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Januar je mesec začetkov, začetek nadaljevanj in
novih obljub. V začetnem zanosu nam sicer vse
prepogosto preti nevarnost, da zanos usahne, da
slej ko prej naletimo na ovire, nas kaj spravi v slabo
voljo ali nam nekaj ali nekdo zmanjša samozavest …
Vrtinec vsakdanjih opravkov in osredotočenost na
sprotne obveznosti nam odvzameta možnost, da se
ustavimo, pomislimo, premislimo oz. si prikličemo
nazaj optimizem in zanos, ki nas prevevata ob novih
začetkih oz. novem letu. Naj bo letos prava zaobljuba
samo ena – ta, da si bomo ob preprekah ali izgubi
volje in motiviranosti vedno znova znali priklicati v
svoje misli občutek zanosa in odločenosti s tistega
1. januarja. Sicer pa je lahko vsak trenutek pravšnji za
nov začetek, kakor pravi moto Društva Šole zdravja,
ki se predstavlja v tokratni številki. Upamo, da vam
bo delček optimizma in veselja v novem letu prinašal
tudi Moj magazin. Prijazne novice iz vaše soseščine
in koristni nasveti naj vam bodo prijetna družba ob
čaju, kavi ali v vašem najljubšem kotičku. Križanka
in risbice najmlajših pa so prijetno razvedrilo, ki vas
lahko z malo sreče razveselijo z drobno pozornostjo.
Prijetno branje in lepe zimske dni!
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Vsak trenutek je lahko nov začetek - Šola zdravja

Prenovljeni prostori Vrtca Jarše

Revija Moj magazin je novost za
nas, prebivalce Novih Jarš, in je
namenjena seznanjanju z aktualnimi dogodki v naselju. Menimo,
da je prav, da se predstavimo tudi
mi, Šola zdravja.

V petek, 5. decembra, smo se udeležili slavnostne otvoritve prenovljenih prostorov enote Kekec v
Vrtcu Jarše. Ob obisku smo se
sprehodili skozi nove igralnice,
skupne prostore, garderobe ter
urejeno zunanje igrišče z novimi igrali. V enoti Kekec je bila
opravljena kompletna rekonstrukcija ter toplotna sanacija.

Smo skupina Šola zdravja iz Novih
Jarš. Društvo Šola zdravja je vse
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bolj prepoznavno po Sloveniji, kjer
po večjih in manjših krajih naše
dežele obstajajo in še vedno nastajajo nove skupine. V skupine smo
večinoma vključeni upokojenci
in tudi brezposelni. Telovadimo
vsako jutro na prostem v bližini
svojega doma. Moto društva Šola
zdravja je: Vsak trenutek je lahko

nov začetek. Izvajamo vaje 1000
gibov. Jutranja telovadba je pomembna naložba v naše zdravje.
Z vajami pridobivamo in vzdržujemo gibljivost sklepov, pa tudi
pogum in vztrajnost. Druženje
pa nam omogoča tudi sklepanje novih poznanstev, čustveno
sprostitev in posledično pozitivne
spremembe v počutju in zdravju
posameznika.
Naša skupina je bila ustanovljena
oktobra 2012 in tako smo lani praznovali drugo obletnico. V začetku
nas je telovadilo 6, sedaj pa se že
približujemo številu 30. V naselju
smo vse bolj prepoznavni tudi po
oranžnih majicah. Telovadimo
vsak dan ob 7.30 uri na igrišču
Produkcijske šole (Jarška cesta),
v primeru dežja pa v njihovi
telovadnici.
To pa še ni vse. Družabno življenje v skupini je zelo pestro.
Družimo se z otroki iz Vrtca Jarše,
sodelujemo pri njihovih projektih
(Medgeneracijsko sodelovanje),
različnih otvoritvah, družimo se
ob kavici, spomnimo se tudi naših
rojstnih dni. Po telovadbi pa odidemo večkrat na sprehod.

Zbrane goste sta nagovorili gospa
ravnateljica Diana Šumenjak ter
gospa Marija Fabčič, vodja Oddelka
za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana.
Vsem, ki so kakorkoli pripomogli
k uspešni prenovi, se je vodstvo
vrtca zahvalilo z majhno pozornostjo, posebna zahvala pa je
bila namenjena še organizacijskim vodjem enot vrtca ter Vrtcu
Zelena jama, OŠ Nove Jarše in

Produkcijski šoli za gostoljubje
med prenovo.
Vrtec Jarše pa je v letu 2014 poskrbel še za dve prenovi, poleg enote
Kekec so obnovili tudi prostore
enote Rožle in enote Mojca.
Ob koncu slovesnosti so se nam
otroci Vrtca Jarše predstavili še z
glasbenimi in plesnimi točkami.
L. C.
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Imamo nove načrte; sodelovanje
z obema osnovnima šolama in
vključevanje v aktivnosti, ki jih
organizira Četrtna skupnost Jarše.
Veseli bomo, če nam bo s pomočjo tega prispevka uspelo pridobiti
še kakšnega novega telovadca in
kakšno novo telovadko. Podrobne
informacije dobite na spletni strani Šole zdravja ali pa vsak delovni
dan na igrišču, kjer telovadimo.
Olga Pušnik
4
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Območno prvenstvo ljubljanskih
osnovnih šol v šahu

Judo klub Sokol
Ljubljana na
judo pripravah
v Ljutomeru

Tradicionalno druženje z upokojenci Vrtca Jarše

V petek, 28. novembra, je na OŠ
Nove Jarše potekalo posamično
šahovsko prvenstvo za ljubljanske
osnovnošolce, ki se ga je udeležilo
kar 105 učencev. Podeljeni so bili
štirje kompleti kolajn, najuspešnejši pa so bili učenci šole gostiteljice, ki so osvojili štiri medalje,
medtem ko je po ena medalja
pripadla šahistom osmih drugih
osnovnih šol.
Za OŠ Nove Jarše je zlato medaljo s
100-odstotnim izkupičkom (7 zmag)
osvojil Jan Marn v konkurenci
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dečkov do 12 let. Med fanti do 15 let
je bil Maj Markošek drugi, Jan Unuk
pa tretji, srebrna medalja med deklicami do 12 let pa je pripadla še ne
devetletni Vesni Mihelič.
Preostali osnovnošolski šahovski
prvaki Ljubljane so postali Jakob
Bratkovič (OŠ Vodmat) med fanti
do 15 let, Klara Vidmar (OŠ Sostro)
med dekleti do 15 let in Kaja
Faganel (OŠ Mirana Jarca) med
deklicami do 12 let.
Robert Kodrič

Ekipa Judo kluba Sokol Ljubljana
se je konec decembra udeležila tradicionalnih judo priprav v
Ljutomeru. Nekateri so zadnje dni
starega leta že zasluženo počivali, mi pa smo vztrajno trenirali
dvakrat dnevno, nabirali super
moči in osvajali tehnike, ki nam
bodo v novem letu 2015 prinašale
sladke zmage ali pa pomenile vsaj
nekaj težkega dela za nasprotnika
v borbi.

