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urednikov izbor

1

septembrski
urnik

2
IZBOR
MESECA

3
© Mango

4

5

Smo pripravljeni vdihniti septembrski zrak jeseni,
vonj po novih svinčnikih HB, po novi torbi,
beležnicah in novem suknjiču? Hm, lahko spet
začnemo … Urniki so razdeljeni, šolski hodniki
pobeljeni, pisarne prenovljene, kot da se je spet vse
začelo na novo. Ali tudi vi dobivate občutek, da se
vedno vse začne septembra? Nekaj pa je dobrih
razlogov za vrnitev domov – da se priklopimo nazaj
v rutino, da zaspimo v svoji postelji, da si naredimo
zajtrk, da gremo na potep v svoje mesto, v kino
na ogled filma s slovenskimi podnapisi, na koncert
lokalnega benda, na predstavo Ivana Cankarja ...
Kovčke odpakiramo vedno hitreje, kot jih spakiramo,
in to drži tako v teoriji kot praksi. Streseš »cote«
v pralni stroj in – to je to, ni treba razmišljati in
delati spiska, kaj bi vzel in kaj dejansko potrebuješ,
predvsem pa ni treba pol ure sedeti na »kufru«, da
se ta lahko zapre. Na septembrskem urniku pa ni
samo začetek sedenja za šolskimi klopmi, temveč
so na sporedu tudi tedni mode. New York, London,
Milano, Pariz … Se bodo tokrat po modni brvi
sprehodili humanoidni roboti, modne steze pa bo
zamenjala virtualna resničnost? Kdo ve, napredek je
neverjeten, modni oblikovalci pa v svojih kreacijah
vedno poskušajo odtisniti tehnološki razvoj.
Prihodnost je tu, modna industrija pa jo prevzema na
svoj način, a vedno s kančkom dvoma, čeprav je v
tem svetu, kjer je vse digitalno, težko ostati pasiven,
brez sledenja inovativnosti. Kljub temu da se bodo
v bližnji prihodnosti oblačila prilagajala vremenskim
razmeram, telesni temperaturi in čustvom in da bodo
subtilno spreminjala barve in vzorce, zagotavljala
večje udobje ob zaznavanju dejavnikov in ustvarjala
resnične mojstrovine umetnosti ob stiku z osebo, ki
oblačila nosi, danes taka tehnologija ostaja še izven
dosega javnosti. Uvajanje potrošnika v popolnoma
novo izkušnjo virtualne resničnosti je tako še vedno
izziv, lahko pa izkoristimo to digitalno tehnologijo
in si namesto sedenja v prvi vrsti na modnih revijah
z naloženo aplikacijo tokratne kreacije ogledamo
v neposrednem prenosu. Kdo ve, morda nas
presenetijo z izbranim, mogoče prihodnost zamenja
navdih preteklosti, mogoče bomo v svoji omari spet
našli kakšen kos brezčasnega – morda kaj z motivom
supermiške, Mickey Mouse namreč praznuje 90 let.
Več pa na citylife.si.
Helena Peterlin, odgovorna urednica

© Ikea
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1 Za vse ljubitelje funk rock skupine RED HOT
CHILI PEPPERS po knjigi Scar Tissue Anthonyja
Kiedisa končno prihaja še zapisana fascinantna
zgodba Acid for the Children: A Memoir enega
najboljših basistov na svetu in ikone glasbene
scene Michaela Balzaryja, znanega pod vzdevkom
»Flea«. Predprodaja na amazon.com!
2 Naša najstarejša ljubljanska veleblagovnica
NAMA ima novo podobo pa tudi novo vsebino.
Pred kratkim sta zaživeli trgovina SPAR PARTNER,
ki jo najdemo v kleti veleblagovnice, in otroška
trgovina Baby Center. Kmalu lahko pričakujemo
še Coincaso za vse ljubitelje hišne dekoracije,
prenovljen pa je tudi oddelek ženskega perila.
Več na NAMA.SI.
3 Najbolj modni mesec je tu! V ospredju so
MODNI TEDNI v New Yorku, Londonu, Milanu in
Parizu. Več o modnih trendih za prihajajočo jesen
na STRANI 12!
4 SAMSUNG je pred kratkim predstavil kar nekaj
novosti, na slovenske police prihajajo Samsung
Galaxy Note 9, Galaxy Tab S4 in Galaxy Tab A
ter pametna ura Galaxy Watch – sodoben šik
pripomoček in modni kos v enem, ki se poleg
kopice sodobnih lastnosti oprijema tradicije.
Tehnološke novosti s sejma IFA 2018 najdete na
STRANI 22.
5 Jesensko obdobje svetovnih tednov mode
je čas, ko se tudi v arhitekturi in notranjem
oblikovanju začrtajo nove smernice opremljanja
SODOBNIH INTERIERJEV. Več na strani 28!
6 Športna oblačila in copati tudi letos ostajajo
eden vodilnih modnih trendov. Modne trendseterke
so že izbrale svojega, mi smo navdušeni nad
novim Adidasovim modelom Falcon, ki je luč
sveta ugledal leta 1997. Kot obraz nove kampanje
in ambasadorko znamke so pod okrilje vzeli Kylie
Jenner. Več na CITYLIFE.SI!
7 Začelo se je novo šolsko leto, nove domače
naloge in šolske aktivnosti so tu ... STRAN 30!
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foto meseca
© Heba Khamis

© Nikolai Linares

© Ami Vitale, for National Geographic

World
Press Photo
2018
Od 14. 9. do 21. 10.
Muzej Westlicht, Dunaj, Avstrija

© Jasper Doest

Potujočo razstavo »World Press Photo«, ki
gostuje na več kot 100 prizoriščih v 45 državah
sveta, si bo od sredine septembra mogoče ogledati
tudi na Dunaju. Razstava najboljših fotografij,
izbranih na mednarodnem fotografskem natečaju
World Press Photo, ki potuje po celem svetu,
prikazuje največje dosežke mednarodnega
fotoreporterstva preteklega leta.
worldpressphoto.org

© Li Huaifeng

© Thomas P. Peschak, for National Geographic

© Stephen McCarthy, Sportsfile
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© Thomas P. Peschak

© Ronaldo Schemidt, Agence France-Presse

© Anna Boyiazis

© Juan D. Arredondo
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napovednik

Besedilo: Denis Pucelj

Slavnostni teden
ob 100-letnici
Narodne galerije

© Unsplash

Med 18. in 21. septembrom
Narodna galerija, Ljubljana
18. septembra 1918 je bilo ustanovljeno društvo
Narodna galerija in kot se za 100-letnico spodobi,
nas vabijo na praznovanje jubilejnega leta. Lahko
si bomo brezplačno ogledali stalne in občasne
zbirke, se udeležili koncerta, manjkala pa ne bo
tudi torta velikanka.
ng-slo.si

Evropski
teden
mobilnosti
KDAJ: med 16. in 22.
septembrom

Ljubljana Coffee Festival

KJE: mestna središča po Sloveniji
KAJ: številne aktivnosti, ki
spodbujajo k pametni in trajnostni
mobilnosti, vsako leto povežejo
na tisoče sodelujočih mest.
tedenmobilnosti.si/2018

5. in 6. oktobra
Mestni muzej Ljubljana
Ljubljana Coffee Festival prestolnico postavlja na zemljevid najboljših kavnih
prestolnic in evropskih festivalov kavne ponudbe »Specialty«. Festival predstavlja
prelomnico novega trenda v kavni industriji pri nas in je namenjen tako
profesionalcem, lastnikom kavarn … kot tudi ljubiteljem odlične kave. Na
festivalu se bosta odvijali tudi dve tekmovanji: Latte Art Throwdown in
Barista Battle Challenge. V času festivala bodo slovenski in tuji mikropražarji
pripravljali kavo na espresso in filter način za degustacijo, pridružili pa se jim
bodo tudi ponudniki ulične hrane, mikropivovarji in barmani s svojimi koktajli.
ljubljanacoffeefestival.si

Top Vino by eVino
Ponedeljek, 8. oktobra
Cankarjev dom, Ljubljana

Na drugi izdaji mednarodnega festivala vin bo mogoče
preizkusiti vrsto najprestižnejših vin sveta, predstavilo pa se bo
kar za tretjino več vinarjev kot lani.
evino.si

Festival
Maribor

Med 20. in 28.
septembrom
Različna kulturna
prizorišča v Mariboru

Ob tujih zvezdniških
imenih bodo
jedro glasbenega
ustvarjanja na
Festivalu Maribor tudi
letos priznani domači
glasbeniki.
festivalmaribor.si

Pivo in burger fest
29. in 30. septembra
Pogačarjev trg, Ljubljana

Vsi ljubiteljski in profesionalni »pivozofi« in
»burgerofili« bomo v jesen zakorakali s polnimi
trebuhi najboljših ljubljanskih gurmanskih
poslastic.
pivoinburgerfest.si
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september
Olimpijski festival
28. in 29. septembra
Kongresni trg, Ljubljana

Otroci bodo lahko na enem mestu
spoznali več kot 40 športnih disciplin,
srečali vrhunske športnike in se z njimi
pomerili v športnih izzivih.
festival.olympic.si

Barkolana

Med 5. in 14. oktobrom
Trst, Italija

Zakaj se za prvi pravi jesenski pobeg ne bi odpravili na izlet v Trst, kjer bomo
lahko uživali v verjetno največji dirki jadrnic v naši bližini.
barcolana.it

