrežbo. Vabljeni v svet več sto okusov in
vsega, kar imate radi._

PIJ

DOBRO

PIVO
Z

DOBRIMI

PRIJATELJI

INFOMAT//
NASLOV/
BTC KR ATOCHWILL
ŠMARTINSK A 152
LJUBLJANA
DELOVNI ČAS /
ODPRTO VSE DNI OD 11.00 DO 22.00
Con Fusion Pub
01 585 27 56
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OGLASNA VSEBINA

DOM
BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

PRAZNIČNO VESELJE
01

08

05

07

10

02

06

03
04

Za praznike si želimo dom spremeniti v čudovito pravljično deželo. Ta takrat postane bolj vesel,
slovesen, kljub temu pa si želimo,
da ostane miren in harmoničen kotiček, kjer bomo preživeli
čarobne dni v družbi najdražjih.
Nikar se ne omejujte le na najnovejše trende, ampak s pomočjo
domišljije ustvarite lastno čarovnijo, ki bo vedno znova navdušila
tako vas kot tudi vaše goste.
09
22 //
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01 / LES STILDECO, KERAMIČNA ETAŽERA
ZA SLADKE POZORNOSTI, CENA: 22,58 €,
LES-STILDECO.SI // 02 / LES STILDECO,
PREGRINJALO, CENA: 33,49 €, LES-STILDECO.SI // 03 / H&M, SVEČA Z VONJEM
PO CIMETU, CENA: 9,99 €, HM.COM // 04
/ ZARA, BLAZINA Z MOTIVOM JELENČKA,
CENA: 17,99 €, ZARAHOME.COM // 05 /
IKEA, SET TREH OKRASKOV, CENA: 6,99 €,
IKEA.COM // 06 / IKEA, ADVENTNE SVEČE,
S KATERIMI BO ČAS DO BOŽIČA HITREJE
MINIL, CENA: 5,99 €, IKEA.COM // 07 /
CB2, ZLATI BOŽIČEK, CENA: 45,84 €, CB2.
COM // 08 / CB2, OKRASKI ZA RES HIPNO
TIČEN BOŽIČ, CENA: OD 3,62 €, CB2.COM
// 09 / FORTNUM & MASON, ADVENTNI
KOLEDAR ZA LJUBITELJE ČAJEV, CENA:
29,00 €, FORTNUMANDMASON.COM //
10 / FORTNUM & MASON, LED-VENČEK Z
ZLATIM JAGODIČEVJEM, CENA: 69,00 €,
FORTNUMANDMASON.COM //
OGLASNA VSEBINA
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LJFW
S SVOJIM
USTVARJALNIM
MODNIM DUHOM
OBJEL PRESTOLNICO
FOTOGR AFIJE: JURE MAKOVEC, DANILO KESIĆ

LJUBLJANSKO PODZEMLJE JE BILO NA ZAČETKU NOVEMBRA ZELO ŽIVAHNO, SAJ JE GOSTILO VSEBINSKO NAJVEČJI MODNI DOGODEK PRI
NAS – LJUBLJANSKI TEDEN MODE (LJFW). URBANO OKOLJE PRVE ETAŽE
PARKIRNE HIŠE JE NAVDUŠILO S SVOJO PREPROSTOSTJO IN NEVSILJIVOSTJO,
POZORNOST OBISKOVALCEV PA JE BILA TAKO LAHKO USMERJENA SAMO NA MODNO
PISTO. SMISEL LJUBLJANSKEGA TEDNA MODE, KI SO GA TOKRAT ZAPELJALI SKUPAJ S FORDOM SLOVENIJA, OSTAJA, DA JE TUKAJ ZARADI MODE, KI JO ŽELIJO PO
NAJHITREJŠI POTI SPRAVITI NA ULICE.
ZBRALI SMO NEKAJ UTRINKOV Z MODNEGA DOGODKA, KJER SO MODNO ZGODBO STKALI OBLIKOVALCI IZ SLOVENIJE, S HRVAŠKE, IZ BOSNE IN HERCEGOVINE, SRBIJE IN Z MADŽARSKE._
ljfw.org
N O V E M B E R
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TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARTIN LUNDER

TEHNOLOŠKA TRGATEV

TELEFON MESECA

KROMPIRJEVE POČITNICE SO ZA NAMI, PRAV TAKO TRGATVE IN MARTINOVANJE. UPAMO, DA SO
BILI KOŠI ZVRHANI ODLIČNEGA GROZDJA, KROŽNIKI POLNI DOBROT TER POČITNICE V SPREMLJAVI DOBRE VOLJE. VAS KAJ MIKA IZVEDETI, KAKŠNA JE BILA TEHNOLOŠKA TRGATEV?
MICROSOF T SURFACE BOOK 2
NAJZMOGLJIVEJŠI MULTIPRAKTIK MED
PRENOSNIKI
Prenosnik Surface Book 2 počasi, a vztrajno
briše mejo med notesniki in namiznimi računalniki. Poganja
ga izjemni dvojedrni
oziroma štirijedrni procesor Intel Core i7 osme
generacije. Opremili so
ga tudi z grafično kartico
Nvidia GeForce GTX 1050
oziroma 1060, kar bo
igričarjem najbrž
v posebno veselje.
Ne spada sicer med
najlažje notesnike, saj
različica s 13,5-palčnim
zaslonom tehta 1,5 kilograma,
15-palčna različica pa 1,9 kilograma.
Notesnik krasi zaslon na dotik PixelSens z
ločljivostjo 3240 × 2160. Za hitro delovanje bo
skrbelo 8 GB oziroma 16 GB spomina, za 17 ur neprekinjenega dela pa zmogljiva baterija._
microsoft.com

OCULUS GO

CASIO G’Z EYE

SAMSUNG STAR WARS

NAVIDEZNA RESNIČNOST PO
DOSTOPNI CENI

ROBUSTNA, A PRIVLAČNA
AKCIJSKA KAMERA

ROBOTSKI SESALNIKI S TEMNE STRANI

Oculus Go je našel svojo pot v
sistemih za prikaz navidezne
resničnosti, saj smo do zdaj
imeli na voljo cenejše, plastične
okvirje ter drage in zelo izpopolnjene, ki pa delujejo z igralnimi
konzolami. Oculus Go je sistem
VR-očal, ki ima vgrajene kamere
za sledenje, zaslon LCD z ločljivostjo 2360 × 1440, najsodobnejše leče ter prostorski zvočni
sistem. Upravljalnik je podoben
tistemu iz sistema Gear VR.
Mehka tkanina, ki prepušča
zrak, in elastika bosta poskrbeli
za udobno nošenje. Proizvodnjo
bodo začeli v letošnjemu novembru, dva meseca zatem pa
ga lahko že pričakujemo v svojih
domovih._

Casio G’Z Eye je pravzaprav akcijska kamera, ki lahko poznavalce linije ur Casio G-Shock
po videzu spominja tudi na eno
izmed ur. GZE-1 je full HD-kamera, ki bo zaradi robustnosti
ohišja prav prišla ekstremnim
športnikom. Odporna je na
tresljaje, prah (IP6X) ter vodo
(do 50 metrov globine). Ultraširoka leča zajema videoposnetke v 170,4-stopinjskem kotu ter
fotografije v 190,8-stopinjskem
kotu. Omogoča tudi »time-lapse«, »slow motion« motion
ter neprekinjeno snemanje s
hitrostjo 30 sličic na sekundo.
Fotografije zajema s kakovostjo
6 megapikslov. Baterija naj bi
zdržala dobro uro in pol pri snemanju v polni ločljivosti._

Pri Samsungu so se odločili za duhovito idejo, in sicer so
svojemu robotskemu sesalniku POWERbot VR7000 nadeli
masko Dartha Vaderja oziroma
Vojaka Imperija (Stormtrooper).
Tako so nastali robotski sesalniki Samsung Star Wars. Model Darth Vader je opremljen
s povezavo Wi-Fi in daljinskim
upravljalnikom. Oba sesalnika
imata zvočne učinke, ki so značilni za lika iz sage, med drugimi
težko dihanje Darta Vaderja ter
zvoke laserske puške Vojaka. Ju
pa krasita tudi senzor Fullview
2.0 ter Visionary Mapping Plus,
sistema, ki poskrbita, da sesalnik učinkovito in brez vašega
nadzora opravi svoje delo._

oculus.com
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casio.jp

samsung.com

HUAWEI MATE 10 IN
MATE 10 PRO
Telefona se oblikovno razlikujeta in nista enojajčna dvojčka. Mate 10 ima 5,9-palčni
LCD-zaslon 2560 × 1440,
medtem ko je zaslon Mate
10 Pro 6-palčni 2160 × 1080
OLED. Telefona premoreta
bralnik prstnih odtisov, ki je pri
Huaweiju standardno odličen.
V drobovju sta si telefona sicer
zelo podobna. Delita si procesorsko umetno inteligenco z
oznako Kirin 970. Medtem ko
Mate 10 premore 4 GB RAM-a,
različica Pro prinaša 6 GB
RAM-a. Prav tako običajni
Mate 10 premore 64 GB prostora za shranjevanje, medtem
ko različica Pro postreže s
128 GB. Po besedah razvojnikov Huawei so največja prednost prav v hiši razviti procesorji, ki so odlična podlaga za
izkoriščanje zmožnosti umetne inteligence. Tako je prav
procesor Kirin 970 tisti, ki s
pomočjo vključene enote NPU
omogoča nevronsko obdelavo
podatkov. Enota je oblikovana
tako, da omogoča delovanje
umetne inteligence. To naj bi
telefonu omogočalo tako imenovano globoko učenje, ki bo
posegalo v mnoge segmente
delovanja telefona. Tako naj bi
se telefon prilagajal uporabnikovim potrebam in sam skrbel
za hitro delovanje v celotnem
obdobju uporabe telefona._
huawei.si

NOVIČKE S SPLETA
BLACKBOARD ELECTRONIC
WRITING TOOL
*cm.si/blackboard

SONY XPERIA HELLO
*cm.si/xperiahello

LESENI ZVOČNIKI
SURFACE
*cm.si/surface

TEHNOLOGIJE

CANON POWERSHOT
G1 X MARK III

K AMERA RYLO 360

NEBUL A MARS

GARMIN SPEAK

MAJHNA, A IZJEMNO ZMOGLJIVA

PRVA PRENOSNA KINO
DVORANA

AMAZON ALEXA V VAŠEM
AVTOMOBILU

Canon nam je pripravil nekaj
edinstvenega, do zdaj še ne videnega. Powershot G1 X Mark III
je namreč opremljen s tipalom
APS-C CMOS in ločljivostjo 24,2
milijona slikovnih pik. Izvlečni
objektiv ponuja trikratno optično povečavo z goriščnim razponom 24–72 mm. Za zagotavljanje jasnosti slike ima vgrajen
optični stabilizator. Razpon nastavitev zaslonke je med f/2,8
in f/5,6. Videoposnetke boste
lahko zajemali pri polni visoki ločljivosti 1080p s hitrostjo 60 sličic na sekundo v formatu MP4.
Fotografije boste lahko urejali
na 3-palčnem zaslonu na dotik ClearView LCD II, ki premore
1,04 milijona slikovnih točk._