V sredo, 14. januarja, smo se v prenovljenih prostorih Vrtca Jarše prijetno družili z našimi upokojenci
na tradicionalnem po-novoletnem
srečanju. Druženje smo popestrili
s kratkim filmom o prenovljenih
enotah nekoč in danes, ob tem pa
so naši upokojenci obudili spomine
na mnoga leta, ki so jih preživeli v
Vrtcu Jarše. K veselemu razpoloženju so pripomogli verzi upokojenke

drugimi novostmi. Z našimi upokojenci aktivno sodelujemo v
projektu Medgeneracijsko sodelovanje ter jih vključujemo v naše
vsakodnevne dejavnosti.
Preživeli smo prijetno dopoldne in
si zaželeli, da se naslednje leto spet
vidimo in poveselimo.
Vida Teh
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Priprave pa niso namenjene le
tekmovalcem, ampak tudi rekreativcem, ki ob druženju z ekipo
pridobivajo socializacijske veščine,
krepijo svoje telo in timski duh. Za
nagrado smo se kopali v Termah
Banovci in se drsali po hotelskem
dvorišču.
Na pripravah so pridno trenirali
Branimir F., Benjamin M., Tina J.,
Ženja V. in Lovro M., spremljali pa
sva jih trenerki Brigita in Viki.
V. P. O.
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Fotografija: Gregor Zupančič

06 //

Jelka pri županu
»Kako lepa jelka!«
»Čudovita je!«
»Prav pravljično deluje.«
»Kako zanimivo, kakšna ideja!«
»Kdo jo je pa okrasil?«
»Otroke, ki so ustvarili tako izvirne okraske, je potrebno zelo
pohvaliti.«
To so bile opombe mnogih slovenskih in tujih decembrskih obiskovalcev Mestne hiše v Ljubljani.
Smrečica, ki je pritegnila njihovo
pozornost, je stala v odprtem atriju
v ljubljanskem Magistratu in s svojo
barvitostjo privabljala mimoidoče
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Mari Zavrašek, ki so nas vse skupaj ganili. Po kratkem programu, v
katerem so nastopili otroci iz enot
Kekec in Mojca ter citrarka Nataša
Meglič, sta sledila fotografiranje in
obdaritev. Bili so navdušeni nad
mnogimi spremembami v Vrtcu
Jarše, od prenovljenih enot, igrišč,
novih označevalnih tabel, do zastave vrtca, ki ponosno plapola pred
enoto Kekec, ter nad številnimi

v svojo bližino. Okrašena je bila s
preko tisoč recikliranimi okraski
iz jogurtovih lončkov, plastenk,
zgoščenk, zamaškov in folije, ki so
jih ustvarili učenci Osnovne šole
Vide Pregarc, trenutno gostujoče
v Polju. Marljivo in zavzeto ustvarjanje učencev je bilo poplačano z
občudovanjem tistih, ki so se v
decembrskih dneh sprehajali po
praznično okrašeni Ljubljani, v
katero so svoj kamenček v novoletni mozaik pristavili tudi učenci
naše šole.
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Maja Žura
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Šmarčanka Ula – predstavnica Slovenije na festivalu
Eurosong 2014 za otroke
Ula Ložar je pod vodstvom učiteljice Marjetke Vovk in učitelja Raaya
trdo delala zadnjih 5 let.
Trud je bil poplačan 15. 11., ko je na
Malti zastopala barve naše države
s pesmijo Nisi sam.
Ker pa smo želeli podporo pokazati tudi krajani Šmartna ob Savi,
so najbolj pogumni organizirali
»Eurosong žurko« pri Uli doma.
Mudilo se je, zato smo uporabili
najhitrejše vabilo, Facebook skupino »Ponosen da sm šmarčan\
ka«, preko katere smo povabili
vse prijatelje in krajane, da skupaj navijamo za najboljšo pevko
in pesem.
Tako je Tjaša organizirala risanje

risbic v podporo Uli, napihnili
smo 500 balonov, ki smo jih obesili po vasi, »moški« del ekipe pa
je poskrbel za mlaj, ki so ga postavili na uvoz v Šmartno ob Savi s
Šmartinske ceste. Sobota, 15. 11., je
prišla težko pričakovana in tako je
približno 100 ljudi skupaj gledalo
in navijalo za vsakega predstavnika, najbolj glasno in veselo pa
za našo Ulo, ki nas je razveselila z
odlično odpeto pesmijo. To pa še
ni bilo vse.
V nedeljo zvečer smo pričakali celo
družino z malim presenečenjem,
vsi v majčkah z Ulino fotografijo.
V imenu organizatorjev, družine,
Tjaše in Mitje se zahvaljujemo
vsem, ki ste pomagali pri organizaciji tega veselega dogodka.
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Servis smuči in koles
Prodaja rabljene
smučarske opeme
BAUER-BTC, hala 9

NABRUSITE
SE ZA ZIMO!

01/ 540 20 38
www.centerbauer.com

-30%
na brušenje smuči
Hvala Uli, poskrbela si za ogromno
nasmeškov in lepih trenutkov.

www.skrniclj.si
Tržnica BTC City, Šmartinska 152, Ljubljana

Prinesite kupon in nabrusite
smuči za vso družino.

Kupon je veljaven do 28. 2. 2015

Urška Petje
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Hiša otrok Cinca Binca se predstavi
08
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Marsikdo ob besedi vrtec pomisli
na varstvo otroka med delovnim
časom staršev, kjer se otroci igrajo
in zabavajo. Vendar je vrtec mnogo
več. Na Kajuhovi cesti je svoja vrata
odprl nov vrtec v nizu montessori
ustanov, ki po vsem svetu uspešno uresničujejo načela te posebne pedagogike, ki v svoje središče
postavlja otroka. V Hiši otrok Cinca
Binca se otroke spodbuja k aktivnosti in navdihuje za raziskovanje. Ne le čisto, varno in zabavno,
življenje in bivanje v montessori
vrtcu je tudi poučno, ustvarjalno
in staršem v pomoč pri vzgoji.
Akademske veščine računanja,
pisanja in branja so prepletene z
vajami vsakdanjega življenja, ki
povečujejo koncentracijo. Vsaka