© Aleš Fevžer

© Pixabay

Mednarodni
festival
sodobnih
umetnosti –
Mesto žensk

Grill & BBG
festival

6. in 7. oktobra
Pogačarjev trg, Ljubljana

Med 4. in 8.
oktobrom

Različna kulturna prizorišča v
Ljubljani

Mesto žensk – platforma, ki producira in predstavlja sodobno, inovativno,
vrhunsko, kritično, drzno in radikalno umetnost, tudi letos poziva, da skupaj
osvetljujemo družbeno realnost, v kateri nastaja umetnost.
cityofwomen.org

Ljubitelji dobrega mesa in zabavnega
piknik druženja bomo letos lahko že
drugič uživali tudi v pestri ponudbi
slovenskih »craft« pivovarjev in vinarjev.
grill-bbq.fest.si

Sladka Istra
Med 28. in 30.
septembrom

Različne lokacije, Koper

Največja tovrstna prireditev v Sloveniji
bo znova ponudila priložnost za
spoznavanje istrske kulinarike in sladic.
sladka-istra.si

4. Čiliada –
festival čilija
in čokolade
Sobota, 15.
septembra

Manziolijev trg, Izola

© Pexels

Festival bo četrtič zapored
prinesel pester nabor
ponudnikov pekočih omak,
namazov, olj in številnih drugih
dobrot iz čilija, v pripravi
pekočih kulinaričnih mojstrovin
pa se bodo znova pomerili
amaterski kuharji. Letošnja
novost je čokolada, ki bo prav
tako pomemben del festivalske
ponudbe.
center-izola.si

citylife.si
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modni trendi

Pripravila: Katja Kozlevčar

Modni kalejdoskop
Kar koli že bomo vzljubili v novi sezoni – naj bodo to jesenski vzorci cvetja, živalske kože ali kara,
usklajen kostim, »preveliki« plašči, rebrasti žamet ali atletsko navdahnjeni kosi – imejmo v mislih,
da se le-ti zgledujejo po obdobjih 70., 80. in 90. let. Seveda v moderni preobleki!

Zara

Arket

& Other stories

Plašč
ljubezni

Pennyblack

Plašč bo v prihodnjih mesecih
postal naš najboljši prijatelj, še več –
ljubimec. Ta naj bo čim bolj topel in kar
je najpomembnejše: širokih krojev, da bo
spodaj dovolj prostora za debele puloverje
in jope. Plašči se ne glede na barvo ozirajo
nazaj v osemdeseta in devetdeseta in
od tam črpajo svoj navdih za silhueto.
Nosimo jih s kavbojskimi škornji, ki
so kot protiutež preprostejšim
zgornjim delom.

Isabel Marant
Comma

jesen
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Comma

Top

spletnih modnih
trgovin

Fossil - Slowatch

Arket
Zara

H&M

Vsakodnevna
uniforma
Enobarven kostim je lahko super
kombinacija za v službo, še raje pa ga
bomo to sezono nosili kar tako, za vsak
dan, namesto dnevne uniforme. Naj bo
v našem najljubšem barvnem odtenku,
črtastem ali karo vzorcu – dodajmo mu
kakšen nepredvidljiv modni dodatek,
opazno uro ali superge
namesto elegantnih
čevljev.

Net-a-porter.com
je gotovo ena najbolj
obiskanih spletnih trgovin,
kjer domujejo najprestižnejše
znamke, vse od Chanela do
Prade.

Mrporter.com
je njen bratec, pri katerem
bodo svoj modni okus
zadovoljili vsi moški. Ne
manjka niti idej za darila
vsem vašim gospodom.

C&A

Asos.com
na področju high street
znamk kraljuje že skoraj
od svoje ustanovitve.
Poleg priljubljenih znamk,
kot so Monki, River Island
in Weekday, prepriča
predvsem njihova lastna
znamka Asos.

Arket

Mango

Missguided.eu
bo dame prepričala s svojo
široko ponudbo trendi kosov
po zelo dostopnih cenah.

V nizkem
startu

Gucci

Atletska, športna oblačila ostajajo
eden vodilnih trendov, tokrat pa se
zgledujejo predvsem po retro dizajnu
ene najbolj kultnih znamk športnih oblačil
Adidas. Gre za ležerne kose, ki pa jih
zlahka peljemo na sprehod tudi po
mestnih ulicah. Izberimo čiste linije
in komplementarno barvno
shemo.

Yoox.com
je pravi naslov, če ste
vedno v lovu za dobrimi
ponudbami dražjih blagovnih
znamk. Poleg oblačil lahko
kupite tudi nekatere redke
predmete s področja
umetnosti in dizajna.

s.Oliver

s.Oliver
Balenciaga

citylife.si
Veja
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Mango

H & M Studio

Parfois

Križ kraž
Hladnejši del leta nikakor
ne more miniti brez enega in
edinega kara. Vzorec je značilen za
škotska oblačila in odeje, ki so Škote
obvarovale pred mrzlimi zimami, nas pa
greje v modnih izpeljankah. Našli ga
bomo tako v poslovni različici kot
tudi v tisti malo bolj sproščeni. Mi
stavimo na debele plašče in
mehke šale.

Mango

Alpinini čevlji z nakitom iz
slovenskega premoga
Letošnjo jesen so na policah na voljo ekskluzivni
modeli čevljev – prvi čevlji z nakitom iz
slovenskega premoga, ki so jih v sodelovanju z
Miss Slovenije in oblikovalko nakita Marjeto Hribar
izdelali v Alpini. Nakit iz nekaj milijonov let stare
kamnine iz zasavskih rudnikov, ki po novem krasi
tudi čevlje, je unikaten, pri čemer niti en kos ni
enak drugemu. Črna barva premoga in njegov
lesk v kombinaciji s teksturo naravnega usnja
ustvarjata dramatičen videz čevlja, ki ga bodo z
veseljem obule ženske, ki rade izbirajo edinstvene
kose oblačil, nakita in obutve. Na voljo v izbranih
prodajalnah Alpina in na alpinashop.si.

Jones
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modni trendi
COS

Weekend Max Mara

Zara

Max & Co.

Spomin
na žamet
Le kdo od nas ni v otroštvu
nosil žametnega kombinezona
ali jakne z ovčjim kožuščkom.
Rebrasti žamet se vrača in je, čeprav
je zaznamoval obdobje med 70. in
90. leti, tokrat videti prav moderen.
Poiščimo čiste linije in jih
združimo z visokimi škornji,
ki se nagubajo.

Pennyblack

Marella

Acne Studios

Monki

Gianvito Rossi

Prada

Divjina
narave

Miu Miu

Jesen se bo odpravila na divji
safari in raziskovalno ekspedicijo
po azijskih gozdovih. Tokratni vzorci
bodo namreč rjoveli z oblačil ali pa
bodo cveteli na svilnati podlagi. Če
smo dovolj drzni, kombinirajmo
kar oba skupaj, sicer pa
ju združimo s čim
nevtralnim.

C&A
Pennyblack
Zara

Weekend Max Mara

Zara

Michael Kors

Dries van Noten

FreyWille

Aquabella
– nega,
kreirana posebej za
mešano kožo
Laboratorij Nuxe je s kombinacijo dveh
naravnih aktivnih sestavin – belega lokvanja
in hialuronske kisline naravnega izvora – našel
rešitev za večno dilemo, ki jo ima mešana
koža. Nova linija izdelkov Aquabella je
lepotni ritual v treh korakih, ki poskrbi,
da so dehidrirani predeli obraza
navlaženi, mastni pa prečiščeni
in matirani.
nuxe.si

JOY by Dior –
dišava, ki diši kot veselje
Nova dišava, ki nas vabi v topel objem in zasvoji vse
naše čute. Pooseblja srečo in večen glamur. Na koncu
je ne moremo opisati, ali je sveža, cvetna ali mlečna …
Živahen nasmeh cvetlic in citrusov. Ovije nas v nežen
dotik očarljivih in mlečnih lesnih not. Za konec note
mošusa ustvarijo lahkotno pudrasto sapico svežine.
dior.com

Mandljevo mleko in oves
Maska za obraz z mandljevim mlekom in ovsom je
kremasta in 100-odstotno veganska, ustvarjena za
občutljivo in suho kožo. Obogatena je s sestavinami iz
pravičnega trgovanja, med njimi z angleškim ovsom, ki
poskrbi za nežen piling, ekološko mandljevo mleko in
aloe vera pa pomirjata in negujeta.
thebodyshop.si

Garderoba dišav
Kolekcija dišav H & M
ima 25 različnih vonjev
za vsako razpoloženje,
čustvo, sezono ali izgled.
Prefinjena zamisel o vonju
za vsak nov dan se je
razvila iz dejstva, da se
včasih res težko držimo
samo enega vonja. Zakaj?
Preprosto, vonj izraža
občutke in razpoloženje,
mi pa imamo več kot
samo enega od teh
– enkrat bomo iskali
svežino, spet drugič
udobje, tretjič se bomo
ovijali v svoj lastni jaz.
hm.com

Isabel Marant za L'Oréal Paris
L'Oréal je pred leti že sodeloval z Balmainom in
Victorio Beckham, zdaj pa je na vrsti oboževana
francoska oblikovalka Isabel Marant. V
popolnoma njenem stilu so tudi nove embalaže
v mat črni barvi z velikimi napisi, ki označujejo
osnovna ličila modne navdušenke. Kolekcija ličil
bo na voljo konec septembra.
loreal.com

citylife.si
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šport

Besedilo: Klavdija Rupar
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Kako uspešno
preteči maraton

Top

za tekaški maraton

Moška majica
za šport Joma

Čez poletje se je zvrstilo kar nekaj tekaških dogodkov, jesen pa je rezervirana
za vse ljubitelje maratonov. A preteči maraton ni ravno mala malica, pametno
pa je, da je priprava čim bolj primerna velikemu številu kilometrov. Najboljši
nasveti so zagotovo tisti, ki jih dobimo že od izkušenih tekačev. In kako se je
najbolje pripraviti, da bomo maraton pretekli čim bolj uspešno?