Rylo 360 je kamera, ki omogoča snemanje 360-stopinjskih
posnetkov v ločljivosti 4K. Z
aplikacijo Rylo boste lahko katerikoli del posnetka spremenili
v običajen HD-posnetek ali pa
uredili prvotni 360-stopinjski
videoposnetek, ki ga boste lahko posneli s hitrostjo 30 sličic
na sekundo v kakovosti 1080p.
Rylo krasi tudi izjemna stabilizacija slike, tako da vam ne bo
treba skrbeti glede mirne roke.
Kamera je opremljena z dvojno
širokokotno lečo, pri čemer je
ena leča sposobna zajeti kar
208 stopinj okoli sebe. Tudi
na ljubitelje posnetkov »time
lapse« so pomislili, saj jih boste z Rylo 360 lahko zajemali kar
16-krat hitreje kot običajno._

Se vam je že zgodilo, da se
vam je med kampiranjem stožilo po kakšnem dobrem filmu? Nebula Mars je prenosni
DLP-projektor, ki deluje na
sistemu Android. To pomeni,
da ga prek HDMI-kabla lahko
povežete z Android prenosno
napravico ter sliko projicirate
na platno v velikosti največ 3,8
metra po diagonali. Projektor
sveti s 3000 lumni, kar je za
tako velikost (in ceno) izjemno.
Baterija z 19.500 miliamperi naj
bi zdržala 3 ure, lahko pa imate
med delovanjem Mars priklopljen tudi na elektriko. Opremljen je z izhodom za zvočnike, če si želite še boljšega
zvoka, čeprav ima že vgrajena
dva 10-vatna zvočnika JBL._

usa.canon.com

rylo.com

seenebula.com

Garmin Speak je GPS-naprava, ki jo boste z magnetom
lahko preprosto namestili na
vetrobransko steklo. Garmin Speak vas bo povezal z
Amazon Alexo, vi pa jo bo
ste lahko prosili za predvajanje glasbe, jo povprašali po
vremenski napovedi, se pozanimali o prometnih razmerah ter izvedeli najbolj sveže
novice. Za navigacijo boste
preprosto izrekli: »Garmin,
vprašaj Alexo, kje je ta in ta
naslov,« in napravica vas bo
tja odpeljala. Garmin Speak je
opremljen z zaslonom OLED
ter LED-obročkom, ki sveti v
različnih barvah. Povezali ga
boste s praktično vsemi sodobnimi pametnimi telefoni
in prostoročno telefonirali._

PRVI KOMPAKTNI FOTO
APARAT S TIPALOM APS-C

buy.garmin.com

PIMA X 8K VR

SAMSUNG GAL A X Y TAB A

BL ACKBERRY MOTION

NAJBOLJŠA IZKUŠNJA NAVIDEZNE
RESNIČNOSTI

RAZVESELIL BO DRUŽINE

BREZ TIPKOVNICE IN Z BRUTALNO
BATERIJO

Ste si kdaj nadeli očala za navidezno resničnost, a vas je kmalu ‘nekaj zmotilo’? To je
najbrž zaradi učinka »screen door«. Pod določenim kotom namreč vidite zgolj mrežo iz
črnih črt, ki izkušnjo zagotovo rahlo pokvari.
Z novim Pimaxom 8K VR so temu naredili
konec, saj omogoča tudi periferni vid. Očala
Pimax 8K VT so opremljena s HD-zaslonoma
ločljivosti 3840 × 2160 × 2. Vidno polje je pri
Pimaxovih očalih povečano na 200 stopinj,
kar doprinese tudi k zmanjšanju občutka slabosti, ki se velikokrat pojavi, če predolgo časa
preživite v svetu navidezne resničnosti. S Pimaxom 8K VR boste lahko dostopali do več
kot 1700 igric in videov._

Novi Samsung Galaxy Tab A ima 20,32-centimetrski zaslon z ločljivostjo 1280 × 800.
Tablica ima vgrajenega 16 GB pomnilnika,
ki ga z MicroSD kartico (ni priložena) lahko razširite na 256 GB, 2 GB RAM-a, njen
‘motor’ pa je procesor Quad Core 1,4 GHz.
Na prednji strani Galaxy Tab A je kamera s
5 MP, na zadnji, hrbtni strani pa z 8 MP ter
bliskavico. Toda nismo še prišli do odgovora, zakaj se ga bodo razveselile prav družine. Galaxy Tab A namreč prinaša razširjeno
ponudbo razvedrilnih vsebin in vsebin za
najmlajše. Način Kids prinaša razburljive
igrice, videe in partnerske vsebine, vključno s 5000 videi in igrami, ki jih omogoča
LEGO Group._

pimaxvr.com

samsung.com
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Pametni telefon BlackBerry Motion je skoraj v celoti model KEYone, le da so mu ‘slekli’
tipkovnico. Namesto nje zdaj skoraj celotno
prednjo stran zavzema 5,5-palčni zaslon
z ločljivostjo 1080p. Poganja ga procesor
Snapdragon 625, ima 4 gigabajte spomina,
32 gigabajtov prostora za shranjevanje in
kamero z 12 megapiksli, ki je na hrbtni strani. Motion ima baterijo, ki premore kar 4000
miliamperov in je podprta s funkcijo Quick
Charge 3.0. Operacije boste lahko izvajali
na Androidu 7.1, prav tako pa ne manjkajo
aplikacije za visoko varnost, kar se za poslovni telefon tudi spodobi._
us.blackberry.com
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JAN MACAROL

»GEAR LIST«
NA SEZNAMU MOJ »GEAR LIST« TA MESEC PRESTAVLJAM
IZDELKE, KI SO ME MED UPORABO NAJBOLJ PREPRIČALI
IN KI BI JIH KUPIL, SAJ SO Z VSTOPOM V MOJE ŽIVLJENJE POVSEM PREOBLIKOVALI MOJE DOJEMANJE NJIHOVE
UPORABNOSTI. TOREJ PALEC GOR!

HYUNDAI IONIQ
IZJEMEN HIBRID
Hyundai Ioniq je hibrid, ki me je očaral
zaradi več lastnosti. Na prvo mesto
lahko dam njegovo obliko, ki je dovolj
futuristična, da se za njo obračajo
glave na križiščih. Po drugi strani pa
seveda navdušuje njegova nizka po
raba, ki izjemno težko preseže 5 litrov
bencina na 100 prevoženih kilometrov,
ob varčni vožnji pa je lahko še za skoraj
liter nižja. Petletna garancija brez ome
jitve kilometrov pa je adut, ki ga pri tej
znamki ne smete spregledati!_

HUAWEI MATE 10
TELEFON ZA ČISTO
DESETKO
Huawei že dlje časa dela
odlične telefone, a je tok
rat presegel samega sebe in
naredil telefon, ki je presegel
moja pričakovanja. Najbolj
cenim to, da se lahko s priklopom na računalniški zaslon
spremeni v pravi pravcati
računalnik – to tudi zato,
ker premore 6 GB RAM-a ter
128 GB notranjega spomina.
Številke, ki navdušijo. Je torej
pravi računalnik, ki pa ga
lahko nosim v žepu._
huawei.si

hyundai.si

ESPRIT
UDOBNO MODEN

Električna mobilnost je na pohodu in prav neverjetno je,
kako sem se zaljubil v električni skuter Emicro One, s katerim so opravki po mestu prava »mala šala«, saj deluje
kot hibrid med običajnim nožnim pogonom in elektromotorjem, pri tem pa mu inovativno pomagajo senzorji, ki
zaznajo potrebo ali željo po večji hitrosti. Z njim zmorem
premagovati razdalje do 12 kilometrov. Dovolj, da z njim
opravim prav se v mestu._

Znamka, ki sem jo ponovno
odkril, je ESPRIT. Spoznal
sem jo že pred leti in jo tudi
nosil. Navdušuje me občutek
kakovosti materialov, ki se
pozna predvsem pri hlačah
in tkaninah, ki so obstojnejše
od povprečnih. Prav tako me
veseli, da se lahko na enem
mestu oblečem od glave do
pet. Ste vedeli!? So v drugem
nadstropju ljubljanskega City
Parka._

micro.ms

esprit.com

EMICRO ONE
ELEKTRIČNI SKIRO

28 //

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

OGLASNA VSEBINA

iPhone X
PRI TELEKOMU SLOVENIJE

CHRISTIAN LOUBOUTIN
Ženski salonarji
560,00 €
net-a-porter.com

FENDI
Ženska torbica
1.980,00 €
net-a-porter.com
Doživite prihodnost že danes! Applovo vizijo je že od nekdaj gnala želja ponuditi iPhone,
ki bo napravo spremenil v doživetje. Z iPhonom X je vizija postala resničnost. Zaslon je
zasnovan na novih tehnikah in tehnologiji ter s tem natančno sledi robu naprave vse do
elegantno zaobljenih kotov. Zaslon OLED omogoča lepe, osupljive barve, svetilnost, kot se
šika, in kontrastno razmerje kar 1.000.000 : 1. V ozkem ohišju domuje izjemno prefinjena
tehnologija, vključno s kamero in senzorji, ki omogočajo prepoznavo obraza. Najbolj trpežno steklo doslej, ki napravo odene spredaj in zadaj, kirurško nerjaveče jeklo ter brezžično polnjenje postavljajo nove standarde iPhona. Znani gibi pretvorijo brskanje v naravno in
intuitivno dejanje. Namesto pritiska na gumb vas Domov od koderkoli popelje preprost gib.
Obrazna prepoznava je nov varen način, kako odklepati napravo, se identificirati in plačati
nakup. Nov način portretne fotografije poustvari izjemne, studijsko dovršene osvetlitvene
učinke. Obe zadnji kameri s pomočjo optične stabilizacije slike in hitrih leč tudi v slabi vidljivosti ustvarita neverjetne fotografije in videoposnetke. In nenazadnje je po meri izdelana
baterija, ki zdrži do 2 uri dlje kot tista pri iPhonu 7.*
www.telekom.si

HUGO BOS S
Moški pulover
147,29 €
hugoboss.com

DR. MARTENS MADE IN ENGLAND
Moški čevlji
216,21 €
asos.com

MANGO
Moška parka
119,99 €
shop.mango.com

Z AR A
Ženska jakna
59,95 €
zara.com

TOMMY HILFIGER
Ženska ura
189,00 €
slowatch.si

*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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IGRE
BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL

RAZER PHONE:
PAMETNI TELEFON ZA LJUBITELJE
SE REDNO VOZITE Z MESTNIMI AVTOBUSI, POTEM STE OPAZILI PREDIGRIC ČE
VSEM MLADINO, KI BOLJ ALI MANJ BOLŠČI V SVOJE PAMETNE TELEFONE. NAJBOLJ VERJETNO JE, DA IGRAJO IGRICE. IN ZA TO MLADINO (IN
NEMLADINO, SEVEDA) IMAMO ZDAJ SUPER NOVICO! PRIŠEL JE NAMREČ
PAMETNI TELEFON, NA KATEREM BO IGRANJE IGRIC PRAVI UŽITEK. PREDSTAVLJAMO RAZER PHONE.
Razer Phone, ki je tako kot večina naprav Razer videti precej robustno, se ponaša s kar lepim številom
izjemnih lastnosti. Lahko začnemo kar pri zaslonu
Quad HD, ki meri 5,72 palca in ga krasi tehnologija
UltraMotion ter se osvežuje s hitrostjo 120 Hz. Za
izjemno zvočno izkušnjo bo prek dveh ojačevalcev
in zvočnika na prednji strani poskrbel sistem Dolby
ATMOS, če pa uporabljate slušalke, pa je tu avdio
adapter s certifikatom THX. V drobovju boste našli
procesor Snapdragon 835, 8 GB spomina ter 64 GB
prostora za shranjevanje. Na hrbtni strani telefona
je nameščena dvojna kamera z 12 MP, ki lahko zajema fotografije z ultraširoko lečo ali pa z dvakratnim
telefoto zoomom. In če bodo vaše poti dolge, hkrati
pa ne boste imeli dostopa do električnega napajanja, brez skrbi. Baterija s 4000 mAh bo poskrbela za
dolgo delovanje. Kruha in iger! Ali raje Razer in iger?
Za 600 evrov je lahko vaš._
razerzone.com/mobile

TOP 5
MESECA
NOVEMBRA
KAŽE, DA SI PRAVI MOŠKI NOVEMBRA PUŠČAJO BRADO LE
ZATO, KER JE NA »PROGRAMU «IGRANJE IGER DO NEZAVESTI. MOVEMBER JE TAKO
POSTAL MESEC, V KATEREM
JE NA PRODAJE POLICE PRIŠLO NAJVEČ IGER NAJVEČJIH
FRANŠIZ. GREMO ... AKCIJA!

CALL OF DUTY:
WWII
od 3. novembra
callofduty.com

ASSASSIN'S
CREED
ORIGINS
od 27. oktobra
ubisoft.com

»GAMING« NEBESA
FOOTBALL
MANAGER 2018
od 10. novembra
fbmanager.com

STEEL SERIES
RIVAL 310
HUDA MIŠKA

LOGITECH G613
WIRELES S
MEHANIČNA & BREZŽIČNA

R A ZER
TIAMAT 2 . 2 V2

STAR WARS
BATTLEFRONT
II

Dolgo smo že oboževalci bla
govne znamke, ki vselej postreže z odličnimi izdelki na področ
ju periferne opreme za igralce
iger. Serija mišk 310 ne razočara. Za izjemno ugodno ceno ponudi lahkotno, FPS-orientirano,
intuitivno igričarsko miško. Z
izjemnim sledenjem 1 : 1 in s hišnim optičnim senzorjem Pixart
TrueMove3. Udobna, ravno prav
velika in učinkovita. Lahko jo le
priporočamo._

Zelo dolgo smo se spraševali,
dragi Logitech, zakaj nam ne
ponudiš mehanske brezžične
tipkovnice za igranje iger. In
Logitech je uslišal uporabnike
ter z modelom brezžične g613
končno zapolnil vrzel. Šokantno nizka poraba dveh AA
baterij naj bi zadostovala kar za
18 mesecev uporabe. Seveda
se tipkovnica ne bo bleščala z
LED-lučkami, kot smo vajeni.
Če pa želite brezžičnost. Tako,
zdaj je tu g613._

ZVOK, KOT SE ŠIKA

od 14. novembra
ea.com

Izjemen dizajn je zaščitni znak
znamke Razer in tudi zato slušalke Tiamat 2.2 V2 predstavljajo pašo za oči. Po mnenju
nekaterih poznavalcev gre za
zvokovno enega od boljših izdelkov, ki v vseh spektrih zvoka
navdušuje s čistinami. Če torej
želite uravnotežene, udobne in
oblikovno lepe slušalke, je to
prava izbira za vas. Razer tu ve,
kaj dela._

NEED FOR
SPEED
PAYBACK

57,00 € / steelseries.com

57,00 € / logitech.com

129,00 € / razerzone.com
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od 7. novembra
ea.com

IGR A LETA!

CALL OF DUTY WWII
Najbolj priljubljena strelska igra je tukaj. Zadnji del svetovnega hita, ki nas vrne
h koreninam te igre oziroma nazaj v drugo svetovno vojno, so zvesti ljubitelji
pričakali z navdušenjem. Igra prinaša tudi kratko »singelplayer« akcijo, toda,
kar zagotovo najbolj navdušuje igralce, je »multiplayer«, po čemer je ta igra
najbolj poznana. Z novo igro je izboljšan nivojski sistem polka, kjer boste lahko
izbrali, kateri vojaški red želite biti, hkrati pa igra prinaša tudi nov niz zgodovinskih zemljevidov._
callofduty.com

DUAL SHOCK 4
TOP KONZOLA
Čeprav ta igralna konzola ne
podpira v celoti sistema Windows, pa ga od nedavnega z
aplikacijo DS4 lahko usposobite za igranje iger kot s konzolo
Xbox 360. Precej zanimiva
rešitev, s katero boste dosegli
igračarsko nirvano kar v domačih Windowsih. Vsem je namreč
jasno, da gre za praktično
najboljši igričarski pripomoček
na trgu! Brez primere! Bravo,
Sony!_
69,69 € / playstation.com

OGLASNA VSEBINA

REKORDNI SONY S
PRODAJO PREK
67,5 MILIJONA
KONZOL PS4
Sony se lahko pohvali s prodajo
67,5 milijona konzol PlayStation 4.
Finančni rezultati Sonyja so na isti
ravni kot v istem obdobju lanskega
leta, na podlagi česar vidimo povečanje prihodkov iz poslovanja za kar
300 odstotkov.
sony.com

MOBILNO
BESEDILO: JAN MACAROL / FOTOGR AFIJE: TOMA Ž KOS

INDIVIDUALISTA:
HYUNDAI KONA &
FILIP KRŽIŠNIK
ŽE NA PRVI POGLED
SE OBA RAZLIKUJETA OD POVPREČJA.
NJUN SLOG JE DRUGAČEN. INDIVIDUALNE LASTNOSTI POSEBEJ POUDARJENE.
ZDI SE, KOT DA STA
NAREJENA DRUG ZA
DRUGEGA. HYUNDAI
KONA JE ZAPELJALA FILIPA OZIROMA
JE FILIP ZAPELJAL
KONO.
POGLEJMO,
KAKO STA SE UJELA.
32 //
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Nova Hyundai Kona je najnovejši mestni
terenec iz tako imenovanega segmenta
B-SUV blagovne znamke Hyundai, ki pa
je nenavadno drzen in s svojo obliko takoj odskoči od povprečja. Hyundai z njo
nagovarja drugačne in drznejše kupce –
individualiste –, prav takšne, kot je Filip
Kržišnik, ki je akrobat, kaskader in podjetnik, ki v avtomobilu preživi izjemno
veliko časa. Hyundai Kono je preizkušal
še pred uradno slovensko predstavitvijo, in tudi zato smo se z njim pogovarjali
o tem, kaj ga je pri avtomobilu najbolj
navdušilo.
Kakšen avto je tvoj idealen sopotnik?
Avto mora imeti izjemno veliko adutov,
da me zares prepriča. Mogoče sem celo
malo razvajen, saj sem v zadnjih letih
vozil veliko različnih avtomobilov in sem
tudi zaradi tega postal precej izbirčen.
Je pa pri avtomobilih tako kot pri simpatijah. Preprosto se mora zgoditi na prvi
pogled. Potem je strast zagotovljena. Z
novo Hyundai Kono sva se takoj spogledala in začutila tisto pravo energijo. Je
ravno prav navihana in mišičastih oblin,
da je ne moreš spregledati. Z dizajnom
zares prav pogumno odskoči. Ko sem jo
prvič videl, nisem verjel, da je značka na
nosu Hyundai – tako zelo se razlikuje od
drugih Hyundaijev – v tem pogledu je
zares individualna. Mogoče res na prvo
mesto dajem videz, ampak prisežem, da
nisem tako zelo površinski. (smeh) No,
OGLASNA VSEBINA
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mogoče mi je pri avtomobilih to res
najpomembnejše. Je pa pri avtomobilu tako, da mora v celoti predstavljati mene, in Kona se temu pravzaprav res zelo približa.
V oči ti je padla oblika? Kaj prav
posebej?
Avto kot celota deluje kot premišljena množica detajlov. Začenši pri zunanjosti, ki je dovolj drzna, da avtomobil deluje samosvoje. Prednji del
s kaskadno masko deluje izjemno
futuristično. Zanimiva je tudi rešitev z ločenimi žarometi, ki poskrbi za
navihan svetlobni podpis, ki ga težko
zamenjaš s kakšnim drugim avtomobilom. Osebno mi je všeč, ker se avto
trudi biti drugačen. To je tako kot pri
ljudeh, ko so mi po navadi pri srcu
tisti, ki so drugačni od povprečja. Individualisti. In nova Hyundai Kona gre
prav v to smer ter se ne ustavi niti pri
notranjosti, kjer lepo nadaljuje slog
v stilu avanturizma in pozornosti do
detajlov. Pri novi Hyundai Koni lahko
celo izbereš barvo notranjih pasov, ki
se nato lepo ujemajo z izbranimi odtenki notranjosti. To so tiste malenkosti, ki dajo piko na i. Nova Kona zna
pihati na dušo avanturistu, kot sem
sam, tudi z drzno obliko.
Praviš, da je avtomobil tvoja druga
pisarna. Kaj je tisto, kar ceniš pri
novi Hyundai Koni?
To, da je, preprosto povedano, pametna in se je takoj zaljubila v moj
iPhone in prek storitve Apple CarPlay
vsa obvestila brezhibno prikazovala
na velikem 7-palčnem zaslonu. Dejansko je postala eno z mojim telefonom. Ker zadnje čase veliko glasovno
upravljam z njim, me je presenetilo,
kako dober je ta sistem, če ti uspe
izkoristiti vse njegove možnosti. Tako
sem glasovno lahko vnesel naslednjo
destinacijo v Google Zemljevide, navigacijski sistem, ki je nameščen na
pametnem telefonu. Prav tako pa
sem klic vselej opravil tako, da sem
se z avtomobilom pogovarjal ... No,
v bistvu sem se pogovarjal s telefonom. Izjemno praktično. Pri Hyundaiju so me poučili o sistemu Live