zaključena dejavnost krepi v otroku občutek lastne vrednosti. Otroci
se učijo igraje, z lahkoto osvajajo več jezikov hkrati, kadar so v
pristnem in rednem stiku z naravnimi govorci. Poleg usposobljenih
montessori pedagogov se z njimi
ukvarjajo tudi glasbeni pedagog
in logoped. Malčki se ne učijo le
s poizkušanjem, opazovanjem in
poslušanjem, temveč tudi drug od
drugega, kar omogočajo starostno
mešane skupine. Dobra in zdrava
hrana, sproščeno vzdušje in srčno
osebje sta le osnovi za dobro počutje, senzorna integracija, zaznavni
vrt ter individualni pristop do otroka pa naše posebnosti.
Urška Janjevak
9
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Zdravstveni dom Jarše
V sredo, 14. januarja, smo se udeležili 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Jarše, kjer je bilo govora o
razmerah v Zdravstvenem domu
Ljubljana, konkretno v enoti Jarše.
Četrtna skupnost je prejela različne informacije glede zaprtja
in ukinitve nekaterih ambulant
v zdravstvenem domu, zato so
za pojasnila zaprosili g. Rudija
Dolšaka, direktorja Zdravstvenega doma Ljubljana, in predstojnico Zdravstvenega doma
Ljubljana – Moste-Polje, gospo
Katerino Bubnič Sotošek, dr. med.
spec., ki sta se udeležila seje in
podala pojasnila glede trenutne
situacije.

Občani so bili pisno obveščeni o
odhodu osebne zdravnice, ki je
sedaj delala za polni delovni čas,
prav tako pa so želeli odgovor na
vprašanje, ali res odhajajo tudi
drugi zdravniki in ali bodo dobili
nadomestnega zdravnika.
G. Dolšak in ga. Bubnič Sotošek
sta pojasnila razmere na celotnem območju Mestne občine
Ljubljana, kjer občutijo znatno
pomanjkanje specialistov družinske medicine. Povedala sta, da
se trudijo pacientom omogočiti
čim lažji dostop in čim krajše čakalne dobe za zdravstvene storitve. Zagotovila sta, da poskušajo
najti druge zdravnike. Trenutno

še nimajo odgovora na to, kdaj
bodo dobili novega zdravnika,
ampak se trudijo, da bi v najkrajšem možnem času zagotovili
zadostno število zdravnikov v
ZD Jarše, ki ostaja prioriteta. Ga.
Bubnič Sotošek pa je potrdila, da v
ZD Jarše ostajata dva zdravnika za
polovični delovni čas ter celotna
zobozdravstvena oskrba.

Kakadu

Dobili smo tudi obvestilo s strani Lekarne Ljubljana, da njihova
poslovalnica posluje normalno
po urniku, od ponedeljka do petka
od 7.30 do 19.30 in ob sobotah od
8.00 do 13.00.
L. C.
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3

Big Mac +
6 Chicken McNuggets +
1 omaka

SAMO

2,99 €
VAŠ OGLAS

1/12
Velja do 14. 1. 2015

v restavracijah McDonald’s v Ljubljani
(BTC McDrive in Kolosej). Dnevna ponudba
od 10:00 (pon-sob), od 11:00 (nedelja in prazniki).
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Ste umetniški vodja SiTi Teatra – kakšen
program nam pripravljate v letu 2015? Kakšne so
novosti?
Gledališka sezona se začne kot novo šolsko ali
študijsko leto nekako z oktobrom in traja nekje
do junija. V sezoni 2014/15 smo že imeli premiero
predstave Mame, avtorski projekt petih priznanih
slovenskih igralk, ki jo je naša publika zelo lepo
sprejela in bo ob naših ostalih predstavah redno
na sporedu do konca sezone. Ker je gledališki trg
zelo zasičen, posebej še komedijski, kar je naša
paradna disciplina, bo naša naslednja predstava
doživela premiero ob začetku sezone 2015/16,
ampak smo še v fazi dogovarjanja, tako da vam
žal še ne morem izdati naslova. Prav tako pa se
bomo lotili tudi nove otroške produkcije, ki bo
po Pravi princeski naša druga otroška produkcija
in bo bogatila naše sobotne dopoldneve za
najmlajše.
Nekatere predstave so postale že stalnica in
doživele že mnogo ponovitev – kaj je ključ
uspešne predstave? Je mogoče izluščiti
določene karakteristike, ki naredijo predstavo
uspešno?

Uroš Fürst
Uroš Fürst je igralec, ki ima za
seboj bogato poklicno pot. Najširšo
prepoznavnost si je prislužil z
monokomedijo Jamski človek, priklon
njegovi igri v ljubljanski Drami pa
izkazuje že lepo število najpomembnejših
igralskih nagrad. Z nami je delil svoje
poglede na gledališče, komedijo in svoje
delo umetniškega vodje SiTi Teatra BTC.
Fotografija: Mateja Jordovič Potočnik
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Največji čar in draž gledališkega ustvarjanja
je prav nepredvidljivost končnega rezultata,
podajanje v neznano. Seveda je možno za nazaj
pogledati in se vprašati, zakaj je neka predstava
uspela, in lahko narediš nekatere zaključke, ki
pa ne pomenijo zanesljive formule za naprej.
Osnova je prav gotovo kvalitetna predloga. Tekst
je tisti, ki narekuje dinamiko nekega projekta.
Mislim, da je odgovornost vseh, ki se ukvarjamo z
gledališčem, da posredujemo gledalcem vsebine,
ki se jih bodo dotaknile in jim spremenile pogled
na svet. Če nas, ki ustvarjamo gledališče, nekaj
intrigira in spreminja, potem je velika možnost,
da bo tudi našo publiko.
Zelo pomembna je tudi sinergija ustvarjalcev
projekta, pa ne samo igralcev in režiserja, pač
pa tudi scenografa, kostumografa, glasbenika,
oblikovalca luči ... No seveda pa je, ko že imaš

potencialno dober izdelek, zelo pomembno,
kako ga oglašuješ in umestiš na trg, ki je, če se
malo ozrete po oglasnih mestih v Ljubljani, zelo
zasičen z gledališčem. Kar je vsekakor prijeten
izziv.
Za katere nove predstave slutite, da bodo
navdušile obiskovalce?
Trdno sem prepričan, da če je meni nekaj všeč,
bo tudi širši publiki. Absolutno pa ne velja
obratno, kar je lahko velika past pri ustvarjanju
komedij.
Pri nas v zadnjem času opažamo porast komedij.
Kako si razlagate njihovo priljubljenost in
kakšna je po vašem mnenju njihova kakovost?
Kaj odlikuje dobro komedijo?
Pravijo, da hujši kot so časi, težje kot ljudje živijo,
večje je povpraševanje po sprostitvi, zabavi,
smehu. Hkrati pa sem prepričan, da je zato večja
tudi odgovornost ustvarjalcev zabavnih vsebin.
V zadnjih letih smo v našem prostoru doživeli
razmah stand-up komedije, ki se, ker nimamo
pravih stand-up lokalov, večinoma odvija v
gledališčih. Vsekakor se je s tem komedijska
ponudba obogatila in konkurenca povečala, kar
seveda vpliva na večjo kakovost. Zakonitosti
dobre komedije pa ostajajo enake že tisočletja.
Komedija je vsekakor zelo resen žanr. Kvalitetna
je takrat, ko poleg smeha in zabave ponudi tudi
katarzo. To vsekakor ni preprosto doseči.
Kakšno gledališče je SiTi Teater? Kakšno je
njegovo poslanstvo?
SiTi Teater BTC je privatno gledališče, nastalo
zaradi vizionarskih idej predsednika uprave
BTC gospoda Jožeta Mermala in pobude igralke
Polone Vetrih pred petnajstimi leti. V vsem tem
času se trudi ustvarjati kvaliteten program, ki
je po naravi obsojen na všečnost. Poslanstvo
tega gledališča je bogatitev kulturnega prostora
na lokalni ravni BTC-ja in na ravni kulturne
ponudbe Ljubljane. Na žalost država nima