Cena: 23 evrov.
core-sport.si

Moške tekaške
hlače Nike
Cena: 30 evrov.
nike.com/si

Športna ura
Polar M200
z vgrajenim GPS-om
Cena: 149,90 evra.
polar.com/sl/

Tekaška torbica CamelBak
Cena: 42,99 evra.
intersport.si

Red
Bull 400
Planica

Flaška za hidracijo
med gibanjem
Snow Monkey
Cena: 26,90 evra.
snowmonkey-flask.com

Tekaški copati Adidas
Ultraboost Parley
Cena: 179,95 evra.
adidas.com

© Brooks

KDAJ: sobota, 15. septembra
KJE: letalnica bratov Gorišek, Planica
KAJ: Najtežjih 400 metrov na svetu
je skozi leta v vseh (ne)mogočih
vremenskih razmerah premagalo že več
tisoč tekmovalcev. Organizatorji tudi
letos ponovno vabijo tekače, gorske
tekače, kolesarje, pohodnike in ostale
adrenalina željne športnike ali
rekreativce, da se spopadejo s
svojimi mejami, tako fizičnimi
kot psihičnimi.
redbull.com

tek
Trening
Ne glede na to, ali se maratona lotevamo prvič
ali desetič, v vsakem primeru se moramo nanj
ustrezno pripraviti. To pomeni, da moramo pred tem
kar nekaj časa trenirati. Naredimo načrt treningov
in postopno stopnjevanje prilagodimo svojim
zmožnostim. Pametno je, da na domačem terenu
tečemo nekajkrat na teden. Površine naj bodo
čim bolj podobne tistim, ki bodo na maratonu, če
imamo možnost, pa je najbolj pametno, da nekajkrat
pretečemo kar traso, po kateri bomo tekli. Tako
bomo dobro poznali pot in točno vedeli, kaj nas čaka.

Oblačila
Če se maratona lotevamo v jesenskem času, ko
znajo biti temperature že precej nizke, zagotovo

ni primerno, da se na tek odpravimo v majici brez
rokavov in tankih kratkih hlačah. Najbolj pametno je,
da se oblečemo po plasteh in tako poskrbimo, da
smo oblečeni, ko nas zebe, ali se slečemo, ko nam
je vroče. Veliko tekačev uporabi tudi staro kapo in
rokavice, ki jih potem med tekom odvržejo.

Hidracija
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Maratoni in teki poleti nas še dodatno
dehidrirajo, jeseni pa teh težav ne občutimo
več. Preden se odpravimo na tek, je pametno,
da spijemo vsaj dva dodatna kozarca vode, da
bomo tako manj žejni, naše telo pa bo ohlajeno.
Pomembno je tudi, da vse, kar med tekom izgubimo,
pridobimo nazaj. Najbolj pametno je, da nekaj
časa prej začnemo z uživanjem mineralov, kot so
kalcij, kalij, natrij in tudi magnezij, ki bo pomagal pri
obnavljanju celic, sproščal mišice in preprečeval krče.
Seveda pa po pretečenem maratonu ne pozabimo na
primerno regeneracijo in rehidracijo telesa.

Obutev

© Brooks
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Niso pomembna samo oblačila, predvsem je
pomembna tudi izbira tekaške obutve. Najbolj pametno
je, da za primerno obutev povprašamo svetovalce
v izbranih športnih trgovinah. Ni vsak športni copat
primeren za našo nogo. Ko se odpravimo na maraton,
pa zagotovo ni najbolj primerno, da tekaške čevlje

© Adidas

obujemo prvič. Pametno je, da že med
treningi in pripravami nosimo tiste, ki jih
bomo imeli tudi na maratonu. Tako bomo točno videli,
ali nam ustrezajo, nanje se bomo navadili in jih shodili.

Tempo
Preden se odpravimo na maraton, si moramo določiti
cilje, nikakor pa ne smemo iti prek svojih zmožnosti.
Večkrat se je že zgodilo, da so bili ljudje preveč
prepričani vase in so tek začeli precej hitreje, kot so bili
sposobni, in so se tudi zelo hitro ustavili, saj niso mogli
nadaljevati. Začnimo počasi in nato stopnjujmo, saj
bomo le tako prišli do želenega cilja, tek pa se bo končal
brez poškodb in prenaprezanja. Za konec ne pozabite:
le dobra organizacija, prava motivacija in odlična
pripravljenost vodijo do uspešno pretečenega maratona.

Bodimo neustavljivi pri teku
Tek je ena najbolj priljubljenih oblik športne aktivnosti. Nekateri tečejo,
ker bi radi izboljšali svojo telesno pripravljenost ali izgubili kakšen odvečen
kilogram, drugim tek predstavlja izziv, da svoje telo pripravijo tako dobro,
da jim uspe preteči maraton, tretji pa v teku preprosto najdejo splošno
zadovoljstvo, razbremenitev od stresa in užitek.
Ne glede na našo tekaško motivacijo je nujno, da si na začetku postavimo
realne cilje, ki nam bodo pomagali ohranjati veselje in zagon. Pri tem nikar ne
pozabimo na priprave, ki so za uspešno pot do cilja zelo pomembne, saj so
maratoni in dolge tekaške preizkušnje brez predhodnega treninga lahko
nevarni. Zavedati se je treba, da je tek za telo napor, zato je po vadbi potrebna
tudi ustrezna regeneracija.

Priporočljivo je, da čim prej začnemo nadomeščati izgubljeno tekočino in
tako nadomestimo izgubljene elektrolite, zlasti natrij in magnezij. Rekreacija
in šport povečata potrebo po magneziju, ki omogoča boljšo regeneracijo
po napornih športnih preizkušnjah, saj pomaga obnoviti energijske zaloge
v telesu. Odlična izbira je Magnezij Krka 300, ki vsebuje magnezij v obliki
magnezijevega citrata in vitamin B2. Kot prehransko dopolnilo je primeren za
vse, ki jih pestijo težave sodobnega vsakdana – stres, utrujenost, izčrpanost
in motnje v mišičnem delovanju. Za zadovoljitev dnevnih potreb po
magneziju zadostuje že 1 vrečka granulata za pripravo napitka, pri povečani
telesni dejavnosti pa se priporočata 2 vrečki na dan (2 do 3 ure pred telesno
obremenitvijo in po njej). Napitek ima prijeten okus po pomaranči in limeti,
ne vsebuje konzervansov, umetnih barvil, arom in sladil. Še več koristnih
informacij in tekaških nasvetov poiščimo na www.magnezijkrka.si.
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tehnologija

IFA 2018 pod
drobnogledom
Samsung QLED 8K TV
Na sejmu IFA je Samsung izpostavil svojo zavezanost razvoju
vrhunskih izdelkov in storitev, ki bodo oblikovali povezano življenje
v prihodnosti, in s tem pokazal, kako lahko prodorne tehnologije,
ki jih poganjajo umetna inteligenca in internet stvari, ljudem
izboljšajo vsakdan. Velik korak naprej pa je stopil tudi v industriji
vizualnih zaslonov. Samsung QLED 8K TV s serijo Q900R
napoveduje svoj prodor na področje televizorjev z ločljivostjo 8K.
samsung.si

AI Cube z vgrajeno asistentko Alexo
Huawei je v Berlinu predstavil Huawei AI Cube, napravo,
ki združuje zvočnik in usmerjevalnik 4G z vgrajeno
digitalno asistentko Alexo. S tem Huawei uradno vstopa
na trg pametnih zvočnikov, kar predstavlja nov priročnejši
način povezovanja s spletom in hkrati nadzor pametnih
naprav – vse to ob zagotavljanju visoke kakovosti zvoka v
kompaktni obliki z minimalističnim oblikovanjem.
consumer.huawei.com/si

V začetku septembra se je v Berlinu končal eden največjih
svetovnih sejmov potrošniške tehnologije. Kot vsako leto
je tudi tokrat navdušil s številnimi predstavitvami in
tehnološkimi novostmi, ki bodo v naslednjem letu spremljale
naš vsakdan.
Dvozaslonska produktivnost,
ki navdušuje
Družba Lenovo je predstavila vrsto novih naprav – od
izdelkov za pametni dom in obogateno resničnost
do prenosnih računalnikov. Navdušili so tudi s
prenosnikom in tablico v enem – Yoga Book C930,
edinstveno, ultra tanko napravo z izjemno močjo, ki
bo z zaslonom QHD in maratonsko življenjsko dobo
baterije zadovoljila vse naše potrebe.
lenovo.com/si