OGLASNA VSEBINA

Services, katerega lastnost je, da sta
avto in s tem voznik vedno obveščena o trenutnih vremenskih razmerah,
stanju na cestah, nadzoru prometa,
naročnina za ta sistem pa je 7 let
brezplačna. Še ena praktičnost nove
Hyundai Kone, ki se mi zdi izjemno
koristna. Kot tudi dejstvo, da lahko
pametne telefone polniš brezžično
kar v za to namenjenem predalčku.
To je stvar, ki jo pri svojem starem
iPhonu pogrešam, a verjamem, da bo
že moj naslednji telefon omogočal to
funkcijo.
Si se z njo spustil v kakšno avanturo?
Vsekakor me je nekajkrat zamikalo, a je preveč lepa za resen teren.
(smeh) Me je pa navdušilo dejstvo,
da je Kona vozilo, ki odlično varuje svoje potnike. To cenim, ker kot
kaskader vedno počnem stvari
premišljeno in pri tem upoštevam
visoko raven varnostnih ukrepov.
Od svojega avtomobila pričakujem
prav to, da je v tem segmentu med
najboljšimi na svetu. Rezervnega
padala ne potrebuješ, dokler gre
vse brez težav, ko pa gredo stvari
enkrat narobe, ta obvezni varnostni
element zelo ceniš. Nova Hyundai
Kona s svojim spiskom varnostne
opreme namreč ponuja prav vse,
kar je mogoče v avtomobilski industriji in v njenem segmentu. Tako so
tu sistem za preprečevanje naleta
s funkcijo zaznavanja pešcev, sistem za nadzor mrtvih kotov, sistem
za opozarjanje na prečni promet,
sistem za pomoč pri ohranjanju
voznega pasu, sistem za nadzor
voznikove zbranosti ter sistem za
samodejno zasenčenje žarometov.
Poleg tega je znamka Hyundai ena
izmed redkih, ki proizvaja lastno
jeklo. To pa pomeni predvsem izjemno močno karoserijo. To sem tudi
preizkusil in z novo Hyundai Kono
naredil nekaj gimnastičnih vaj, česar si pri drugih avtomobilih ne bi
drznil. Kona je zares čvrsta. In zato
tudi varna. Poleg lepote avtomobila
je to vsekakor ena od tistih lastnosti, ki jih še posebej cenim pri novi
Hyundai Koni.

In kakšna se ti zdi nova Hyundai
Kona pri vožnji?
Najprej moram poudariti, da mi je
všeč razred mestnih terencev, v katerega sodi nova Hyundai Kona. Višji
položaj za volanom in tako boljša preglednost je prva praktična lastnost,
ki jo cenim. V testni Koni je bilo srce
bencinskega trivaljnika z litrsko prostornino, ki me je prav prijetno presenetilo. Tako z vozno vzornostjo in
odzivnostjo kot s samo porabo je bil
motor nad mojimi pričakovanji. Če bi
izbiral avto zase, bi vsekakor izbral takšnega, ki
bi ponudil tudi štirikolesni pogon na zahtevo.
Tako me je presenetilo,
da ima Hyundai tudi to
možnost, ki je mnoge
druge znamke v tem
razredu nimajo. In to
hvalim. Velikokrat se mi
namreč zgodi, da moram na nastop oziroma
službeno pot ne glede
na vremenske razmere.
In takrat je štirikolesni

pogon prednost, ki jo cenim. Vožnja
z novo Hyundai Kono je prijetna in
upravljanje z vozilom zelo preprosto. Občutki na volanu pa lahkotni in
takšni, ki dajo dovolj informacij o dogajanju pod kolesi. Tako da me je prijetno zapeljala.
Kako sta se ujela?
V tistih dnevih, ko sva se družila, je
bila dober in zanesljiv partner. Nekajkrat pa sem jo zamenjal za telovadno
orodje in z njo ušpičil kakšno akrobacijo. Ostalo govorijo same fotografije.
(smeh) Mislim, da sva odličen par!
hyundai.si/kona
fbacrobatics.si

INFOMAT//
CENA OSNOVNEGA MODEL A
14.990,00 €
hyundai.si
N O V E M B E R
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TOKIJSKI AVTOSALON JE POSTREGEL Z MNOGIMI
NOVOSTMI IN KONCEPTI, ZA KATERE
JE ŽAL PREMALO
PROSTORA, DA BI
SE VSEM POSVETILI DO POTANKOSTI.
IZBRALI SMO NEKAJ
NAJZANIMIVEJŠIH IN VAM JIH NA
KRATKO PREDSTAVILI. OSREDNJA NIT
SALONA JE BILA
PREDVSEM V INOVACIJAH IN V TEHNOLOGIJI, KI JI BOMO
PRIČA V PRIHODNJEM DESETLETJU
ALI ŠE PRED TEM. ČE
PA BO PRIHODNOST
RES TAKŠNA, KOT
JO NAPOVEDUJEJO,
BO NAJBOLJE, DA
SE V TO PREPRIČATE SAMI Z BRANJEM
TEH VRSTIC.

TOKIJSKI KONCEPTI

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

IZPOPOLNJENA ELEGANCA

MAZDIN KONCEPT VISION COUPE
Mazdin Vision Coupe naj bi poganjal popolnoma nov
motor, ki po pričanju Mazde deluje v povezavi z električnimi elementi, kar zagotovo nakazuje na uporabo
hibridne tehnologije, ki bi še dodatno pripomogla k
dvigu zmogljivosti. Koncept je oblikovan v duhu filozofije Kodo, ki v prevodu pomeni dušo gibanja. To
pomeni, da so linije oblikovane na tak način, da avto
tudi v mirovanju deluje, kot da se premika in da je v

pogonu. Notranjost ponazarja koncept Ma, ki ga najdemo v japonski arhitekturi in v dobesednem prevodu pomeni prostor oziroma prazen prostor. Ali bomo
kdaj resnično videli tako presunljivo Mazdo na cesti,
je težko reči, če pa se to le zgodi, potem bo to zagotovo eden izmed lepših avtomobilov, ki ga bomo
lahko občudovali na naših cestah._

ENOPROSTOREC PRIHODNOSTI

SIMPATIČEN ŠPORTNI KONCEPT

NISSANOV ELEK TRIČNI SUV

TOYOTA FINE-COMFORT
RIDE

HONDA SPORTS EV
CONCEPT

NISSAN IMX CONCEPT

Toyotin enoprostorec prihodnosti poganja vodik,
ravno tako kot smo videli pri Toyoti Mirai. V shranjevalni posodi je dovolj vodika, da lahko Toyota Fine
Comfort Ride z enim polnjenjem naredi 1000 kilometrov, za ponovno napolnitev posode z vodikom pa
bomo potrebovali le dobre tri minute. Konceptni enoprostorec je podolgovat in v dolžino meri 4830 mm,
širino 1950 mm in višino 1650 mm. Notranjost je tako
dovolj prostorna, da se v njej najde prostor za šest
odraslih. Toyota je navdih za obliko futurističnega
avtomobila dobila v diamantu. Zaradi te oblike se avtomobil oži od začetka proti koncu. Zajetna steklena
kupola omogoča vsem potnikom dober pogled iz vozila, medtem ko sedijo v udobnih sedežih._

Honda Sports EV Concept je prava mešanica modernega in retro videza. Je simpatičen dvosedežni
športni avtomobil, v katerega se ni težko zaljubiti.
Držali bomo pesti, da nekega dne iz koncepta le preraste v cestno različico. Žal o Sportsu EV ni veliko
znanega, razen tega, da ima koncept kompaktne
mere in da uporablja elemente umetne inteligence, kar nam da vedeti, da ima sisteme avtonomne
vožnje. Sicer bi si športni avtomobili bolj želeli voziti
sami, a se bomo navadili tudi na vožnjo s pomočjo
senzorjev, računalnikov in kamer. Koncept prav tako
nima klasičnih stranskih ogledal, ker ima namesto
njih kamere, ki na zaslonih v notranjosti avtomobila
prikazujejo sliko dogajanja za avtomobilom._

toyota.com

honda.com
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mazda.com

Električni Nissan IMx SUV ima dva elektromotorja. Njuna skupna moč je 430 konjskih moči in imata 700 Nm navora. IMx uporablja enako platformo,
ki poganja Nissan Leafa, in ima popolnoma ravno
dno. To je pomembno zaradi nizkega težišča in večje
prostornosti v notranjosti avtomobila. Baterije imajo dovolj energije za nekaj več kot 600 kilometrov
vožnje, s tem pa je tudi bojazen pred izpraznjenjem
baterij povsem odveč. Nissan IMx ponuja tudi avtonomno vožnjo, in ko jo uporabnik izbere, se volanski
mehanizem samodejno pomakne v armaturno ploščo. Še sedeži se spustijo v skoraj ležeči položaj in
tako lahko potniki brezskrbno uživajo v udobju avtonomne vožnje._
nissan.com
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FUTURISTIČNO MOTORNO KOLO

YAMAHA
MOTOROID
K AKŠNA BO LEXSUSOVA PRIHODNOST?

PICK-UP Z A PREVOZ MOTOCIKLOV

LEXSUS LS+ CONCEPT

YAMAHA CROSS HUB

Lexsus LS+ je tehnološki biser, ker že zdaj predstavlja tehnologijo, ki bo v Lexsuse iz redne proizvodne
linije vgrajena do leta 2020. Highway Teammate je
že eden izmed teh sistemov, ki z avtonomno vožnjo
po avtocesti vozi sam, brez pretiranega nadzora voznika. Lexus LS+ je tako lahko povsem avtonomen
avtomobil na avtocesti. Samodejno pospešuje in
zavira, se lahko sam vključi v promet, samodejno
menja vozne pasove in drži primerno varnostno razdaljo z vozilom pred sabo. LS+ se lahko tudi sam uči.
Za nadgradnjo sistema ga namreč ni treba peljati k
trgovcu Lexusov, temveč se lahko vse nadgradi prek
mobilnih podatkov. Impresivne luči uporabljajo lasersko tehnologijo, ki zagotavlja najboljšo vidljivost
tudi v zelo slabih pogojih._

Yamaha Cross Hub je napovedala svoj koncept v
obliki avtomobila, a prav nihče ni pričakoval, da bo
to pick-up. V kesonu je dovolj prostora za malo in
veliko motorno kolo. Po vsej verjetnosti so na ta način želeli predstaviti uporabnost koncepta v povezavi s svojimi primarnimi izdelki. Yamaha Cross Hub
ima opazno dvignjeno podvozje, kar mu omogoča
dobro gibčnost po bolj zahtevnih terenih. Dizajn je
zelo futurističen in prav takšnega na vozilih pick-up
še nismo zasledili. Nihče pri Yamahi še ni omenil, da
bo Cross Hub kdaj namenjen serijski proizvodnji. Po
vsej verjetnosti se to nikoli ne bo zgodilo, saj tudi
prejšnji Yamahini avtomobilski koncepti niso ugledali luči sveta v serijski proizvodnji._

Yamahin koncept MOTOROiD ponuja
vpogled v prihodnost, kjer bo pametna tehnologija človeku olajšala delo
in življenje. Pri Yamahi želijo vozniku
ponuditi »kando«, kar v japonskem
jeziku pomeni koncept globokega
duhovnega navdiha in zadovoljstva.
MOTOROiD je s pomočjo umetne inteligence sposoben prepoznati voznika
in se do njega vesti kot živo bitje. Na
slikah je razvidno, da koncept poganja električna energija, ki je shranjena
v valjastih posodah pod motorjem.
Baterije še poudarijo športno naravnano podobo motocikla. Z izdelavo
takih prototipnih projektov namerava
Yamaha v svoje motocikle uvesti tudi
veliko inovativne tehnologije._

yamaha-motor.eu

yamaha-motor.eu

lexsus-int.com

MOTORNO KOLO, KI STOJI SAMO

MORDA NOVI WR X?