nikakršnega posluha za kulturo, ki nastaja s
privatnim kapitalom, čeprav zaposlujemo štiri
ljudi za stalno in kopico umetnikov, ki delajo
za honorarje. V prejšnji sezoni smo dobili tudi
formalno potrditev kvalitete naših prizadevanj,
saj smo na Dnevih komedije za predstavo Tak
si izpod peresa Gorana Vojnovića prejeli kar
tri nagrade ... Že drugo sezono se v SiTi Teatru
odvija cikel koncertov SiTi za dobro musko, ki
s t. i. sedečimi koncerti obuja in ohranja zelo
podcenjevano kulturo koncertov in promovira še
bolj vsesplošno podcenjevano slovensko glasbo.
Prav ta naša dejavnost si pravzaprav zares zasluži
ime poslanstvo.
Kaj vam predstavlja izziv pri vašem delu?
Največji izzivi pri ustvarjanju programa in
njegovem uresničevanju v procesu nastajanja
predstav so ohranjanje visokih standardov
komedije, zadovoljstvo ustvarjalcev, ki se
odzovejo vabilu SiTi Teatra, upravičenje zaupanja
lastnikov blagovne znamke SiTi Teater BTC,
zadovoljstvo gledalcev, ki nam zaupajo in se
vračajo, in na koncu koncev osebno zadoščenje
ob kvalitetnih izdelkih.
Po čem si boste, tako na osebnem kot poklicnem
področju, zapomnili preteklo leto? Kakšni so
vaši osebni načrti na poklicnem področju v
letošnjem letu?
Prav gotovo si bom zapomnil podelitev nagrad
na Dnevih komedije v Celju, ki je za celotno
ekipo SiTi Teatra pomenila veliko zadoščenje in
poplačilo za leta truda. Glede na to, da je moja
profesionalna pot v prvi vrsti tudi pot igralca, si
v novem letu želim, da bi država razumela, da
je kultura osnova identitete nekega naroda, ki
je pomemben del, če ne kar osnova mentalitete
naroda. Hkrati pa bi na tem mestu izkoristil
priložnost in se zahvalil lastnikom SiTi Teatra
BTC, ki nam omogočajo delovanje in umetniško
izražanje, ter poudaril, kako izjemna in
edinstvena je njihova podpora v kontekstu naše
ljube države. D. P.
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AVTOMOBILSKE NOVITETE
ZA LETO 2015

POMLADNI MODNI TRENDI

Fotografija: Opel Karl, © GM Company.

Ali se v novem letu lahko nadejamo ekonomske blaginje ali ne,
praktično ne igra vloge, avtomobilski proizvajalci dozdevno neodvisno od finančnega stanja na
globalnem trgu proizvajajo sveže
avtomobile kot tople žemljice.
Verjetno ne bo navdušenca, ki v
letu 2015 ne bi prišel na svoj račun,
kajti na naših cestah se lahko nadejamo pisane palete štirikolesnih
novincev. Slednje bodo v prvi vrsti
zaznamovale nove tehnologije
predvsem na področju varnosti in
avtonomije.
Letošnji brezkompromisni zmagovalec v tem aspektu bo nedvomno Volvov paradni konj, novi
XC90. Ob nesreči bo dodatno zategnil varnostne pasove, sedeži pa
so zasnovani tako, da hrbtenica
utrpi minimalne poškodbe. Če bo
potrebno, bo samodejno zaviral v
križiščih, prepoznava znakov bo
že standardna oprema, izbrali pa
boste lahko tudi opozorilnik za
vozila v mrtvem kotu in samodejno parkiranje. Aja, znal bo tudi
pospeševati, zavirati in krmiliti v
počasi vozečem se prometu. Kdaj?
Meseca maja.
14

Maj bo tudi mesec, ko bo luč sveta
ugledal novi Renault Espace, ogromni družinski enoprostorec, ki
je v peto prejel nemalo aviatorskega duha. Nova generacija je na
prvi pogled sila privlačna, saj zdaj
bolj spominja na kakšnega večjega
križanca kot na družinski minibus.

največjo admiralsko ladjo, serijo
7. Seveda bo lažji od predhodnika
in napolnjen z novimi naprednimi
tehnologijami. Na tem področju bo
šlo predvsem za opozorilne varnostne sisteme in priročne funkcije,
kot sta samodejno parkiranje in do
neke mere tudi samodejna vožnja.

Ford S-max, družinski enoprostorec, šteje že vrsto let in junija lahko
pričakujemo splovitev novega.
Aktualni model slovi po voznih
lastnostih, saj dejansko zna biti
zabaven, kar je redek pridevnik,
ko pride do transporterjev ljudi. Pri
Fordu obljubljajo, da bo novinec na
tem področju po novem še boljši.

Na drugem koncu trga, daleč od
prestiža in glamurja, pričakujemo
Oplov majhen mestni avto Karl,
ki se bo podal v boj z malčki, kot
sta Volkswagen Up! in Citroën
C1. Že naslednji mesec pa bomo
na cestah lahko zasledili težko
pričakovanega supermalčka
Mazdo2, ki čelno napada avte, kot
so Volkswagen Polo in Ford Fiesta.
Tudi Južnokorejci ne počivajo, saj
bodo v naše kraje zelo kmalu, že
ta mesec, poslali prenovljenega
Hyundai i20 ter njegovega bolj
modnega brata i20 Coupe. V množici malčkov, ki bodo letos preplavili naše ceste, pa bo moč najti
tudi novo Hondo Jazz, ki se bo
ponašala z več prostora za potnike
ter ogromnim številom odlagalnih
površin.

Konkretne shujševalne kure bo
predvidoma že poleti deležen
Audijev model, katerega vrlina
do sedaj ni bila majhna masa.
Govora je o behemotu Q7, ki mu
po novem presenetljivo manjka
dramatičnosti in bo v drugo izgubil kar 325 kilogramov. Več kot
očitno pri Audiju tokrat igrajo na
racionalno karto.
Še enega ogromnega bavarca
pričakujemo, in sicer BMW-jevo

Fotografije: Patrizia Pepe, galerija Emporium
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aše trgovine so polne
razprodaj in v vsaki reviji lahko preberemo,
kaj se splača kupiti.