Acer Predator Thronos
za igričarje
Acer se lahko pohvali z najtanjšim in
najlažjim prenosnikom, to je 15-inčni
Acer Swift 5. Na letošnji IFA pa je pripeljal
tudi eno izmed najbolj impresivnih naprav
– igričarski »tron« Acer Predator Thronos,
ki igralca s svojimi efekti prenese v pravi
navidezni svet računalniške igre.
acer.com

Sennhesier za izbrane
Slušalke Sennheiser Momentum True Wireless
so brezžične slušalke, ki ponujajo vrhunski
zvok in uporabniku omogočajo, da ustrezno
združi zvoke iz okolja z zvokom glasbe.
en-us.sennheiser.com

Bang & Olufsen z elegantnim
Beosound Edge
Danska znamka Bang & Olufsen je predstavila
novi zvočnik Beosound Edge, ki ne očara le s
čistim zvokom, temveč tudi z minimalističnim
skandinavskim dizajnom. Zvočnik zaznava
našo bližino, s kotaljenjem naprej in nazaj pa
lahko dodajamo ali odvzemamo glasnost, ga
obesimo na zid ali postavimo na tla …
bang-olufsen.com
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Popolnoma novi FORD FOCUS

Zaljubite se vanj.
Vsak dan znova.
20 let po tem, ko je spremenil pravila igre v svojem razredu, jih popolnoma novi FORD FOCUS piše
na novo. Vozna izkušnja je na popolnoma drugi ravni. Z drzno zunanjostjo ter razkošno in prostorno
notranjostjo pa nas navduši vsak dan. Novosti, kot so še zmogljivejši motorji, 8-stopenjski samodejni
menjalnik v obliki elegantnega gumba in tehnologije, npr. prilagodljivi radarski tempomat, projekcijski zaslon
(HUD) in povsem avtomatizirano parkiranje, poskrbijo za še popolnejšo legendarno focusovo vozno izkušnjo.
Najboljša vozna dinamika
v razredu
Vozna izkušnja je tako temeljito izboljšana, da
se novi focus s svojo vozno dinamiko in udobjem
v vožnji uvršča v vrh razreda. Eno glavnih vlog pri
tem igra novi izolirani pomožni okvir za neodvisno
zadnje vzmetenje z različno dolgima krmilnima
ročicama (SLA), ki zagotavlja optimalno udobje
in odzivnost vozila na voznikove posege. V novem
focusu lahko izbirate med tremi voznimi načini:

»Normal«, »Eco« in »Sport«. FOCUS ACTIVE bo
imel dodana še dva programa: Slippery (za terene
z nevarnostjo zdrsa) in Trail mode (za mehkejši in
makadamski teren).
Najobsežnejša paleta različic focusa je na voljo kot
petvratna kombilimuzina in karavan. Prihaja v paleti
13 barv zunanjosti v štirih prepoznavnih izvedbah:
FOCUSA TREND in TITANIUM s privlačno, sodobno
eleganco, športna izvedenka FOCUS ST-LINE,
ki ima športno vzmetenje za več užitka v vožnji in
je navdihnjena s tehnologijo Ford Performance,

FOCUS VIGNALE – prestižna
izvedenka za tiste, ki iščejo
luksuz in prestiž tudi v
družinski kombilimuzini. V letu
2019 pa se bo floti focusov
pridružil še »crossover«
FOCUS ACTIVE s povečanim
odmikom od tal in drugimi
terensko navdahnjenimi poudarki.

Focus
je hkrati prvi
Fordov model v Evropi,
ki je na voljo s projekcijskim
zaslonom (head-up display –
HUD). Zaslon je eden najsvetlejših
in največjih na trgu, vozniku pa
omogoča, da s pogledom ves čas
spremlja dogajanje v prometu,
saj so vse koristne informacije
prikazane v njegovem
vidnem polju.

Zunaj športen, znotraj prestižen
in prostoren
Novi focus ima privlačen nov videz in športno silhueto,
ki prinaša največjo aerodinamičnost v razredu.
Notranjost je prijetna, elegantna in praktična.
Čiste poteze s kar 50 odstotkov manj gumbov od
predhodnika in kakovostni materiali navdušijo vsakič,
ko sedete za volan. Mehke površine in sodobno
oblikovanje, značilno za izdelke visokega razreda,
ter intuitivna razporeditev elementov z brezhibno
povezanimi površinami bodo vsak dan ustvarili
občutek prestiža.
Novi focus s preoblikovanjem notranjosti ponuja še več
prostora za potnike predvsem na zadnjih sedežih, k
čemur prispeva tudi panoramska streha z električno
pomično prednjo polovico. Karavanska izvedenka ima
kar 608 litrov osnovnega prtljažnega prostora in
53 milimetrov večjo medosno razdaljo, ki je tako največja
v razredu. Zadnje sedeže lahko podrete v razmerju

v vožnji, izstopata prilagodljiv
tempomat (ACC) s funkcijo
Stop & Go, prepoznavanjem
prometnih znakov z omejitvijo
hitrosti in usmerjanjem v sredino
voznega pasu ter Fordov
sistem prilagodljivih sprednjih
LED-žarometov, ki se inteligentno
prilagajajo razmeram in zavojem na
cesti. S pomočjo kamere vozilo predvidi
ovinke in jih ustrezno osvetli, obenem pa vnaprej
prilagaja vzorec svetil žarometa s spremljanjem ovinkov
in – prvič v panogi – prometnih znakov.
Aktivni parkirni pomočnik 2 zagotovi popolnoma
avtomatizirane manevre, pomoč krmiljenja pri
izogibanju uporablja radar in kamero, da zazna
vozila, ki vozijo počasneje ali mirujejo, med ostalimi
praktičnimi tehnologijami pa izstopajo še pomoč za
preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in
kolesarjev, pomoč krmiljenja pri izogibanju, sistem
za nadzor mrtvih kotov z opozarjanjem na promet
za vozilom, širokokotna vzvratna kamera, opozorilo
za napačno smer in zaviranje po trčenju.

Moč brez kompromisov
Novi focus je na voljo z naborom zmogljivih in
energijsko učinkovitih motorjev, ki jih dopolnjujeta
6-stopenjski ročni ali 8-stopenjski samodejni
menjalnik. Ponuja tudi novost pri tricilindrskih motorjih,
saj ti pri lažji obremenitvi en cilinder izklopijo, motorja
1,0 in 1,5 l Ford EcoBoost pa sta še izboljšana.

Povezljivost s svetom
Notranjost novega focusa je udobnejša, prostornejša,
priročnejša in sodobnejša kot kadar koli prej.
Vrhunski zvočni sistem B & O PLAY – posebej
prilagojen njegovi kabini, s 675 vati in 10 zvočniki,
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nizkotoncem in globokotoncem – zagotavlja izjemen
zvok. Ford SYNC 3 vozilo poveže z vašim življenjem.
Z velikim zaslonom na dotik in govornim upravljanjem
brezhibno nadzirate glasbo in navigacijski sistem,
na veliki odlagalni površini pred menjalno konzolo ali
prestavno ročico pa lahko telefone, ki to omogočajo,
brezžično napolnite. SYNC 3 za glasovno
upravljanje omogoča povezovanje s telefoni prek
Apple CarPlay in Android Auto.
MojFordFocus.si
Popolnoma novi focus za uporabnike v Evropi
uvaja tehnologijo vgrajenega modema FordPass
Connect in spreminja vozilo v mobilno dostopno
točko Wi-Fi, s katero se lahko poveže 10 naprav.
Omogoča tudi posodobljene prometne informacije
za navigacijski sistem s storitvijo Live Traffic, z
mobilno aplikacijo FordPass pa lahko uporabniki
preprosto poiščejo svoj avto na večjih parkiriščih,
preverijo količino goriva, na daljavo zaklenejo ali
odklenejo vozilo in celo zaženejo motor.

60 : 40, prav tako jih je za doseganje največjega
prtljažnega prostora mogoče zložiti v popolnoma ravno
dno. Focus poskrbi tudi za prostoročno odpiranje vrat
prtljažnika, ko imate polne roke.