JE TO NOVA TOYOTA GT86?

SUBARU VIZIV
PERFORMANCE
CONCEPT

TOYOTA GR HV

Pri Subaruju sicer nič ne govorijo o tem, a vse kaže
na to, da bi utegnil biti Subaru Viziv Performance
Concept v prihodnosti novi Subaru WRX. Na kratko ga lahko opišemo kot visokozmogljivo limuzino
s kopico delov, sestavljenih iz karbonskih vlaken.
Vse to za čim manjšo težo. Koncept naj bi imel
pod pokrovom že dobro poznani Subarujev boxer
motor in štirikolesni pogon. Luči so futuristične, v
dvobarvnem tonu, z belo in modro barvo. V notranjost bo na sredini armaturne plošče zagotovo
velik zaslon na dotik. Kakšne bodo ostale podrobnosti, bomo videli v prihodnje, po vsej verjetnosti
šele takrat, ko bo koncept bližje serijski proizvodnji._
subaru-global.com
OGLASNA VSEBINA

Toyotin dvosedežni športnik GR HV z motorjem,
nameščenim spredaj, zadnjim pogonom in streho
targa, jemlje svoje oblikovne smernice iz športno
hibridnega dirkalnika TS050. Največjo povezavo
najdemo pri prednjih LED-žarometih, ki s svojo nenavadno postavitvijo v trenutku padejo v oči. In če
pogledamo Toyotin najnovejši koncept s strani, si ne
moremo kaj, da ga ne bi primerjali z aktualnim GT86.
V notranjosti opazimo verjetno prvi avtomatski menjalnik, ki ga lahko tudi ročno prestavljate, kot bi
prestavljali pravi ročni menjalnik, ne zgolj s tipkama
plus in minus ali obvolanskimi ročicami. Na vrhu prestavne ročice se skriva gumb za zagon in ugašanje
motorja, ki je skrit pod pokrovčkom, kot so skrita stikala v vojaških letalih._
toyota.com

HONDA RIDING
ASIST-E
Vsi se dobro zavedamo, da je naravni položaj motocikla, ko leži na boku v
mlaki bencina, in da bi motocikel naredil vse, da bi kar najhitreje prišel v
ta položaj. No, šalo na stran, seveda
si nihče ne želi nezgod in pripetljajev,
ko motocikel obleži na tleh. Da bo do
tega prihajalo še manjkrat, je Honda
na tokijskem avtosalonu predstavila motocikel, ki ne pade tako zlahka.
Honda se je domislila tako imenovanega sistema Riding Assist-e, ki lovi
ravnotežje in tako ohranja motocikel
v pokončnem položaju. Hondin električni motor bo nameščen nizko pod
sedežem, kar bo pripomogli tudi k
nižjemu težišču motocikla. Tam bodo
tudi žiroskopi, ki bodo preprečevali
prevračanje motocikla._
honda.com
N O V E M B E R
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V MESECU TOKIJSKEGA AVTOSALONA
JE BILA VSA POZORNOST USMERJENA V
ZNAMKE VZHODNIH
DEŽEL SVETA. A VELIKO SE JE DOGAJALO TUDI DRUGOD PO
SVETU IN IMELI SMO
PRILOŽNOSTI VIDETI MARSIKAJ NOVEGA IN VZNEMIRLJIVEGA. OD PRIPRAV
NA NOVO SEZONO,
POVSEM NOVIH MODELOV,
ZANIMIVIH
ŠTUDIJ PA VSE DO
PREPROSTO NEVERJETNIH
PREDSTAVITEV. SLEDI NEKAJ
AV T O M O B I L S K I H
PRIMERKOV, KI JIM
JE USPELO UKRASTI
POZORNOST KLJUB
BLIŠČU TOKIJSKEGA
DOGAJANJA.

POLESTARJEV PRVI SAMOSTOJNI AV TOMOBIL

POLESTAR 1 COUPE
Polestar je znamka, pod katerim imenom Volvo zdaj izdeluje svoje najmočnejše švede. Polestar 1 Coupe ima
zapeljivo in čisto linijo, ki še posebno
dobro deluje prav v polarno mrzli beli
barvi. Bela oziroma čista barva tudi
najbolje ponazarja njegov hibridni

pogon in čiste, švedske linije avtomobila. Polestar 1 ima nameščen pogon
Electric Performance Hybrid. Tega
sestavljata dva elektromotorja v zadnjih kolesih in 2-litrski 4-valjni bencinski motor. V popolnoma električnem
načinu Polestar 1 Coupe ponuja 218

konjskih moči in do 150 kilometrov
dosega. Ob polnem sodelovanju vseh
motorjev je skupna moč kar 600 konjskih moči in ogromnih 1000 Nm navora._
volvocars.com

NAJNOVEJŠI ČL AN DRUŽINE X

BMW X2:
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BMW X2 je popolnoma nov športni terenec, ki se umešča med modela BMW X1 in BMW X3. Čeprav je X2 za skoraj 8 centimetrov krajši
in nižji od modela X1, imata modela enako medosno razdaljo. Zaradi kratkih previsov in nizke preže ima tako bolj športno, lahko bi
rekli celo »natrenirano« držo. Zavoljo prednjih in zadnjih LED-luči,
stranskih pragov in strešnega spojlerja ne bo imel nobenih težav
z izstopanjem med množico SUV-jev na svetovnem trgu. Poleg
standardne različice modela BMW X2 bosta na voljo še posebni
različici X2 M Sport in X2 M Sport X. Ta paketa kombinirata tako
oblikovne elemente družine X kot oblikovne elemente športnega
oddelka BMW M. Posebni seriji imata znižano podvozje, 20-palčna
platišča, trše vzmetenje in kopico vizualnih dodatkov._

Bruce Wayne oziroma Batman bo sedel za volan enega izmed najvznemirljivejših avtomobilov na filmski sceni. V rokah bo držal volan konceptnega
Mercedesa-AMG Vision Gran Turismo. Koncept je sicer že iz leta 2013, a je bil
takrat razvit zgolj za virtualno vožnjo v računalniški igrici Gran Turismo. Za
snemanje so avtomobil povečali za 10 odstotkov, saj so ga morali prilagoditi
Batmanovi mišični in visoki postavi. Konceptni model v prvotni izvedbi ni imel
notranjosti, ker je niti ni potreboval. To so naredili povsem na novo in je ena
izmed boljših Mercedesovih mojstrovin, ki se je kar ne moremo nagledati._

bmw.si

mercedes-benz.com
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DNEVNI AV TOMOBIL BRUCE A WAYNA

MERCEDES-AMG VISION GRAN TURISMO

OGLASNA VSEBINA
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NOVICE

»KOLO« Z A VODNI ŠPORT
PRIHODNOSTI

HYDROFOILER
XE-1

ASTON Z A POLETNE DNI

ASTON MARTIN DB11
VOLANTE

V novozelandskem podjetju Manta5
so oblikovali in izdelali Hydrofoiler
XE-1, kolo-gliser, ki vas bo namesto
čez drn in strn popeljal čez valove.
Gre pravzaprav za električno kolo s
propelerjem. Motor s 400 vati je več
kot dovolj zmogljiv, hkrati pa dovolj
tih, da ne moti okolja. Med vožnjo
boste lahko sami spreminjali način
vožnje, lahko boste vožnjo v celoti
prepustili motorju ali pa sami poganjali stopalke. Propeler vam bo pri
vožnji po reki pomagal pri borbi v
vožnji proti toku ali pa bo nudil ravno
prav pospeška na mirni gladini jezera. Motor poganja baterija, ki omogoča uro vodnih užitkov._

Aston Martin DB11 Volante bo primeren za tiste, ki si
želijo združiti elegantno prefinjenega »grand tourerja« z možnostjo hitrega odpiranja strehe. Zima že
skoraj trka na vrata, Aston Martin pa nas prav zdaj
draži z avtomobilom zgoraj brez. A drugače ne gre,
morali so ga predstaviti zdaj, če ga želijo prvi petični
kupci voziti že prihodnjo pomlad. Streha je z notranje strani obložena z alkantaro, kar pričara razkošje tudi takrat, ko je zaprta. Pri spuščeni strehi DB11
Volante preseneti še z eno novostjo. Viden zadnji
zgornji del sedeža je odet v isti material, s katerim
je prekrita osrednja konzola. Tak občutek za podrobnosti je tisto, zaradi česar je Aston Martin tako želen
avtomobil. Na voljo je od 170.000 evrov dalje._

manta5.com

astonmartin.com

GENE SI DELI Z AUDIJEM A8

AUDI A7 SPORTBACK
Novi Audi A7 Sportback ima karoserijo v celoti izdelano
iz aluminija in tako imenovani centralni računalnik zFAS.
Ta pobira podatke s petih radarjev, petih kamer, 12 ultrasoničnih senzorjev in celo laserskega bralnika. Zaradi
vse te tehnologije ima voznik na voljo kar 39 varnostnih
sistemov, za katere povprečni uporabniki niti ne vedo,
da nas iz ozadja pridno varujejo in nam pomagajo. Ob
predstavitvi ima A7 na voljo 3-litrski 6-valjni TFSI-motor
z novo oznako 55 TFSI. Bencinski motor ima 335 konjskih moči in 500 Nm navora. Novi A7 bo še naprej uporabljal 7-stopenjski avtomatski menjalnik z dvojno sklopko. Od 0 do 100 km/h potrebuje 5,3 sekunde, njegova
končna hitrost pa se ustavi pri 250 km/h._
audi.si

Z A PREVIDNEJŠO VOŽNJO

3D-ZEBRA
V majhnem ribiškem mestu Ísafjörður, ki leži na severozahodu Islandije, so odgovorni za varnost prišli
na izjemno idejo, ki naj bi povečala
varnost pešcev pri prečkanju ceste.
Prehod za pešce, zebro, so namreč
narisali v 3D-tehniki. Ta ustvari optično prevaro, saj ima voznik občutek, da široke bele črte nekako lebdijo nad tlemi ter zanj predstavljajo
fizično oviro. Ni pa prehod samo
varnejši, ampak tudi zabavnejši, saj
pešcem daje občutek, da hodijo po
zraku. Pobudnik ideje je Ralf Trylla,
mestni okoljski komisar, ki je podoben projekt videl v indijskem New
Delhiju._
icelandreviev.com