Modni trg je letos, bolj kot vedno,
brez vsakršnih pravil. Presenetljivo
pisan in poln različnih modnih
smernic.

Dober plašč, kavbojke, ki so ti kot
ulite, belo srajco, malo večerno
obleko in klasične salonarje. To
so kosi, s katerimi na razprodajah
ne morete zgrešiti. Dobra stran
razprodaj je nizka cena, slaba
pa, da so ponavadi vašo številko že prodali in ste potem slabe
volje. Če slučajno najdete pravo
številko, ni v pravi barvi ali pa
doma nimate primernih barv za
kombiniranje.

Za uvod v pomlad vam na kratko svetujemo, kaj dodati k svojemu nakupovalnemu seznamu
za razprodaje, vse to pa lahko
najdete tudi v novih pomladnih
smernicah.

Zato prave modne navdušenke in
navdušenci že gledamo v pomlad.

KAJ JE »IN«?
»

Čipka ostaja, v vseh barvah.
Tanjša za zgornje dele, debelejša za obleke. Velikokrat čipkasti
vzorci v vseh barvah našiti na
športne puloverje ali na satenaste in svilene obleke.

»

Mešanje stilov in materialov.
Čipka s športno kombinacijo,
čipka z usnjem, čipka z jeansom, svila s športnimi oblačili,
vintage in moderno, športno in
elegantno …

»

Rože na vseh materialih in
vseh oblačilih.

»

Materiali: viskoza, saten, svila,
usnje, čipka.

»

Barve: vse pastelne, mešane z
nevtralnimi in belimi. Tudi rumena in rdeča. Zelo modna je
svetlo modra.

In ja. Privoščite si prvi spomladanski nakup. Moj so bile čipkaste
superge. Na klasičen kostim. Že
komaj čakam prve tople dni. A. B.

Jure Cehner
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www.mueller.si

in
14.02.2015 v poslovalnici Müller BTC
namigi za zapeljiv videz z izdelki Max Factor in
20% popust na izdelke Max Factor
od 11.00 do 17.00 ure promocija novega vonja Bruno Banani
Absolute in slikanje pred panojem s postavnimi fanti
ob nakupu katerekoli Bruno Banani dišave prejmete
DARILO – zapestnico
20% popust na izdelke Max Factor se obračuna na blagajni in velja
14.02.2015 v poslovalnici BTC. Popusti se ne seštevajo z ostalimi akcijami.
Velja do razdelitve daril. Več informacij na prodajnih mestih in na FB MullerSlovenija

Opel

NAJBOLJ HOT DIŠAVE pO COOL CENI
Več dišave za manj denarja
Akcija traja od 09.02. do 01.03.2015.

15%

pOpusT

10%

pOpusT*

na oddelku IGRAČ v Müllerju.

na CELOTEN NAKup v Müllerju.

Kupon lahko izkoristite od 09.02. do 18.02.2015.

Kupon lahko izkoristite od 19.02. do 22.02.2015.

Kupon izrežite in ga ob nakupu igrač predložite na blagajni. Popust
velja od 9.2. do 18.2.2015 in se obračuna na blagajni. Velja do
razprodaje zalog. Izplačila v gotovini ni mogoče. Akcije se ne seštevajo.
Velja v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji.

Kupon izrežite in ga ob nakupu
predložite na blagajni. Popust
na celoten enkratni nakup velja
od 19.02. do 22.02.2015 in se
obračuna na blagajni. Velja do
razprodaje zalog. Izplačila v
gotovini ni mogoče. Akcije se ne
seštevajo. Velja v vseh
poslovalnicah Müller v Sloveniji.
*Popust ne velja za plenice, knjige,
darilne kartice, igralne konzole
in ostale izdelke z zavezujočo
prodajno ceno.
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8. FEBRUAR – SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
8. februar je slovenski kulturni
praznik. Na dan smrti slovenskega
pesnika Franceta Prešerna (ki je v
Kranju umrl leta 1849) obeležujemo tisto, kar nas kot narod združuje – kulturo. Pomen Prešerna je
v današnjih časih na prvi pogled
težko določiti. Njegova pesniška
veličina se namreč ne kaže samo
v izjemnem pesniškem izrazu, pač
pa tudi v kulturnem vplivu, ki ga je
v časih pred pomladjo narodov nosila njegova poezija. V prvi polovici
19. stoletja, ko je Prešeren živel in
ustvarjal, je bila slovenščina jezik
preprostih prebivalcev, večinoma
kmetov, veljala je za nekulturni
jezik. Prepričanje izobražencev,
pri nas večinoma nemško, italijansko in, takrat še posebej moderno,
francosko govorečih, je bilo, da
slovenščina s svojim samoglasniškim sistemom ne bi mogla prenesti zahtevnejših pesniških oblik
– sonetov, balad, epov. Prešeren pa
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BEREMO
Pravljice za male
in velike

ni le dokazal, da se to da, pač pa je
v svoje rime, zloge, v svoje pesniške detajle zmogel vključiti še tiste
vsebine, ki so ubesedile duh časa,
v katerem je živel. Širši pregled njegovega ustvarjanja kaže neizmerno sposobnost, potencial in moč
slovenščine kot pesniškega jezika.
Prešeren je ubesedil slovensko
kulturo, ki še danes v svojem bistvu živi sedmo kitico Zdravljice,
danes slovensko himno, na kar
prepogosto pozabljamo; slovenska
kultura so narava in gostoljubni
ljudje, mesta in soseske, skupnost
posameznikov, ki jim je slovenščina stična točka, ne pa besede
(npr. kasha ali kaša), po katerih bi
se razlikovali.
Čestitamo vam ob slovenskem
kulturnem prazniku.
Breda Hengeduš

Vir: Emka.si

Polonca Kovač:
Zelišča male čarovnice
Mladinska knjiga, 2012
Knjiga, ki vam jo predstavljamo,
se bere kot pravljica. In to tudi je.
Opisuje življenje male čarovnice
Lenčke, ki se skupaj s svojim domačim ljubljenčkom – pajkom
Križemgledom – priseli v duplino
lipe, katere korenine so dom mišje
družine. Lolika in Lolek, dva od
mišjih mladičev, se z Lenčko spoprijateljita in skupaj odkrivajo skrivnosti zelišč, ki jih Lenčka nabira
vsepovsod. Skupaj tako rešujejo
težave prebivalcev lipovega drevoreda, katerega del je njihova lipa,
pa tudi bližnjega travnika, gozda in
celo povodnemu možu Tumažu iz
Brebovščice v Poljanski dolini priskočijo na pomoč. Lenčka miška
nekajkrat vzame tudi s seboj, ko z
metlo odleti po kakšno rastlino. Z
nami deli svoje znanje in izkušnje
pa tudi recepte. Kaj je to poparek in
kaj tinktura, za kaj je dober žajbelj
in kje raste arnika pa še več drugih
skrivnosti vam bo izdala, če boste
le prijeli v roke to pravljico z zrnci
resnice, ki vas bo nedvomno zabavala in vas veliko novega naučila.
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SKUTINA
TORTA