Tehnologije za večjo varnost
in udobje
Focus velja za tehnično najbolj opremljen model v
svojem razredu, neodvisna organizacija Euro NCAP
pa mu je ob upoštevanju novih strožjih preizkusnih
protokolov podelila pet zvezdic za varnost. Med novimi
tehnologijami, ki služijo varnosti in popolnemu udobju
* Emisije in poraba novega Ford focusa z naslovnice:
Uradna poraba goriva: 4,3–6,4 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 89–123 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0149–0,0690 g/km, specifične emisije trdih delcev:
0,00036–0,00143 g/km, število delcev: 0,02–4,12 × 1.011. 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.
Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo.
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Besedilo: Matej Jurgele

5 novosti za

adrenalinsko jesen
Napredovanje na višjo raven
Audi je z novim A6 predstavil osmo generacijo limuzine višjega razreda, prinaša pa številne inovacije.
Elegantno oblikovan audi A6 je z vidika udobja in športnosti pravi multitalent. Popolnoma digitalni
sistem MMI touch response omogoča intuitivno upravljanje. Številne povezljivostne in asistenčne rešitve
so sinonim za povezano inteligenco. Notranjost sledi trendu digitalizacije in nakazuje smer razvoja v
segmentu. Podvozje združuje mehko vožnjo in odlično stabilnost z izrazito športnostjo. Vsi motorji so
serijsko opremljeni z blagim hibridnim sistemom, ki zagotavlja dodatno mero udobja in večjo učinkovitost.
audi.si

Prihaja
Distinguished
Gentleman’s Ride
V nedeljo, 30. septembra 2018, bo več
kot 120.000 ljudi v več kot 650 mestih po
vsem svetu obleklo »tweed« oblačila, zavezalo
svoje kravate in vezalke. Z vožnjo na svojih
klasičnih in »vintage« motociklih se bodo združili
z namenom zbiranja sredstev in ozaveščanja o
zdravju moških – zlasti glede raka prostate in
duševnega zdravja. Za vse udeležence in
obiskovalce: zbor ob 12. uri pri Lepi
žogi v Ljubljani.
gentlemansride.com
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Najboljši svoje vrste?
Mercedes-Benz je predstavil svojega prvega SUV
električnega križanca, model EQC. Za pogon sta
zadolžena dva elektromotorja, ki skupaj razvijeta
300 kW (408 KM), kar mu omogoča pospešek
do 100 km/h v zgolj v 5,1 sekunde. Z enkratnim
polnjenjem naj bi prevozil do 450 kilometrov,
najvišja hitrost pa znaša 180 km/h. S to potezo
je Mercedes-Benz vstopil v električni boj s Teslo,
saj bodo prodajo novega modela začeli že v prvi
polovici prihodnjega leta. Medosna razdalja znaša
2,87 metra, v prtljažnem prostoru pa je dovolj
prostora za 500 litrov prtljage.
mercedes-benz.si

Prihaja nadvse hud ford ranger raptor
V Evropo prihaja novi ranger raptor, najtrpežnejša in
najzmogljivejša različica najbolje prodajanega »pickupa« v Evropi.
Oddelek Ford Performance je prvega rangerja raptorja razvil za
resnične navdušence, iskalci adrenalina v Evropi pa si ga bodo
lahko omislili sredi leta 2019. Poganjal ga bo Fordov 2,0-litrski
dizelski motor v izvedbi Bi-turbo, ki razvije 213 KM in 500 Nm
navora, motor pa bo dopolnjeval Fordov novi 10-stopenjski
samodejni menjalnik. Ranger z mogočnimi dimenzijami in
ekstremnim oblikovanjem dopolnjuje edinstveno podvozje, ki so
ga v oddelku Ford Performance optimalno prilagodili za terensko
vožnjo z veliko hitrostjo in možnost premagovanja vseh ovir.
ford.si

Še bolj športna različica
Z novim karoqom sportline bo Škoda oktobra predstavila še drugo novo, po obliki in vozni dinamiki bolj športno
različico kompaktnega SUV-a karoq. In kot se spodobi, bo ekskluzivno za karoq sportline na voljo najmočnejši
bencinski motor za to modelsko serijo, ki razvije moč 140 kW (190 KM). Škoda karoq se ponaša z inovativnimi
tehnologijami, kot sta virtualna armaturna plošča (Virtual Cockpit) in brezstično polnjenje mobilnih naprav.
Sistemi infotainment omogočajo spletne storitve
iz ponudbe Škoda Connect, vključno s spletnim
infotainmentom in proaktivnimi servisnimi
storitvami – na primer avtomatski klic v sili in
sporočila servisne delavnice. Kot je značilno za
Škodo, ima karoq kljub kompaktnim zunanjim
dimenzijam veliko notranjost z obilico prostora za
do pet potnikov in prtljago.
skoda.si

Kakšne oblike je sreča?
Morda ste tudi vi med tistimi, ki srečo iščejo v
obliki štiriperesnih deteljic, konjskih podkev
ali debelega krompirja. Morda v fontane mečete
kovance ali pa za srečo lovite nič hudega sluteče
pikapolonice. Tudi če ne priznate, ste zagotovo
kdaj odpihnili trepalnico in mrzlično iskali gumb,
za katerega ste se prijeli, ko ste videli dimnikarja.
Pa ste vedeli, da je danes takšno iskanje sreče
povsem zaman?

Sreča ima novo obliko
Tako je. Sreča je spremenila svojo obliko v
priročno in prenosno napravo, ki jo imate
zagotovo vedno pri sebi – vaš telefon! Sreča se
po novem skriva v mobilni aplikaciji Loterije
Slovenije, preko katere lahko svojo srečo
preizkušate v vseh igrah Loterije Slovenije in
tako osvajate milijone, kjerkoli že ste. Pozabite
na iskanje amuletov za srečo in raje pripravite,
shranite in vplačajte listek kar preko vašega
telefona. Skenirajte listke in preverite dobitek,
spremljajte aktualne rezultate in poiščite najbližjo
poslovalnico – vse to in še več v novi aplikaciji
Loterije Slovenije. Jo že imate?
loterija.si/aplikacija

Stare oblike sreče so pozabljene
Tehnološki napredek v svetu je vplival tudi na
srečo in na njeno obliko. Sedaj so talismani in
drugi naravni pojavi, ki smo jim pripisovali čarobne
učinke ter prinašanje sreče, pozabljeni. Sreča
je svojo obliko spremenila v skladu z našimi
novimi navadami, ki so močno spremenile tudi
naš življenjski slog. In pravilno je, da se temu
prilagajamo.

interier
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5 za umirjen

Besedilo: Eva Natlačen

ambient

Jesensko obdobje svetovnih tednov mode je čas, ko se tudi v arhitekturi
in notranjem oblikovanju začrtajo nove smernice opremljanja modernih
ambientov. Novi letni čas tokrat pooseblja umiritev barvnega spektra
v kombinaciji s kultnimi kosi pohištva, ki so jih ponovno obudile
pohištvene znamke zvenečih imen.

Pariški Maison & Objet
Začetek septembra so vse oči navdušencev
lepega interierja in dizajna uprte v pariški
sejem Maison & Objet, ki že leta velja za
mednarodno avtoriteto na področju dizajna in
dekorja v notranjem oblikovanju in arhitekturi.
Na enem mestu je bilo tako mogoče videti
sveže začrtane smernice kar 3.000 prestižnih
oblikovalskih znamk iz 65 držav, med katerimi
smo si lahko ogledali tudi več sto novih imen.
Letos je v Parizu največ pozornosti pritegnil
mlad belgijski oblikovalec Ramy Fischler, ki
so mu dodelili nagrado oblikovalec leta.
maison-objet.com
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London
v duhu
oblikovalskega
festivala

Švedski gigant z novim katalogom
Kot vsako leto doslej sredi avgusta izide čisto svež Ikein katalog za vse, ki si želimo stilsko
opremiti svoje domove. Letos v ospredje postavljajo svojo 75. obletnico. V ta namen so
uredili sedem različnih domov, od katerih vsak pripoveduje svojo zgodbo. Skandinavsko
oblikovanje, ki izraža preprostost, funkcionalnost in minimalističnost, še vedno ostaja osnova
Ikeinega stila, predvsem pa ohranja cenovno dostopnost, inovativno zasnovo in enostavno
uporabo. Nova kolekcija prihaja v prijetnih barvah – tako v toplih kot hladnih tonih in vzorcih,
ki jih je mogoče kombinirati na vse možne načine.
ikea.com

Damoon za izbrane

4

Tudi v jedilnici je jeseni dobrodošel kakšen svež kos.
Navdušujemo se nad kolekcijami dodatkov za dom oblikovalske
hiše Damoon. Čudovite kose odlikuje ročno izdelana
sodobna identiteta, ki izhaja iz Koreje. Letos je bilo znamko
mogoče videti tudi na pariškem sejmu Maison & Objet.
damooncollection.com

3

V Londonu se bo med 15. in 23. septembrom
odvijal festival oblikovanja, ki britansko
prestolnico postavlja med svetovne oblikovalske
velesile. V njegovih okvirih si bo mogoče ogledati
mnoge razstave in koncepte, ki jih bo spremljal
pester program. Londonski oblikovalski festival
je prav gotovo eden največjih virov navdiha za
vse, ki se ukvarjajo z arhitekturo, notranjim
oblikovanjem in umetnostjo.
londondesignfestival.com

5

Ikona: Vitra & George Nelson

Kultna zofa Marshmallow oblikovalca Georgea Nelsona, zasnovana
leta 1956, ponovno osvaja dnevne prostore s svojo nezamenljivo
obliko. Tokrat jo je oblikovalska hiša Vitra preoblekla v umirjene
tone oranžne, temno zelene, modre, vijolične in temno rdeče.
vitra.com

© Anne-Emmanuelle Thion, arhiv Maison & Objet
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otroški svet

Besedilo:

Gremo V šolo
Konec počitnic in dolgega poletja, spet so tu domače naloge
in šolske aktivnosti. Pripravimo se na novo šolsko leto in
nova znanja – ker je september, ker smo vedoželjni, ker smo
neskončno razigrani in ker gremo spet v šolo.