OPA ZNO DRUGAČEN

NAJBOLJ STRUPENI K AR AVAN

CITROËN C4 CACTUS

PORSCHE PANAMERA
SPORT TURISMO

Pri Citroënu so imeli v mislih predvsem voznikovo
udobje in dobro počutje. Za novi C4 Cactus so navdih črpali iz svoje tehnološke dediščine s področja
hidravličnega vzmetenja. Tako bo novi C4 Cactus
kot prvi v Evropi uvedel vzmetenje s progresivnimi
hidravličnimi dročniki in premierno na svetu ponudil
sedeže Advanced Comfort, ki omogočajo tako raven
udobja pri sedenju in vožnji, kakršne doslej še ni bilo.
Novi C4 Cactus ponuja kar 31 kombinacij za individualizacijo zunanjosti z devetimi barvami karoserije in štirimi barvnimi paketi, ki vsebujejo elegantne
barvite dodatke, s katerimi si lahko kupci sestavijo
vozilo po lastni želji. Za še bolj intenzivno individualizacijo podobe pa je na voljo tudi pet različic litih
platišč._

Nova Porsche Panamera Sport Turismo premore enak hibridni pospešek, kot ga ima standarda Panamera E-Hybrid
Turbo, kljub drugačnemu, podaljšanemu zadku in nekaj dodatnih kilogramih. Zahvala gre elektromotorju s 136 konjskimi močmi, ki deluje v kombinaciji s 4-litrskim 8-valjnim
motorjem, ki premore 550 konjskih moči. Skupna moč je
tako 680 konjskih moči, kar je dovolj, da najbolj strupeni
karavan od 0 do 100 km/h pospeši v vsega 3,2 sekunde.
Poleg tega lahko hibrid prevozi 50 kilometrov in doseže
hitrost 140 km/h, ne da bi pri tem porabil same samcate
kapljice goriva. Za polnitev baterije bomo potrebovali od 2,4
do 6 ur, kar je seveda odvisno od izhodne moči električne
polnilnice._

citroen.si

porsche.si
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DOMEN PREVC
VOZI FORD KA+
Ford z veseljem podpira uspešne slovenske športnike, tako so
v prostorih Summit avta Domnu
Prevcu uradno predali vozilo
Ford KA+. Perspektivni slovenski orel je s tem postal uradni
ambasador Ford KA+, s katerim
sta že stara znanca. Domen je
namreč svoje prve ure vožnje
pod budnim očesom inštruktorja Šole vožnje AMZS opravil
prav na vozilu KA+. Po Domnovih besedah je KA+ prav presenetljivo poskočen, parkiranje
pa je glede na priročno velikost
res preprosto. V Summit avtu
je Domnu varno vožnjo zaželel
tudi direktor Jaka Kavčič, vodja
prodaje Katarina Meglič pa je
ob predaji vozila poudarila, da je
KA+ sodoben avtomobil, ki stavi
na praktičnost, varnost in dinamiko. Mali avto za široko množico okusov je Domna odpeljal
novim uspehom naproti._

NAPREDNE
TEHNOLOGIJE
ZA PRIHODNOST.

Užitek v vožnji

EUR BONUSA PRI
2.0JA0V0
I STAREGA VOZILA.
MEN

*2.000 EUR bonusa pri menjavi starega vozila z motorjem euro 4 ali starejšim, prejme kupec ob nakupu novega vozila BMW s kombiniranim izpustom emisij
CO2 130 g/km ali manj. Kupec mora biti vsaj 6 mesecev lastnik starega vozila. Cenitev vozila se opravi pri pooblaščenem prodajalcu vozil BMW. Bonus je
združljiv z ostalimi prodajnimi akcijami BMW, razen z akcijo 1 EUR Kasko, s podporo za zimska kolesa in ne velja pri nakupu modela BMW i3 za 29.900 EUR.
Ponudba velja pri naročilu novega vozila do 31. 12. 2017. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil BMW ali na bmw.si.

*
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Foto: Anže Krže

MIKE VALE
ODPRL
NOVI SALON
SEAT V IBIZI

V centru mobilnosti Špan so odprli
novi salon vozil
znamke SEAT in
pripravili otvoritveno zabavo v
španskem slogu.
Kot običajno
zelo gostoljubna
zabava je pritegnila številne uspešne slovenske podjetnike in znane
obraze. Ob odprtju salona so tudi
predpremierno v Sloveniji predstavili novo Seat Arono. Najmlajša
članica družine Seat na mlade kupce cilja s privlačno multimedijsko
podpro, pametnim sistemom Alexa
in nezamenljivo podobo znamke.

Znamka Seat z novim oblikovalskim
jezikom in sodobno multimedijsko
tehnologijo v salone privablja mlajšo
generacijo.
Za čustveni vrhunec večera je
poskrbel Ludvik Špan, direktor
podjetja. Atraktivni Seat Leon je
namreč predal v uporabo Aniti Hor-

KOŠARKARJI KK PETROL
OLIMPIJA OBULI SVOJA
VOZILA V ZIMSKE
PNEVMATIKE TOYO TIRES
OGLASNA VSEBINA

vat. Mlada atletinja iz Brezovice pri
Ljubljani je letos postavila državni
rekord v teku na 400 metrov, ki ga
je Brigita Langerholc Žager držala
vse od 14. avgusta 2000. Vidno
počaščena atletinja je podjetju v
zahvalo podarila tekmovalni dres, s
katerim je postavila državni rekord.
Za vrhunec zabave je poskrbel DJ

Podjetje Špan, d. o. o., z blagovno
znamko TOYO TIRES vstopa v KK
Petrol Olimpija kot sponzor in tako
sledi globalni strategiji japonske
znamke TOYO TIRES, ki jo v Sloveniji
že več kot 25 let zastopa podjetje Špan iz Brezovice pri Ljubljani.
Znamka je znana po svojih visokozmogljivih pnevmatikah in podpira-

Mike Vale, ki je
nastopil kar v
Seat Ibizi. Mike
Vale je namreč na
španski Ibizi nastopil s svetovno
znanim Rogerjem
Sanchezom. Ker
je zabava pri Španu potekala v španskem slogu, so
zanj posebej priredili Seat Ibizo. Na
prednje steklo so mu namestili DJ
pult, Mike pa je nastopal kar skozi
strešno okno. Zabava v španskem
slogu je napoved aktivnega nakupovalnega doživetja, ki ga podjetje
Špan želi ustvarjati z znamko Seat.
span.si

nju najuspešnejših svetovnih klubov,
kot so italijanski AC Milan, grški
Panathinaikos, bostonski Red Sox in
številni drugi. Svetovnim velikanom
se tako to sezono pridružuje tudi KK
Petrol Olimpija. S tem so pnevmatike
TOYO TIRES postale uradne pnevmatike kluba.
span.si
N O V E M B E R
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Omika je mali nabrežni butik, opremljen z dobro energijo, pridušenim jazzom v ozadju,
toplim nasmehom v ospredju. Je butik s privilegiranim pogledom na Ljubljanski grad
in vodnjak na Novem trgu. Je prostor, kjer so v ubran kolaž sestavljeni premišljeno oblikovani
izdelki ustvarjalcev s celega sveta, namenjeni vašemu razvajanju ali obdarovanju vam ljubih.
Omika v sebi skriva O, mik in žensko obrazilo a, zato je zelo ženstvena.

BUTIK IZVEN KONCEPTA

www.o-mika.si
Breg 2, Ljubljana

Odprto od ponedeljka do sobote od 10.00 do 20.00, ob nedeljah od 10.00 do 15.00, a ob praznikih zaprto.

KNJIGE

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

ADRIAN P. KEZELE

GOSPODAR SMRTI IN TRIJE
NAČIKETOVI OGNJI
Strah pred smrtjo? Ah, nič več! Smrt
je velik tabu. Strah pred njo nas lahko tako ohromi, da nehamo živeti. Živeti, tu in zdaj. Gospodar smrti hrani
skrivnost smrti, največjo skrivnost
med vsemi skrivnostmi. Jo je mogoče spoznati že v času življenja?
Gospodar smrti je zgodba o posebnih trenutkih, ko se odpirajo Vrata
nebes, o zavestni smrti in življenju
po njej, o možnostih v življenju in
možnostih v smrti, o mitoloških bitjih, na primer Ganešu, božanstvu s
človeškim telesom in slonjo glavo, ali
Čitagupti, Jamovemu ptici podobnemu glasniku, ki obiskujejo človeški
svet in prinašajo sporočila z druge
strani resničnosti._
zalozba-chiara.si
25,00 €

RENÉE AHDIEH

STAR WARS: FROM A CERTAIN
POINT OF VIEW
V prejšnjem stoletju je 25. maja
1977 svet spoznal Hana Sola, Luka
Skywalkerja, princeso Leio, Obija
Wana Kenobija, Chewbacco, Dartha Vaderja in galaksijo daleč, daleč
stran, kjer je vse mogoče. Ob 40-letnici te kultne filmske sage je več
kot 40 sodelujočih predstavilo svojo
vizijo Vojne zvezd. Vsaka od teh 40
kratkih zgodb oživi trenutek prvega
filma skozi oči stranskega karakterja.
Nnedi Okorafor podari dostojanstvo
in globino enemu od bolj neverjetnih
karakterjev: pošasti iz smetnjaka.
Pierce Brown pripoveduje o zadnjem
letu Biggsa Darklighterja v času napada na Death Star. Wil Wheaton se
spopade z grozljivo zgodbo o upornikih, ki so ostali na Yavinu. To je
le nekaj smešnih in presenetljivih
zgodb, ki bodo ogrele srca vseh oboževalcev kultne sage Vojna zvezd._
amazon.com
22,00 €
OGLASNA VSEBINA

TINA BILBAN
IVAN MITREVSKI (ILUSTR ATOR)

50 ABSTRAKTNIH IZUMOV
Ob izumih najprej pomislimo na praktične
izume, ki jih uporabljamo, da bi si olajšali
življenje in si naredili svet bolj prijazen –
papir za zapisovanje dobrih idej, mešalnik
za pripravo palačink, računalnik za pripravo
tega opisa ... A še bolj kot konkretni izumi
naš svet in naše bivanje v njem določajo in
usmerjajo abstraktni izumi. Te uporabljamo,
da z njimi opisujemo svet, ga poskušamo
razumeti in o njem pripovedujemo drugim.
Ko svet udomačimo z abstraktnimi izumi,
ga mnogo bolje razumemo in lahko izumimo tudi vedno bolj kompleksne konkretne
izume. Drznimo si misliti!_
zalozbamis.com
27,95 €

TOM HANKS

UNCOMMON TYPE: SOME STORIES
Dvakratni dobitnik prestižne filmski nagrade oskar skriva več talentov, in enega izmed
njih se je odločil razkriti v zbirki sedemnajstih privlačnih kratkih zgodb. Priseljenec iz
vzhodne Evrope prispe v New York, potem
ko je njegovo družino in življenje razkrojila
državljanska vojna. Po spletu okoliščin po
stane najnovejša zvezda ESPN-ja in zdaj se
mora odločiti, ali je kombinacija 'popolnosti'
in slave uničila to, kar ima najraje. To je le ena
izmed zgodb, ki jih pripoveduje Tom Hanks.
Presenetljive, inteligentne, srčne in za milijone Hanksovih oboževalcev preprosto obvezne._
amazon.com
14,00 €

SCOT T KELLY

ENDURANCE: A YEAR IN SPACE, A
LIFETIME OF DISCOVERY
Veteran štirih vesoljskih poletov in ameriški rekorder v zaporednih dnevih, preživetih v vesolju, je doživel nekaj, kar doživi le
peščica ljudi. Zdaj nas popelje v sfero, kjer
je človeško življenje tako rekoč nemogoče. V knjigi opisuje ekstremne izzive dolgih vesoljskih poletov, tako eksistencialne
kot morda popolnoma banalne uničujoče
učinke na telo, izolacijo od ljubljenih, pritiske stalnega tesnega stika z drugimi in
svojo nemoč, ki jo občuti, ko tragedija udari
doma. Naravni pripovedovalec in sodobni
junak ima sporočilo upanja za prihodnost, ki
bo navdihnilo prihodnje generacije. V njegov osebni zgodbi vidimo zmago človeške
domišljije, moč človeške volje in brezmejna
čuda galaksije._
amazon.com
16,00 €
N O V E M B E R
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FILMSKA PLATNA

FILMI ZA
SLADOKUSCE

PRED VELIKIM FINALOM LETA, KI PRIHAJA V DECEMBRU Z MNOŽICO
FILMSKIH USPEŠNIC, NOVEMBER PONUJA FILME ZA BOLJ IZBRAN
OKUS. IZBRALI SMO NEKAJ TAKIH, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI.
GREMO V KINO!