NOVA UPORABA PREDMETOV
Žičnati obešalniki

Bela radost za
belo zimo

Kadar sem sama dobila v roke žičnati obešalnik, tisti gol, brez obloge, sem se spraševala, kaj z njim.
Ga zavreči? Za dolgotrajno obešanje namreč res ni primeren, kar
zavreči se mi ga je pa zdelo škoda.
Zato sem razmišljala, da gotovo
obstaja še kakšen način uporabe.
In nekega lepega dne našla rešitev.

Zahtevnost:

Čas priprave + pečenja:
60'

S

kutina torta (“cheese cake”)
je ena od bolj priljubljenih sladic. Ker je lahka,
božanskega okusa, ker jo
pripravimo dokaj hitro (priprava nam vzame pol ure) pa tudi
kakšnih posebnih slaščičarskih
znanj nam ni treba imeti, da bi
nam uspela.
Za pripravo bele popolnosti, nad
katero so navdušeni odrasli in otroci, pa potrebujemo:

200 g maslenih keksov
125 g masla
500 g skute
3 jajca
400 g kisle smetane
3 zavitke vanilijevega sladkorja
70–100 g sladkorja

Z mešalnikom zdrobite maslene kekse, da nastane drobtinasta
moka. Na nizki temperaturi stopite
na manjše kocke narezano maslo.
Ko je stopljeno, maslo prelijte čez
moko iz maslenih keksov in dobro
premešajte, da se v celoti navlažijo.
Dobljeno zmes, ki mora biti dovolj
namaščena, da se drži skupaj, z
roko razporedite po dnu tortnega
modela, ki ste ga pred tem prekrili
s peki-papirjem. Naj bo razporejeno enakomerno, nastal biskvit naj
bo kompakten.
Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Beljake z električnim mešalnikom stepamo toliko časa,
da nastane trd sneg, v katerega
dobro vmešamo četrtino sladkorja.
Preostali sneg skupaj z rumenjaki
stepamo toliko časa, da nastane
gladka zmes, ki ji počasi, žlico po

žlico primešamo skuto. V nastalo
zmes previdno vmešamo sneg iz
beljakov. Enakomerno premešano
zmes prelijemo čez biskvit iz maslenih keksov.
Pečico segrejemo na 180 stopinj
in torto pečemo 25–30 minut, da
se zlato zapeče. Potem torto vzamemo iz pečice in jo pustimo, da
se popolnoma ohladi. Ohlajeno
torto premažemo s kislo smetano, ki smo ji primešali vanilijev
sladkor. Torto lahko pojemo takoj,
še boljša pa je, če jo za nekaj časa
postavimo v hladilnik. Koliko časa
zdrži? Ne vem, pri nas jo vedno
pojemo v prvih nekaj urah po
nastanku.
Pa sladke zimske dni vam želim!

Najprej sem žičnate obešalnike
uporabljala za obešanje fotografij.
Potrebovala sem samo žebelj, na
katerega sem obesila obešalnik,
na spodnjo žico pa s pomočjo
majhnih kljukic obesila fotografije, no tudi kakšno sporočilo in
risbico.

Kasneje sem obešalnike uporabljala za obešanje koledarjev, ampak
še vedno se mi je zdelo, da obstaja
še kakšen način uporabe. Ideja se
mi je porodila, ko se mi je v kopalnici odlepilo obešalo za brisačo
in sem iskala nekaj, s čimer bi ga
lahko nadomestila. Pod roke mi je
prišel obešalnik, ki sem ga preoblikovala tako, da sem ga raztegnila –
kljukasti del in žičnati del nasproti
njega sem raztegnila v rombasto
obliko. Okoli stranic (tam, kjer so
rahle udrtinice, na katere obesimo
vrvice obleke) sem zavezala vrvico, kljuko pa obrnila tako, da je bila
sedaj pravokotna na preostali del
obešalnika. V steno sem zabila žebelj, nanj obesila stranico nasproti
kljuke, na kljuko pa obesila brisačo.
Nanj lahko napnemo kakšno staro

blago, na njem pa s pomočjo iglic
in varnostnih zaponk shranjujemo manjše predmete, npr. lasnice,
uhane in elastike za lase.
Navaden lesen obešalnik pa lahko
s pomočjo manjših žebljev predelamo tudi v priročen obešalnik
za ključe. V lesene dele zabijemo
žebljičke, na katere lahko obesimo
ključe. Tudi tega lahko okrasimo
npr. tako, da ga prelepimo s kolažno tehniko – uporabimo lahko
revije in časopise pa tudi ostanke
trakov in blaga. Takšno hišico za
ključe lahko obesimo v omaro, na
obešalnike pri plaščih ali pa na
kakšen žebelj na steni. Ključev tako
gotovo ne bomo nikoli več iskali.
Neja Šmid

1.
5.
3.

2.

Neja Šmid

4.
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ZDRAVJE

Lekarna
Citipark

Zavedamo se, da neposreden odnos in osebna
komunikacija gradita zaupanje in obojestransko
razumevanje. Vsak član tima lekarne Citipark
bo prispeval svoje znanje, s katerim vam bomo
zagotovili, da boste deležni posebne pozornosti in
farmacevtske skrbi.
To velja za vse vidike naših storitev. Odličnost je
več kot samo cilj – pomeni popolno predanost
vašemu zdravju.

Vamnavoljo!

Farmacevt svetuje:
Kako preæiveti zimo zdrav?
Z zdravim načinom življenja, z vnosom kakovostne
hrane ter ustrezno fizično in duševno aktivnostjo
poskrbimo za našo odpornost. A večkrat za kaj od
naštetega ni dovolj časa ali možnosti in si pomagamo na drug način. Dodatki, ki se največkrat uporabljajo za izboljšanje imunskega sistema, so: vitamini
in minerali, amino-kisline, matični mleček, ameriški slamnik, aloja, alfa-glukani, beta-glukani, pripravki gobe Ganoderma Lucidum, derivati sladkorja
arabinoze, kolostrum. Kateri način samozdravljenja
bomo uporabili, je odvisno od tega, na kakšen način
želimo pomagati imunskem sistemu.

Kolektiv Lekarne Citipark
Pri izboru izdelkov vam bodo v veliko pomoč strokovni sodelavci v lekarni, ki vam bodo s svojim
znanjem in izkušnjami poskušali približati izdelke
in olajšati izbor!