Šolski nahrbtnik
Nahrbtniki Kipling so živahni, pisani
in igrivi, predvsem pa nepogrešljiv in
uporaben dodatek vsakega šolarja – za
zvezke, svinčnike in knjige, športna
oblačila, računalniško tablico in malico ...
bags.si

Navdih iz gozda
Svinčniki, šilčki in peresnica. Navdih za
šolske potrebščine je angleška blagovna
znamka Sass & Belle iskala v naravi –
v gozdu med divjimi živalmi.
sassandbelle.co.uk

29.
Pikin
festival
KDAJ: od 23. do 29. septembra
KJE: Velenje
KAJ: Družinski festival, kjer najmlajši
v Pikinem svetu širijo domišljijske
pustolovščine, starejši pa ponovno
prebudijo otroka v sebi.
pikinfestival.si

Naredi svojo
domačo nalogo
Otroci potrebujejo svoj kotiček,
mizo in stol, kjer bodo risali,
pisali, se učili in z veseljem
opravljali domače naloge.
oeufnyc.com

Mickey Mouse praznuje
Ikonična miška praznuje že 90 let, s
posebno kolekcijo otroških oblačil pa
so se praznovanju pridružili tudi pri
modni blagovni znamki Zara.
zara.com

Beležnica
Brezčrtna beležnica Little Otja s prikupnimi
motivi – za zapisovanje misli, spominov,
načrtov in drugih čarobnih utrinkov.
littleotja.com

Ovčka s knjigami
Otroška knjižna polica Baa Baa je igriva rešitev za
pospravljene knjigice, ki bo poskrbela za še bolj
zabavne urice branja in večerne
pravljice za lahko noč.
rowenandwren.co.uk

Otroški
bazar
Od 14. do 16.
septembra
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Bodi zvezda
Svetleče in s sporočilom, ki preraste
v tisto, kar si želimo postati.
mango.com

Na začetku šolskega leta se tradicionalno
vrača tokrat že 13. Otroški bazar. Bogato
sejemsko ponudbo, brezplačne delavnice
za najmlajše, številne športne aktivnosti,
glasbene, plesne in gledališke nastope bodo
dopolnile še letošnje novosti – kotalkališče
za otroke, izobraževalno-znanstveni
planetarij in igralnica s kavarnico.
otroskibazar.si

Jesen pri Petit Bateau
Brezčasnost je zapisana v genih Petit Bateauja, ki je najljubša
znamka ljubiteljev udobja in bombaža. Iz kolekcije v kolekcijo vedno
znova odkrivamo mornarske majice, spodnje perilo, dežne plašče
in jopiče. Kljub tradicionalnosti pa je vsako leto čas za novosti – na
voljo so nove barve dežnih plaščev, ki ščitijo v vsakem vremenu.
liliinroza.si/petit-bateau
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kulinarika

Sladka jesen
Ko pride jesen in z njo hladnejši dnevi, si zaželimo nekaj
sladkega, nekaj, kar nam bo dalo nove energije ob natrpanem
urniku. Nekaj novosti in namigov smo vam pripravili tudi mi.
Slaščice s čokolado Ruby
izpod rok chefinje
Syu Poropat
Hotel Kempinski Palace Portorož je predstavil
svojo »pâtisserie« chefinjo – mojstrico
slaščičarstva, energično Syu Poropat. Pobiralka
odličij na tekmovanjih sama sebe opiše kot
»zmešano slaščičarko«, ki v svojem laboratoriju
vneto pripravlja inovativne kreacije. Trenutno se
osredotoča na čokoladno novost – roza čokolado
Ruby, ki svojo rožnato barvo prejme skozi
posebno zvrst kakavovih zrn. Čokolado lahko
preizkusimo v restavracijah hotela Kempinski
Palace Portorož, kjer za zaokrožen okus in celotno
doživetje poleg Syu in njene ekipe poskrbi hotelski
sommelier, ki je k izjemnim sladicam pripravil
nepozabne vinske spremljave.
kempinski.com/portoroz

Linija zdrave prehrane Tereza's
Choice pri HOFERju
Od sredine septembra naprej bodo ljubiteljem zdrave
prehrane v sklopu posebne ponudbe ekskluzivno pri
HOFERju na voljo izdelki linije Tereza's Choice, ki jo je
ustvarila priznana kulinarična blogerka Tereza Poljanič.
Svoje brbončice bomo razvajali s sočnim veganskim
burgerjem, vsestranskim tofujem s ščepcem naravnih
začimbnic, okusnim humusom iz le najboljših sestavin,
zdravim sončničnim namazom v spremljavi s skrbnimi
ekološkimi sestavinami. Piko na »i« pa bodo dodali
100-odstotno arašidovo in mandljevo maslo ter
VEČ
veganska majoneza z edinstveno recepturo.
KULINARIČNIH
hofer.si

NOVOSTI
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Bodimo kul
in mislimo na okolje
Naslednjič, ko bomo kupovali vodo,
poiščimo letošnjo novost – naravno
mineralno vodo Dana v 0,75-litrski
embalaži Tetra Pak, ki je primerna za
uporabo tako doma, v šoli kot na poti.
Novo embalažo izdelka je mogoče
reciklirati, saj je izdelana večinoma iz
kartona iz naravnih in obnovljivih virov.
Naravna mineralna voda, ki se polni iz
izvira Dana na Mirni, blagodejno vpliva
na zdravje, saj vsebuje razmeroma visok
delež kalcija in magnezija. Je naravna in
ne vsebuje ogljikovega dioksida ter sodi
med nizko mineralizirane vode. Naj naša
edinstvenost izstopa tako, kot izstopa
edinstvenost naravne mineralne vode
Dana v embalaži Tetra Pak. Zagotovo
ne bomo ostali neopaženi.
dana.si
tetrapak.com

Ajdovi narastki s porovo omako
Sestavine za narastke: 200 g bio ajdove kaše Natura, 1 čebula,
2 stroka česna, 1 žlica oljčnega olja, 5 dl zelenjavne jušne osnove
Podravka, 1 lovorov list Maestro, timijan Maestro, 400 g jušne
zelenjave (korenček, gomoljna zelena in por), 100 g zorjenega trdega
sira (npr. parmezan, pekorino ali ementalec)
Sestavine za omako: 200 g sladke smetane, 2 jajci, 2 žlici moke,
sol in poper Maestro, porova omaka, 300 g pora, 1 strok česna, 1
žlica oljčnega olja, 5 dl zelenjavne jušne osnove Podravka, 4 žlice kisle
smetane, sol in poper Maestro, maslo za modelčke
Priprava: 1 Najprej pripravimo narastke. Čebulo in česen olupimo,
sesekljamo in popražimo v kozici na vročem oljčnem olju. Ajdovo kašo
oplaknemo in dobro odcedimo, nato jo dodamo k česnu in čebuli.
Med mešanjem vse skupaj močno segrejemo, zalijemo z zelenjavno
jušno osnovo ter dodamo lovor in timijan. Hitro zavremo, nato
temperaturo zmanjšamo in nežno kuhamo 15 minut, da se zmehča.
2.
2 Medtem očistimo zelenjavo in jo narežemo na drobne kocke.
Narezano zelenjavo skuhamo do čvrstega v manjši količini slane vode,
potem jo dobro odcedimo. Iz kaše odstranimo lovor, dodamo pa
zelenjavo in premešamo.
3 Štiri modelčke za narastek namažemo z maslom, jih obsujemo
3.
z drobtinami ali ostro moko, nato pa jih napolnimo s pripravljeno
maso, potresemo z naribanim sirom in prelijemo z mešanico iz sladke
smetane, jajc, moke, soli in popra. Narastke pečemo približno 20
minut pri 180 °C – v prej ogreti pečici.
4
4. Med peko narastkov pripravimo porovo omako. Por narežemo
na kolobarčke, česen sesekljamo. V kozici segrejemo oljčno olje in
na njem popražimo česen. Dodamo por in dolijemo jušno osnovo.
Kuhljamo približno 10 minut, vmešamo kislo smetano, solimo in
popramo.
5 Narastke iz modelčkov zvrnemo na vroče krožnike in jih ponudimo
5.
s porovo omako.

Mmm …
slastna Lino
Lada Gold
Gotovo se je tudi nam že zgodil tisti »sladki
trenutek«, ko smo z žlico začeli jesti ta slasten
lešnikov namaz, kot da jutri ne obstaja. Tako za
ljubitelje nove generacije kot tudi za obstoječe, ki
se ji ne morejo upreti od prve žlice, je pripravljen
še en okus. Priljubljena lešnikova krema nas
tokrat razvaja v prav posebni zlati različici.
Pred nami je Lino Lada Gold – zlat lonček
edinstvenega namaza, v katerem so združili
najboljšo temno lešnikovo kremo s
skrbno izbranimi praženimi in
sesekljanimi lešniki.
lino.si

© Depositphotos

Bananine palačinke
iz dveh sestavin
Ameriške bananine palačinke so lahko hiter in
okusno pripravljen zajtrk ali pa večerja. So okusne
in rahle, še boljše pa z lešnikovim namazom.
Sestavine: 2 banani, 2 jajci, kokosovo maslo
Priprava: Zmečkamo banani, razžvrkljamo jajci in
skupaj dobro zmešamo v enotno zmes. Segrejemo
ponev, ki smo jo namazali s kokosovim maslom.
Vlijemo nekaj mase in palačinko pečemo na nekoliko
nižji temperaturi, na vsaki strani 2–3 minute.
Namažemo jih z marmelado ali lešnikovim namazom
Lino Lada. Postrežemo.

citylife.si
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Besedilo: Manja Kovačič in Tina Lagler, fotografije: Depositphotos