DR AMA

PSIHOLOŠKI TRILER

VINO IN VETER

UBIJANJE SVETEGA
JELENA

FRANCIJA, 2017, CE QUI NOUS LIE
Jean je tridesetletnik, ki že celo desetletje potuje
po svetu in nima stikov in vezi z družino ter rodno
pokrajino Burgundijo, v kateri je odrasel. Ko se ravno dobro namesti v tujini, prejme klic, da se mora
vrniti v rodno Francijo, da bi bil z očetom, ki umira
zaradi neozdravljive bolezni. Domov se vrne prav v
času trgatve grozdja, kar da Jeanu priložnost, da
se spet zbliža s sestro Juliette in bratom Jeremiejem. Dogovorijo se o prihodnosti vinograda in začnejo obnavljati svoje odnose ter se povežejo prav z
življenjsko strastjo do vinogradniškega posla._
Režija: Cédric Klapisch. Igrajo: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, María Valverde in drugi.
od 9. novembra / Cineplexx, Kolosej

VELIKA BRITANIJA, IRSKA, 2017,
THE KILLING OF A SACRED DEER

Znani kardiotorakalni kirurg Steven je poročen z
Anno, cenjeno oftalmologinjo. Premožna sta, živita
srečno in zdravo družinsko življenje s svojima otrokoma, 14-letno Kim in 12-letnim Bobom. Steven
se spoprijatelji z Martinom, 16-letnim fantom brez
očeta, in ga vzame pod svoje okrilje. Stvari gredo
v zloveščo smer, ko Steven predstavi Martina svoji
družini._
Režija: Giorgos Lanthimos. Igrajo: Nicole Kidman,
Alicia Silverstone, Barry Keoghan, Colin Farrell,
Raffey Cassidy, Bill Camp in drugi.

DR AMA

ČUDO

ZDA, 2017, WONDER
Zgodba filma je posneta po knjižni uspešnici in
govori o dečku Augustu Pullmanu, ki ima izjemno
pohabljen obraz. Ta prirojena hiba je fantiču doslej
onemogočala, da bi z vrstniki hodil v običajno šolo
– a ko začne hoditi v peti razred, Auggie postane
nepričakovan junak. Njegova družina, sošolci in širša okolica se s trudom privajajo na sočutje in sprejemanje, a Auggiejevo popotovanje jih bo združilo in
dokazalo, da se človek ne sme in ne more vklopiti v
večino, če je bil rojen za to, da izstopa._
Režija: Steve Chbosky. Igrajo: Julia Roberts, Owen
Wilson, Jacob Tremblay in drugi.
od 23. novembra / Cineplexx, Kolosej

od 23. novembra / Kolosej

ANIMIR ANA KOMEDIJA

KOKO IN VELIKA
SKRIVNOST
ZDA, 2017, COCO

DR AMA

IVAN

TRILER

24 UR DO SMRTI

Takoj po tem, ko mlada Mara rodi Ivana, se začne
njena najhujša nočna mora. Ivanov oče Rok, poročen poslovnež, ki ga Mara obsesivno ljubi, izgine.
Ko Mara ugotovi, da je Rok obtožen gospodarskega kriminala, jo brutalno pretepejo sodelavci njegove žene. Roku končno uspe z njo navezati stik,
vendar se Mara znajde pred nemogočo izbiro med
moškim, ki ga ljubi, in svojim otrokom. Ivan je napeta psihološka drama s korupcijskim ozadjem.
Drama o sprejemanju napačnih odločitev._

ZDA, 2017, 24H TO LIVE
Medtem ko nekdanji vojak Travis Conrad žaluje po
smrti žene in sina, se nanj s ponudbo, ki je ne more
zavrniti, obrne prijatelj iz vojaških vrst Jim Morrow,
ki zdaj dela za skrivno vojaško organizacijo Red Mountain. Conrad postane plačani morilec, vendar se
situacija zaplete, ko ga v trenutku, ko locira tarčo,
ustreli in ubije enako izurjena agentka Interpola. Ko
je že videti, da je vsega konec, se zbudi v operacijski dvorani, kjer njegovo telo s pomočjo visokotehnološkega medicinskega postopka za 24 ur obudijo
nazaj v življenje._

Režija: Adrian Molina, Lee Unkrich. Igrajo: Alanna
Ubach, Benjamin Bratt, Gael García Bernal in drugi.

Režija: Janez Burger. Igrajo: Maruša Majer, Matjaž
Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Polona Juh in
drugi.

Režija: Brian Smrz. Igrajo: Rutger Hauer, Ethan
Hawke, Paul Anderson, Nathalie Boltt, Tanya van
Graan in drugi.

od 23. novembra / Cineplexx, Kolosej

od 23. novembra / Cineplexx

od 30. novembra / Cineplexx

Čeprav njegova družina že več generacij vztrajno
prepoveduje ukvarjanje z glasbo, Miguel vseeno sanja o tem, da bi postal odličen glasbenik, kot je njegov
idol Ernesto de la Cruz. V obupanih poskusih pokazati
svoj talent, se Miguel po nizu skrivnostnih dogodkov
znajde v domišljijskem pisanem svetu mrtvih. Medtem spozna šarmantnega prevaranta Hectorja in
skupaj se odpravita na veličastno potovanje odkrivanja prave zgodbe o zgodovini Miguelove družine.
Animiran film studiev Walt Disney Animation in Pixar
Animation seveda postreže z odlično tehniko animacije in je pravšen za prihajajoče praznike._
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SLOVENIJA, 2017

BALET

UKROČENA
TRMOGLAVKA

MOSCOW BOLSHOI, 2017, THE
TAMING OF THE SHREW
Slavni koreograf Jean-Christophe Maillot v komediji Williama
Shakespeara prikaže ostrino,
hitrost, atletizem in živahnost
plesalcev Bolšoj baleta. Glavna
plesalca Ekaterina Krysanova in
Vladislav Lantratov se spopadeta, se izzivata in se naposled
vdata drug drugemu v čudovito zabavni produkciji. Baptiste
se trudi poročiti svojo trmasto
hčer Katarino, trmoglavko, ki
zavrača vse snubce, saj ji niso
kos. Ko pa spozna Petruchia, ki
je prav tako trmast kot ona, ti
dve sili narave sprožita nepričakovano in eksplozivno bitko._
Koreografija: Jean-Christophe
Maillot.
Plešejo:
Ekaterina
Krysanova (Katarina), Vladislav
Lantratov (Petruchio), Olga
Smirnova (Bianca), Semyon
Chudin (Lucentio) in drugi.

AM Ljubljana, Bleiweisova 30, Ljubljana, Fotografije: Osebni arhiv, arhiv Adriemedia

od 26. november /
Cineplexx

ROMANTIČNA DR AMA

DO ZADNJEGA DIHA
ZDA, 2017, BRETHE

Navdihujoča zgodba o Robinu in Diani Cavendish, pustolovskem paru, katerega življenje se je spremenilo, ko so Robinu postavili diagnozo paralize. Ko
so Robinu pri 28 diagnosticirali paralizo, je priklenjen na bolniško posteljo in
napovejo mu le nekaj mesecev življenja. S pomočjo Dianinih bratov in revolucionarnega izumitelja Teddyja Halla se Robin in Diana odločita, da ne želita
omejiti svojega življenja in se začneta boriti zanj, pri čemer vzgajata svojega
sina, potujeta ter pomagata drugim bolnikom s podobno diagnozo._
Režija: Andy Serkis. Igrajo: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda
Raison, Hugh Bonneville, Edward Speleers in drugi.
od 7. decembra / Kolosej

Danica Avsec,

DR. MED. IN
DIREKTORICA
ZAVODA SLOVENIJA
TRANSPLANT

Vita Mavrič,
ŠANSONJERKA

Ksenija
Benedetti,

ŠEFINJA PROTOKOLA
REPUBLIKE
SLOVENIJE

Katera od kandidatk
ima vaš glas za

Slovenko leta
2017?
Glasujte tudi na FB

Mirela Čorić,
POLICISTKA

Darja Črnko,

MATI IN VODJA
EKIPE SMUČARKE
ILKE ŠTUHEC

Petra Greiner,
USTANOVITELJICA
ZAVODA 13

Jana in www.jana.si

Saša Pavček,
IGRALKA

Hanna
Antonina
Wojcik Slak,
REŽISERKA IN
SCENARISTKA

Dr. Leonida
Zalokar,
RAVNATELJICA
VZ PLANINA

Asis. dr.
Janja Zupan,
mag. farm.,
RAZISKOVALKA

GLASBA

GLASBENO OGREVANJE
KAKO SE BOSTE TO JESEN POGRELI? Z GLASBO, SEVEDA. V
ZAGREBU BOSTE ZAPLESALI NA DESPACITO, V LJUBLJANI PA
VAS BODO OGRELE ROCKOVSKE LEGENDE THE SCORPIONS IN
PSIHEDELIKI THE HORRORS.
KONCERT / Z AGREB

Foto: Universal Music

LUIS FONSI
Foto: Arhiv Hurts

Kdo še ni slišal za Luisa Fonsija in njegovo uspešnico Despacito? Avtor te
uspešnice, ki je na YouTubu z več kot
4 milijardami ogledov podrla rekorde vseh časov, prihaja v našo bližino.
Skupaj z neverjetno dodelano scenografijo, plesalkami ter pirotehniko
nam bo pričaral kar dveurni spektakel latino glasbe. Luis Fonsi je znan
kot zelo družaben človek, velikokrat
pa nastopa tudi na otroških festivalih. Njegovi koncerti tako slovijo kot
»otrokom prijazni«. Del dobička od
prodanih vstopnic bo Fonsi namenil
sonarodnjakom iz Portorika, ki so letos
doživeli hudo naravno katastrofo._