Za vas smo v tem
letu pripravili:
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Samir Hejja, mag. farm., vodja Lekarne Citipark
oglasno sporočilo
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(od 14.00 do 18.00 ure) ter
svetovanje glede izbora
vene
preventivnih nogavic za

Ekipa Lekarne Citipark: Tilen Rebolj, farm. tehn., Marija
Pohlin, farm. tehn., Samir Hejja, mag. farm., Jana Tišler
Štuflek, mag. farm., Erika Gostič, farm. tehn.
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ZDRAVJE

RAZVEDRILO

Kaj lahko sami storimo
pri parodontalni bolezni?
Parodontalna bolezen je verjetno ena najbolj razširjenih
kroničnih vnetnih bolezni
našega časa. Pri parodontalni bolezni gre lahko samo za
vnetje dlesni oz. gingivitis,
ali pa je prizadeta tudi kost,
kar posledično vodi v izgubo
zob. Če so vam rekli, da imate
parodontalno bolezen, niste

sami, saj ima kar okoli 90 %
ljudi gingivitis, napredovali parodontitis pa okoli 30 %
ljudi.

vplivajo na potek številnih
sistemskih bolezni, kot so
sladkorna bolezen, debelost,
bolezni dihal, osteoporoza in
kardiovaskularna obolenja.

Prvotni vzrok za parodontalno bolezen so bakterije v biofilmu, ki se nahaja na naših
zobeh. Dokazano je, da bakterije v zobnih oblogah lahko

Zato je zelo pomembna higiena ustne votline in njeno
dosledno izvajanje. Za to pa
lahko največ naredite sami.

Vedno uporabljajmo
zobno pasto s fluoridi, za odrasle je
priporočljiva vsebnost flouridov 1450
ppm, za otroke do dveh let starosti 500 ppm, od dveh do šestih let
1000 ppm, nad šest let pa enako
kot za odrasle.

Nikar ne pozabite na nitkanje ali
uporabo medzobnih ščetk. Če ste
nagnjeni h kariesu,
je priporočljivo narediti kuro z
ustno vodo, vendar se pred njeno
uporabo posvetujte s svojim izbranim zobozdravnikom.

Otroci, ošilite barvice!
Dragi otroci! Izberite katerekoli barve in nam pošljite svojo
pobarvanko. Med prejetimi pobarvankami jih bomo izžrebali 5,
ki si bodo za nagrado lahko ogledali Ledeno deželo.
Starše prosimo, da nam vaše pobarvanke pošljejo do 14. 2. 2015 po
elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov
Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktom
in pripisom: pobarvanka). Izžrebane pobarvanke bodo objavljene v
naslednji številki revije Moj magazin.

Pomembni napotki:
Pomembno je, da
imate mehko zobno
ščetko, s katero
boste odstranili vse
mehke obloge in pomasirali dlesen. Ščetkanje je priporočljivo po obroku oz. dvakrat na
dan, zjutraj in zvečer. Tehnika ščetkanja je lahko vodoravna, torej da
se v vodoravni smeri premikamo
od dlesni proti zobu, ali pa je naše
premikanje krožno. Na začetku je
vedno polovica ščetin zobne ščetke
na dlesni, polovica pa na zobu.

1.

Če oblog ne odstranite pravočasno, nastane zobni
kamen, kateri je
čvrsto vezan na
površino zob, protetičnih nadomestkov in implantatov. Le
tega vam lahko odstrani osebni
zobozdravnik ali ustni higienik.

4.
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2.

3.

Zakaj vam zobozdravnik svetuje,
da prenehate s kajenjem?
Dokazano je, da kajenje bistveno slabša zdravje obzobnih tkiv. Zmanjšuje namreč lokalno odpornost
ustne sluznice in dlesni na bakterije, ki jih imamo v
ustih, ustna tkiva pa so zaradi učinka nikotina slabše
prekrvavljena v primerjavi s tkivi tistih, ki ne kadijo.
Če imate težave pri opuščanju kajenja, se priporoča
začetno zmanjšanje kajenja na do 10 pokajenih cigaret dnevno in nato postopno popolna prekinitev.
Vanja Maljković, dr. dent. med.
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KULTURA

Objavljamo izžrebane risbice natečaja na temo

Sobotni dopoldnevi za najmlajše v SiTi Teatru

“Zimske dogodivščine”

Februar 2015
Ob sobotah ob 11. uri

7. 2. 2015
Muca Copatarica
Gledališče Labirint

21. 2. 2015
Čopkometer
Kaličopkovo gledališče

14. 2. 2015
Čirule, Čarule, Puf +
Pustovanje!
Bimbo Teater

28. 2. 2015
Sapramiška 2
Mini Teater

Možne so spremembe programa.

Sapramiška 2

Več informacij na: www.sititeater.si

Jona, 3 leta

Dogodki in delavnice z Galerijo C.C.U.
Zimske počitniške ustvarjalnice za otroke
Od 23. do 27. februarja 2015, od 10. do 12. ure
(Center kulture Španski borci)

Nuor, 5 let

Vid, 12 let

Teme ustvarjalnih delavnic so okvirno določene, a
vselej zasnovane tako, da spodbujajo domišljijo ter
inovativnost. Vse delavnice vodita ustvarjalca z dolgoletnimi izkušnjami; Simon Drofelnik in Mateja
Herbst.
Ponedeljek, 23. 2. 2015: Dežela zmajev
Torek, 24. 2. 2015: Pravljični mozaik
Sreda, 25. 2. 2015: Škratje na smučišču
Četrtek, 26. 2. 2015: Unikatne družabne igre
Miha, 4 leta

Rok, 5 let

Petek, 27. 2. 2015: Lutkovna ustvarjalnica

Ustvarjalni četrtki (Tomačevska 48a, Ljubljana)

Četrtek, 5. 2. 2015, od 17. do 20. ure:
Tečaj izdelovanja unikatnih okvirjev
za mlade in odrasle, cena: 26 €.
Četrtek, 19. 2. 2015, od 17. do 20. ure:
Tečaj ustvarjanja papirnatega cvetja
za mlade in odrasle, cena: 26 €.
Četrtek, 5. 3. 2015, od 17. do 20. ure:
Tečaj mozaika za mlade in odrasle, cena: 29 €.
Četrtek, 12. 3. 2015, od 17. do 20. ure:
Tečaj ustvarjanja mandal za mlade in odrasle,
cena: 29 €.
Prijave sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com.