Jesenski pobeg
Gneče so se zmanjšale, cene so padle, temperature so znosnejše in pričenjajo se tedni mode – pa naj
kdo reče, da jesen ni najboljši čas za potovanja. Kje se torej največ dogaja, najbolje jé, se rojevajo
najbolj odštekani modni trendi in kje se narava najlepše obarva v rdečkaste in rumene tone jeseni?
Budimpešta za festivalske navdušence
Ni jeseni brez festivalov v madžarski prestolnici. Festival vin poteka septembra na Budimskem
gradu, sledijo mu festival čokolade in sladkarij, Teden oblikovanja, Festival sodobne
umetnosti, festival kolin, številne športne prireditve – med drugim tudi budimpeški maraton
in festival prepoznavnega madžarskega peciva v obliki dimnika imenovanega kürtőskalács. A
tudi brez obiska festivalov, je Budimpešta vredna ogleda. Eden od razlogov je vsekakor največja
zgradba v državi in najvišja stavba v mestu – Budimpeški parlament. Poleg tega ima Budimpešta
kar 125 termalnih vrelcev in posledično ne manjka izbire term. Mnoge med njimi so ohranile videz
in arhitekturo iz 16. stoletja. Precej star, a še vedno delujoč, je tudi metro oziroma natančneje linija
M1 iz leta 1896, ki velja za tretjo najstarejšo podzemno železnico na svetu (takoj za Londonom
in Glasgowom). V mestu pa ne manjka tudi kavarn, kar več kot 500 jih je, in priložnosti za uživanje
v bogati madžarski kuhinji, ker prevladujejo paprikaš, golaž in druge mesne čorbe.
budapest.com

VEČ
POTOVANJ
NA
CITYLIFE.SI

Normandija za skok v preteklost
Od slikovitega Mont saint Michela, ljubkih vasic kot je Trouville sur Mer, obalnega pasu, kjer so
se na Dan D izkrcali zavezniki do klifov v Étretatu ... Francoska severna obala je, kljub svoji krvavi
zgodovini, precej očarljiva. K temu poleg dolgih peščenih plaž zagotovo pripomore Mont saint Michel,
ki se na prvi pogled zdi kot grad, a je v resnici majhna otoška občina z opatijo. Leta 2015 je tam
živelo 50 prebivalcev, obiskalo pa jo je več kot 2,5 milijona turistov. Od leta 1979 je Mont Saint Michel
vpisan v seznam svetovne kulturne dediščine Unesco. Poleg veličastne srednjeveške arhitekture je
poseben tudi zaradi velike razlike v oseki in plimi (osem metrov in več), zaradi česar je grič občasno
povezan s kopnim, občasno pa je otok. Nič manj veličastni niso klifi v Étretatu z naravnimi oboki in
koničasto »iglo«. Pečine in bele plaže so že od nekdaj privlačile številne obiskovalce, med njimi tudi
znamenite slikarje kot so Eugène Boudin, Gustave Courbet in Claude Monet.
en.normandie-tourisme.fr

september
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Azori za pohodnike
Azore sestavlja devet otočkov vulkanskega
izvora, med katerimi je pri pohodnikih
najbolj priljubljen največji in najbolj zelen
Sao Miguel. Na njem se nahaja tudi edina
evropska plantaža čaja – Plantacoes de
Cha Gorreana. Podnebje je oceansko, z
milimi zimami in poletji, v jesenskih mesecih se
temperatura giblje okrog 19 stopinj Celzija; je
pa res, da je precej velika verjetnost dežja. A
prav zaradi ugodne klime in številnih padavin
je vegetacija bujna in z primerno pohodniško
opremo je lahko tudi pohod med zelenjem
zavitem v meglice prav čaroben. Na otokih si
lahko ogledamo še naravne termalne vrelce,
vulkanske kraterje, temne peščene plaže,
dramatične klife in slapove. Na otoku Pico je
tudi najvišji vrh Portugalske – Mount Pico z
2,351 metri nadmorske višine. Ogleda vredno
pa je tudi jezero Lagoa de Santiago, ki se
je nahaja v kraterju vulkana in ga obdaja ga
gost gozd. Življenje na otokih teče počasi,
prebivalci pa so še dandanes tesno povezani
s starimi običaji ter tradicijami in tako občasno
spokojnost »presekajo« bučni festivali in
verska praznovanja.
visitazores.com

citylife.si
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Škotska za ljubitelje narave
Bojda se najlepše jesenske motive ujame v
objektiv v škotskem Višavju (Highlands), kjer
prevladujejo prostrani gozdovi, skrivnostni
gradovi, otoki vseh velikosti, ledeniške doline
in jezera oziroma t.i. lochi, med njimi tudi
znameniti Loch Ness. Škotsko višavje zavzema
polovico površine Škotske in se nahaja na
njenem severo-zahodu. Ljubitelji fotografije
in narave se navdušujejo nad Nacionalnim
parkom Cairngorms s prostranimi gozdovi,
jezeri, gradovi in destilarnami viskija. Motivov za
fotografiranje pa ne manjka tudi na otoku Skye,
kjer se nahaja znamenita skalnata struktura »Old
Man of Storr«. Verjetno edina znamenitost, ki
pa se je zaradi svoje lege ne da ujeti v objektiv,
so vijugaste stopnice Whaligoe ob obali
Caithness. Več kot 300 stopnic iz leta
18. stoletja se spušča v naravno pristanišče
med dvema klifoma, kjer so nekoč pristajale
ribiške ladje. Če že ne zaradi fotografij, pa je
obisk vsekakor vreden zaradi razgleda.
visitscotland.com

Top

alternativne aplikacije
za namestitve
Hostelworld
Če iščemo zasebno sobo, prenočišče ali pa
zabavne dogodke
in žure, je aplikacija
Hostelworld z več
kot 33 tisoč hostli
po svetu, kot nalašč
za tiste, ki radi
potujemo sami.
hostelworld.com

HotelsCombined
Aplikacija HotelsCombined obljublja najboljše
hotelske ponudbe z vseh največjih potovalnih
spletnih strani. Spletna rezervacija in iskanje
nastanitev nista vedno preprosta, pa vendarle
bi morala biti. Brskanje po stotinah spletnih
strani zna biti zaradi na tisoče ponudb izredno
težavno in zapleteno. Prek preprostega iskalnika
lahko aplikacija HotelsCombined primerja
razpoložljivost
in cene z vseh
največjih svetovnih
potovalnih spletnih
strani in poišče
točno tisto, kar
iščemo.
hotelscombined.si

Roomer
V aplikaciji Roomer najdemo hotelske sobe
s popoustom do 80-odstotkov, saj so to
prenočišča, ki so jih turisti v zadnjem trenutku
odpovedali.
Prav tako lahko
svojo rezervacijo
prenočišča, ki
sicer za odpoved
ne vrača denarja,
prodamo preko
aplikacije.
roomertravel.com

Berlin za modne navdušence
Ob besedi modna prestolnica zagotovo pomislimo na Pariz, na prelepo okrašen Grand Palais in kreacije
Karla Lagerfelda. A ne smemo pozabiti, da prvi mož Chanela v bistvu sploh ni Francoz. Ampak Nemec. In
kdo bi si mislil – tudi »zategnjeni« Nemci znajo kreirati in Berlin je odlična alternativa visoki modi in gneči
v Londonu, Parizu, Milanu in New Yorku. Nemška prestolnica je kreativna, odprta in artistična - predvsem
pa še ni prenasičena z modo. Berlin je veliko bolj »odštekan« in progresiven kot na primer prefinjen Milano
ali klasičen Pariz – ospredju je povezava mode z najnovejšo tehnologijo, trajnostna moda in reciklaža – 140
nemških in mednarodnih podjetij ter blagovnih znamk je predstavilo svoje zelene kolekcije in koncepte
na julijskem tednu mode. To je več kot v katerikoli drugi modni prestolnici. Alternativa modnim pistam
Berlinskega tedna mode pa je tudi ulica Oderberger, severno od Alekxanderplatz-a, kjer ne manjka
»odbite« ulične mode.
visitberlin.de
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Besedilo: Klavdija Rupar

21. FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA
Po koncu beneškega filmskega festivala in največjega canskega festivala je čas še za naš domači
festival. Letošnji festival se odpira s premiernim predvajanjem kratkega predfilma Versopolis režiserja
Jana Cvitkoviča in celovečernega igranega filma Ne bom več luzerka režiserke Urše Menart.