KONCERT / DUNAJ

HURTS
Inteligenten, nepristranski, ritmičen in nevsiljivo romantičen
pop – tako bi lahko opisali glasbo dvojca Hurts, v katerem je
marsikdo, še posebej ob njunem debitantskem albumu Happiness (2010), videl reinkarnacijo zasedbe Depeche Mode. Duo
Hurts sestavljata Theo Hutchcraft kot vokalist ter Adam Anderson na klaviaturah in kitari. Elektopop ali sintpop je z njima
in njunim prvencem Happiness (2010) v Veliki Britaniji doživel
ponovni preporod, vodilni glasbeni žanr komercialne glasbe
osemdesetih je tako ponovno vstal v življenje v nekoliko spremenjeni obliki. Na svetovne odre se vračata z novim albumom
Desire, ki je izšel septembra letos. Izid albuma je napovedal singel Beautiful Ones. Sama sta album opisala kot »album strasti,
bolečine in poželenja« ter zatrdila, da je na njem najboljše, kar
sta do zdaj naredila. Prav kmalu se boste o tem lahko prepričali
sami. _

26. novembra ob 20.00 /
Arena Zagreb, Hrvaška

KONCERT / LJUBLJANA

THE HORRORS

Foto: Arhiv Scorpions

Foto: Arhiv The Horrors

27. novembra ob 20.00 /
Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer, Dunaj, Avstrija

KONCERT / LJUBLJANA

THE SCORPIONS

Petčlanska skupina The Horrors je svoje mesto v otoškem indie razcvetu na začetku tisočletja zakoličila s pisano, ultranatripirano psihedelijo, prežeto s toplo zvočno barvitostjo in
hladno postpunkovsko ostrino, pa tudi s spoštljivim poklonom do starost, kot sta The Jesus and Mary Chain in The Cure. Da ne gre le za modno muho, dokazuje četverica izvrstnih
kritiško hvaljenih albumov, kot sta Skying in Primary Colours – slednjega je produciral Portisheadov Geoff Barrow, NME pa ga je razglasil za enega od najboljših vseh časov –, ki so
se uvrstili visoko na glasbene lestvice v Veliki Britaniji ter tudi drugod. Uspeh je skupino
popeljal po celem svetu, vključno z najznamenitejšimi festivali, kot so Glastonbury, ATP,
Reading in Leeds, na turnejo pa so jih med drugim povabile tudi zasedbe Arctic Monkeys,
Florence + the Machine in Depeche Mode._

Nemške rock legende Scorpions se bodo v okviru turneje Crazy
World Tour ustavili tudi v Ljubljani, kjer bodo priredili nepozaben koncert. Že ime turneje nakazuje na možnost, da bomo na
koncertu lahko prisluhnili celi kopici njihovih najbolj znanih komadov. Crazy World je namreč najbolj prodajan album skupine
Scorpions, na njem pa je med drugimi mogoče najti uspešnice,
kot sta skladbi Wind of Change in Send Me an Angel. Skupina
Scorpions velja za eno izmed najvplivnejših rock skupin zadnjih
nekaj desetletji. Rolling Stone Magazine jih je opisal kot »junake
heavy metala«, MTV pa jim je nadel laskajoč naslov »ambasadorji rocka«._

1. decembra ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

5. decembra ob 20.00 / Dvorana Stožice, Ljubljana
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ODRI

Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljan

POD ODRSKIMI
ŽAROMETI
PO NAVDIH SE LAHKO ODPRAVITE TUDI V HRAME KULTURE, KJER
VAS NA ODRIH PRIČAKUJEJO NAGAJIVI PETERČEK, UPORNIŠKI
NAJSTNIKI, VOJAŠKI PILOT TER MEŠČANSKA DRUŽBA.
ČRNA KOMEDIJA

BOG MASAKRA

OTROŠK A PREDSTAVA

PETER KLEPEC ALI KAKO POSTANEŠ
PRAVI JUNAK

Foto: Damjan Švarc / SNG Maribor

Dva najstnika sta se na šolskem dvorišču stepla in eden
izmed njiju je izgubil zob. Gre
za nesrečen incident pri običajnem pobalinskem ravsanju? Ali za primer nevarne
mladostniške agresije, ki bi ga
bilo treba ostro sankcionirati?
Zdi se, da je v urejenem okolju
urbanega srednjega sloja, ki
mu pripadajo protagonisti igre
sodobne francoske komediografinje Yasmine Reza, mogoče doseči trezen dogovor, ki bo
pomiril sovražnosti in zacelil
rane (tudi z ustreznim plačilom novega zoba), fantoma pa
zagotovil vzgojno lekcijo. Prav
s tem namenom se srečajo
starši obeh mulcev. Vsi štirje
so dovolj zreli in kultivirani, relativno dobro situirani in varni.
Seveda pa ima vsak od njih
svoje šibke točke in njihovo razumevanje stvari je mestoma povsem nasprotno … Ko se mehanizem spora
enkrat sproži, ga ne morejo več ustaviti._

Peterček je sramežljiv deček, ki se ne zna postaviti zase. Nekega popoldneva
razburjen priteče domov z nogometno žogo pod roko in starejša sestra Nina
takoj opazi, da se je na igrišču nekaj zgodilo. Petrčku ni do učenja ali pisanja
domače naloge in igranja flavte, kaj šele do branja pravljice o Petru Klepcu, ki
jo ima za domače branje – najrajši bi se igral kakšno igro, v kateri bi bil pravi
junak. Nina ga s pomočjo domišljije in otroške igre popelje na fantastično
potovanje in na njem se Petrček vživi v junaško zgodbo Petra Klepca, pridobi
čudežno moč in celo premaga svoje največje strahove. V preizkušnjah, ki sledijo, se nauči uporabljati svojo moč v dober namen in spozna, kako se lahko
rešujejo zagate na otroškem igrišču._
Režija: Maja Sever
18. novembra ob 17.00 / SNG Drama Ljubljana

Režija: Ajda Valcl
17. novembra ob 20.00 / SNG Maribor
SODOBNA DR AMA

TEROR

Režija: Eduard Miler

Režija: Sandy Lopičić

3. decembra ob 19.30 / Prešernovo gledališče Kranj

1. decembra ob 19.30 / SLG Celje

OGLASNA VSEBINA

Foto: Jaka Babnik

Moški sovražijo šoping! Ni hujšega kot soboto zabiti v nakupovalnem centru,
spremljati ženo in jo spodbujati pri njenih nakupih. Zato se trije prijatelji vsako
soboto izmuznejo svojim ženam in si najdejo zatočišče v kleti nakupovalnega
centra, svoj brlog, kjer se počutijo varne in lahko počnejo »moške« stvari,
medtem ko njihove žene šopingirajo do nezavesti. Njihovi »moški« opravki
so poležavanje na kavču, pitje piva, spremljanje nogometa in pritoževanje
nad ženami. V njihovi moški idili jih zmoti gasilec, ki jim najprej pojasni, da
vse, kar počnejo, ni dovoljeno, potem pa se tudi sam hitro pridruži skupini.
Skozi njihove zabavne in zafrkantske pogovore se razkrije, da so vse prej kot
zadovoljni s svojimi življenji in sami s seboj._

Foto: Ferdinand von Schirach

Drama se dogaja v sodni dvorani,
v kateri so poleg vojaškega pilota Larsa Kocha (obtoženega za
smrt 164 potnikov na letalu) tudi
predsednik sodišča, branilec,
državna tožilka in dve priči ter
seveda tudi gledalci, ki morajo
tokrat prevzeti vlogo porotnikov.
Prav oni so tisti, ki z glasovanjem
odločajo o pilotovi krivdi oziroma
nedolžnosti. Med sodnim procesom proti pilotu Larsu Kochu se
namreč izkaže, da se je po lastni
presoji odločil za manjše število
žrtev na račun večjega števila na
nogometnem stadionu, kar pa
seveda sproža etična vprašanja:
Koliko pravzaprav šteje življenje
posameznika? Ali je bolje sestreliti letalo s 164 potniki, da se izognemo smrti 70.000 ljudi na nogometnem
stadionu? Ali bi pilot sestrelil letalo tudi, če bi bila na krovu njegova družina?
Dilema, ki jo sprožajo drama in njene uprizoritve, je etična dilema »nemogoče
odločitve«, kako se odločati v skrajnih primerih terorističnih akcij._

SONGKOMEDIJA

MOŠKI BRLOG

N O V E M B E R
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PSSST ...

NEFF – NOVO V
SLOVENIJI

Podjetje BSH hišni aparati
je v svojem razstavnem
prostoru v Ljubljani predstavilo
svojo novo blagovno znamko na
slovenskem tr žišču – NEFF. Ta
razvija in proizvaja hišne aparate
v mestu Bret ten v Nemčiji že od
leta 187 7 in je eden od vodilnih
proizvajalcev vgradnih
kuhinjskih aparatov v
Evropi._

neff.si

POREDNE
MAME OBNORELE
CINEPLEXX

Ženskega večera s komedijo
Poredne mame 2: Božič sta se v
udeležili mladi mamici modna oblikovalka Maja Ferme, manekenka Anja
Jenko ter slovenske blogerke Ana
Žontar Kristanc, Maja Murič, Neya
Mramor Peron Prost in Tina Guček.
Za dobro vzdušje na Ladies nightu je skrbela moderatorka Azra
Selimanovič._

cineplexx.si

V TRAMPOLIN PARKU
WOOP! BOMO SKAKALI
ŽE 1. DECEMBRA
Največji trampolin park v Sloveniji, ki ga gradijo slavni akrobati
Dunking Devils, svoja vrata odpira
že s 1. decembrom. Pod energičnim
imenom WOOP! in odet v žive barve
bo park nudil več kot 100 trampolinov ter druge športne atrakcije,
ki ponujajo nov način razvedrila,
adrenalina in fizične aktivnosti. Na
3500 kvadratnih metrih boste poleg ogromno trampolinov našli tudi
adrenalinski poligon, »slackline«,
trapez, napihljivo blazino, trampolinski zid, gimnastično jamo s
penami, prostor za igro med dvema
ognjema na trampolinih, košarkarske koše za zabijanje ter interaktivno igralno steno. Poleg prostega
skakanja bodo v trampolin parku
WOOP! potekale še vodene vadbe
na trampolinih, v njem boste lahko
praznovali rojstni dan, organizirani
bodo tudi športni dnevi za vrtce in
šole ter teambuildingi za podjetja. Poseben del trampolin parka
WOOP! bo namenjen poklicnim akrobatom ter vsem tistim, ki bi želeli
izboljšati svoje akrobatske veščine
na vrhunski opremi._

LABELLO SPARKLE
PROSLAVIL BLEŠČICE

V bleščečem ambientu ljubljanskega bara Shooters so predstavili čisto svežo in zelo trendi
preobleko legendarnega balzama
L abello Original. Omejena serija
šestih novih bleščečih preoblek
sliši na ime L abello Sparkle in
bo na voljo le kratek čas._

labello.si
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Kombinezon s čipko

29,

90

USTVARIMO
POPOLN BOŽIČ.
#CelebrateTogether
Praznujmoskupaj
Izdelki so na voljo od 16. 11. 2017 do odprodaje zalog.