Prispevek 5 €/dan

Več informacij na:

Število udeležencev je omejeno, zato sprejemamo
prijave na: galerija.ccu@gmail.com.

www.kudgalerijaccu.org in
www.facebook.com/galerijaccu

Sončni torki (Center kulture Španski borci)

Torek, 3. 2. 2015, ob 17. uri:
Dinozavrovizija za otroke
Torek, 10. 2. 2015, ob 17. uri:
Izdelovanje unikatnih mask
za mlade in odrasle
Torek, 17. 2. 2015, ob 17. uri:
Pustna delavnica za otroke
Tina, 7 let
26

Sofian, 2.5 let
Na vse dogodke je vstop prost.

Tečaj ustvarjanja papirnatega cvetja
27

NAGRADNA KRIŽANKA ČOKOLADNICE CUKRČEK
Kemijski
element
fosfor

Redkost

Razjedanje
zemeljskega
površja

Evropska
hokejska
liga

Običaj

Dotik
mreže

Vibrant

Zadnja
črka grške
abecede

Vinko
Ošlak

Žalostinka

5

Kraj na
Pohorju

Akord za
kitaro
Južnoam.
boginja

4

Kilometer

3

Slovenski
igralec
Evgen

Lekarnar

18. črka slov.
abecede
Bolezensko
stanje

Del pohištva
Soglasnik
Kazalni
zaimek
Stvari
(pogovorno)

12

Upanje

Soglasnik
Krajevni
predlog
Protioklepno
orožje MT-12
Grenki komarček (ljud.)
Ksenija Oblak
Družina
ptic iz reda
pevcev

Iztok
(pogovorno)

“…, ti jezični
… !”

Konec (ang.)

Majhen voz 10

Jože Duh

17

Malo
kasneje

Zdaj lahko pravočasno preverite,
če sta prava za skupaj!

Pesniška
oblika

Levstikov
junak
Rimski bog
ljubezni

Naravno

NOVO

Ines Jontes

Rtič
(dvojina)
16

7

Podložni 1
plemiči (mn.)

6

Nebesno telo
(dvojina)

Plačilno
sredstvo
(množina)

Glas. nastop
v živo
Dotik pri igri
lovljenja

Nadomestna 15
mati
Strokovnjaki
za glive (tujka)

13

Naročite osebno
analizo za dva!

Drugi samoglasnik
1. slovenski
nog. klub

11

Odlična
slovenska
čokoladnica

... Paulo (mesto)

9

Temnopolti
srčni kirurg
Hamilton
Vodik
Beseda
začudenja
(pog.)

Tla

18

Ligenj

English National Opera
Kanaanska
boginja,
Baalova žena
Internet
Protocol

8

Prešernove
Balade in ...

Pisna astrološka analiza za dva,
ki vam bo razkrila, kaj dobrega
si lahko obetate od zveze in kaj
vama bo povzročalo največ težav.

2

Mesto v
Turčiji
(Iznik, slov. )
Kalij

Zadetki na
nogometni
tekmi
Mednarodna
zveza Romov
(ang.)

»le čevlje
sodi naj ...«

GESLO:

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Geslo nagradne križanke pošljite do 14. 2. 2015 po elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si
ali po pošti na naslov Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka).
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 5 nagrajencev ki prejmejo:
Paket Prešernovih kroglic. Nagrado podarja čokoladnica Cukrček.
Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
Nagrajenci iz prejšnje številke: vstopnica za Deželo savn (Urška Goljevšček, Žiga Šubic), vstopnica za Ledeno deželo (Lara Tomič,
Irena Povalej, Dejan Kolar, Mitja Kostevc, Franc Mejač, Jan Gec, Etelka Šergan, Jasna Grabeljšek Skočir, Milena Fric Sautenkov,
Marko Berložnik, Ljubica Pogačnik, Jana Kolenc, Metka Kudič).
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Sta prava za
skupaj?

Za naročilo pokličite:

Samo za
bralce
Moj Magazin
-10% popust
na
Analizo
Ljubezenske
možnosti
s promocijsko
kodo MOJ2

ali obiščite www.kosmika-trgovina.si
Cena analize ljubezenske možnosti je 18,00€ z vključenim DDV. Splošni pogoji in preostala ponudba na www.kosmika-trgovina.si. Ponudnik storitve je 12media d.o.o, Komenskega 36, 1000
Ljubljana. Klica na številko 080 80 84 je brezplačen. Promocijska koda velja samo ob naročilu letnega horoskopa in je veljavna do 28.2.2015. Velja za en izdelek.
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AKTIVNO

Najhitrejša zabava v mestu!
EKO indoor karting (brez izpuhov
in brez hrupa), edini tovrstni elektro
karting v Sloveniji, z desetimi (10)
najnovejšimi gokarti razveseljuje
vse generacije in je zabava za vso
družino.
Pod okriljem strokovnjakov se v
karting šoli rojevajo novi talenti
svetovnega kova. Gašper Mihevc
in Katja Pivk sta imeni, ki sta svoje
prve zavoje osvojila v Indoor karting centru BTC, danes pa konkurirata na svetovnih gokart progah.
Praznovanje rojstnega dne še nikoli ni bilo tako zabavno! Gokart
vožnja, pizza in slastna torta ter
neomejena izbira pijač za žejo.
Prostor za druženje, od koder pogled seže na celotno karting stezo,
je idealen prostor za glasno spodbujanje prijateljev.
Galerijski del Rollbara s svojo infrastrukturo vabi, da organizirate
prezentacijo novih izdelkov, povabite poslovne partnerje oziroma
zaposlene in združite poslovno ter
sprostitev. Plesišče in DJ-prostor,
tematski večeri in organizacija koncertov so dodatni razlogi za obisk.
oglasno sporočilo

Športno društvo Zadvor vabi na Orle!
Zadovoljni z opravljenim v letu
2014, ki je za ljubljansko Športno
društvo Zadvor minilo predvsem v znamenju organizacij
mnogovrstnih dogodkov, so se
člani društva v leto 2015 podali
s še večjim navdušenjem, kar se
med drugim odraža tudi v tem
pohodniškemu vabilu. Društvo
želi spodbuditi dostopno pohodništvo, namenjeno vsem
nivojem pripravljenosti in motiviranosti. Grem, greva, gremo
30

na Orle je projekt, s katerim se
nagovarja vse ljudi zdravega koraka k rednemu pohajkovanju po
Golovcu, Zadvorskemu hribu in
vseh ostalih gozdnih obvozih, ki
pripeljejo na Orle.
Več o podrobnostih pobude Grem,
greva, gremo na Orle si lahko preberete na spletni strani društva
www.sportnodrustvozadvor.si
ali pišete na info@sportnodrustvo
zadvor.si
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VINJETA
ZASTONJ
Za vse lastnike
avtomobilov, ki še
niste dopolnilno
zavarovani pri
Vzajemni d.v.z.,
ne glede na to,
kdaj vam poteče
avto zavarovanje.*
* Več na www.generali.si
in www.vzajemna.si.

NE ZAMUDITE
POKLIČITE ZDAJ!