VEČ
DOGODKOV
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Željko Stevanić

Letos bomo že 21. leto zapored priča najboljšim
slovenskim filmom, festival pa bo potekal od
ponedeljka, 10. septembra, do vključno sobote, 15.
septembra. Ker plodnost produkcije ne pojenja, bo
21. edicija festivala celo za en dan daljša, kot je bila
lanska. Festivalsko dogajanje se bo letos od Avditorija
Portorož razširilo vse do razstavišča Monfort.
Po koncu festivala pa bodo letošnje projekcije
tekmovalnega in preglednega programa predvajali
tudi v ljubljanskem kinu Komuna, saj si želijo doseči
čim več ljubiteljev filma. V nedeljo, 16. septembra, in
ponedeljek, 17. septembra, bodo v kinu predvajani
tudi zmagovalni filmi letošnjega festivala. Največja
značilnost letošnjega nabora je raznolikost žanrov,
stilov in tem, ki jih obravnavajo avtorji. Zadnja leta so
se bolj posvečali obravnavi socialnih tem, letos pa
bodo na vrsti žanrsko izčiščene zgodbe z urbano
tematiko in tudi subtilne avtorske izpovedi. Osrednji
slovenski filmski dogodek bo v slabem tednu ponudil

pregled izbrane slovenske filmske produkcije
igranih, dokumentarnih in animiranih filmov vseh
dolžin. Skupno bo v vseh sekcijah na ogled 111
filmov, v tekmovalnem programu se bo pomerilo
16 celovečernih, šest srednjemetražnih, 17 kratkih,
10 študentskih in tri manjšinske produkcije. Tudi
letošnji festival bodo pospremili strokovni filmski
dogodki, ki bodo s svojo vsebino zanimivi za širšo
javnost. Strokovni program bo potekal štiri dni, med
12. in 15. septembrom, še posebej izpostavljeno pa
je drugo koprodukcijsko srečanje, ki bo potekalo v
sodelovanju s srbskim filmskim centrom. V času
festivala bo v Portorožu gostovalo tudi mednarodno
strokovno usposabljanje za obetavne producente
MAIA Workshop. Svoje izkušnje s trženjem filma in
digitalnim marketingom pa bo z odprtim strokovnim
predavanjem v dveh sklopih delil Daniel Díaz,
gostujoči strokovnjak MAIA Workshop.
fsf.si/2018

Za
uradne festivalske
nagrade se letos poteguje 52
filmov, v spremljevalnem programu
se bo v sklopu Podmladek odvrtelo 11
osnovnošolskih in srednješolskih filmov,
na festivalu pa si bomo lahko ogledali tudi
devet kratkih otroških animiranih filmov. V sekciji
Posvečeno bodo predstavili izbrane klasike, s
katerimi se bodo poklonili zgodovini slovenske
kinematografije. Tokrat bodo predvajani trije
celovečerni filmi letošnjega Badjurovega
nagrajenca – scenarista in režiserja Tuga
Štiglica. Letošnja prejemnica nagrade
kosobrin pa je postala tajnica
režije Petra Trampuž.

3 premiere
Glasbena drama

Mladinska romantična komedija

Psihološki triler

Zvezda je rojena

Gajin svet

Vsi vejo

(A star is born, ZDA)
Kolosej, Cineplexx,
Kino Bežigrad
Bradley Cooper, štirikrat
nominiran za oskarja,
in večkrat nagrajena
glasbena zvezdnica Lady
Gaga, za katero je to
igralski prvenec, bosta
skupaj zavzela veliko
platno v novem filmu,
kjer izkušeni glasbenik
Jackson Maine odkrije mlado umetnico Ally …
kolosej.si

(Gajin svet, Slovenija)
Kolosej, Cineplexx,
Kino Bežigrad
Gajin svet je sodobna
in dinamična mladinska
romantična komedija
z elementi kriminalke,
postavljena v današnje
urbano okolje. Pripoved
poteka prek 11-letne Gaje,
ki živi v sveže razdrti družini,
vendar starš, ki ostane, ni
mama, temveč oče.
kino-bezigrad.si

(Todos lo saben, Španija)
Kolosej, Kinodvor
Režiser svojo značilno
mešanico psihološkega
trilerja in družinske
drame s Penélope Cruz
in Javierjem Bardemom
v glavnih vlogah tokrat
umesti v idilo španskega
podeželja. Je tudi
otvoritveni film letošnjega
canskega filmskega
festivala.
kinodvor.org
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Besedilo: Denis Pucelj in Klavdija Rupar

David Garrett
v Ljubljani

Petek, 12. oktobra, ob 20. uri
Dvorana Stožice, Ljubljana

Eden najbolj znanih in privlačnih violinistov na svetu –
David Garrett, ki se ga spomnimo iz filma o slovitem
skladatelju Paganiniju, kjer je imel glavno vlogo, bo
v sredini oktobra v sklopu turneje Explosive obiskal
tudi Ljubljano. David, ki živi in ustvarja v New Yorku
in Berlinu, s svojo zasedbo obljublja simbiozo
klasične in pop glasbe, kar obeta spektakel, nabit s
čustvi. Cena vstopnic: od 39 do 115 evrov.
david-garrett.com
© Lidija Mataja

Siddharta začenja z
novo turnejo

Petek, 14. septembra, ob 20. uri
Hala Tivoli, Ljubljana

Škotska skupina Texas
z največjimi hiti
Nedelja, 30. septembra, ob 21. uri

© Arhiv David Garrett

Dom Sportova, Zagreb, Hrvaška

Siddharta sredi septembra pripravlja novo turnejo po
Sloveniji, ki jo začenjajo z otvoritvenim koncertom v
Hali Tivoli. Kasneje jih bomo lahko slišali še v Kopru,
Krškem, Novi Gorici, Mariboru in Kranju ter v še nekaj
drugih večjih krajih po Sloveniji. Cena vstopnic je
odvisna od lokacije.
siddharta.net

Škotska pop-rock skupina Texas se bo zadnji dan
v septembru v Zagrebu predstavila s hiti svoje
30-letne impresivne kariere. Skupina, ki je postala
znana leta 1989 s skladbo I don’t Want a Lover,
je do leta 2017 prodala kar 40 milijonov albumov.
Cena vstopnic: od 28,57 do 31,27 evra.
texas.uk.com

Mercadet ali
Poslovni človek
Sobota, 29. septembra
Mestno gledališče ljubljansko

Ob prvi uprizoritvi letošnje gledališke
sezone bomo lahko skozi svet
francoskega meščanskega razreda in
ambicioznega Mercadeta preverjali,
ali je laž res pravi kredit za našo
prihodnost. Cena vstopnic: od 18 do
22 evrov.
mgl.si

Tatovi

Sobota, 22. septembra
Slovensko narodno gledališče Drama, Ljubljana

Pod režijo slovenske priredbe Tatov, enega od
vrhuncev sodobne nemške dramatike, se podpisuje
Ivana Djilas. Drama prikazuje drobne dogodke,
mimobežne situacije in zaplete dolgoletnih parov,
prek katerih Tatovi izpričajo zgodbe krhkih usod
in ponujajo razmislek o vsakdanu sodobnega
posameznika. Cena vstopnic: od 13 do 25 evrov.
drama.si

Hoffmannove
pripovedke
Četrtek, 11. oktobra
SNG Opera in balet Ljubljana

© Peter Uhan

Na odru Opere se bo – z
uprizoritvijo prepleta sanjskega
in realnega sveta skladatelja
Jacquesa Offenbacha –
prvič predstavil makedonski
gledališki režiser Aleksandar
Popovski, glasbeno vodstvo
pa bo podano v roke Simona
Krečiča. Cena vstopnic: od 10
do 47 evrov.
opera.si

Nabucco

Petek, 5. oktobra

VEČ
DOGODKOV
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Slovensko narodno gledališče Maribor

V sodelovanju s Teatrom Sociale iz Roviga in
Stagione Irica iz Padove v Maribor prihaja znameniti
Verdijev Nabucco. Cena vstopnic: od 29 do 33 evrov.
sng-mb.si
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družabno
Europarkovih razburljivih osemnajst
Europark Maribor je že tradicionalno poskrbel, da si bomo praznovanje njegovega rojstnega dne zagotovo
zapomnili. Najprej so na Trgu Leona Štuklja štajersko prestolnico dobro razgreli priljubljeni raper Challe
Salle s skupino Legende in člani svetovno znane zasedbe Perpetuum Jazzile. Teden dni kasneje pa so v
Europarku za veselje in popoln vstop v polnoletnost poskrbeli še Poskočni muzikanti in torta velikanka.
Pestro dogajanje nam obljubljajo tudi v prihajajočih jesenskih mesecih.
europark.si

Presenečenje za HOFERjeve
prvošolčke
HOFER je za prvošolčke svojih zaposlenih pripravil
darilno vrečko, v kateri so nadobudni šolarji
prejeli šolske potrebščine – od peresnice, zvezka
in knjige do voščenk in vodenih barvic. Kar 170
otrok sodelavcev v podjetju HOFER v Sloveniji
je šolski prag letos prestopilo prvič. Praktično
darilo je popestrilo že tako poseben dan, poln
pričakovanj tako za otroke kot starše.
kariera.hofer.si

Barcaffè Barista
Tour skupaj z
Nino Pušlar
Četrtek, 27. septembra,
ob 9. uri
Blagovnica Maxi, Ljubljana

Kaj potrebujemo za pripravo
popolne skodelice espressa? Kako
narediti vrhunski »latte art«? Barcaffè
baristi vam bodo v sklopu Barcaffè
Barista Toura, ki bo tokrat v kavarni
blagovnice Maxi, v četrtek,
27. septembra, od 9. ure dalje
razkrivali skrivnosti priprave skodelice
tega opojnega napitka. Za dobro
glasbo in prijetno vzdušje bo poskrbel
Hitradio Center, pridružila pa se nam
bo tudi priljubljena pevka Nina Pušlar,
ki bo razkrila svojo najljubšo kavo.
Kako pa se bo izkazala pri pripravi
espressa? Dogodek Barcaffè Barista
Tour je namenjen vsem ljubiteljem
kave, saj se od pravih profesionalcev
lahko hkrati učijo profesionalne
priprave espressa kot tudi umetnosti
pitja kave.
barcaffe.si/espresso

© Rok Tržan

