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ODSLEJ TUDI V NOVIH JARŠAH

Obiščite nas v Mercatorjevem TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2, Ljubljana

Drage bralke, dragi bralci!
Za trenutek sedite v hladno senčico in si vzemite čas
za prebiranje nove številke revije Moj magazin. Poletna
vročina že greje ulice, strehe in tudi ljudi, konec šole pa je
tudi vse bliže.
V tokratni številki si lahko preberete, kako smo praznovali
Dan Četrtne skupnosti Jarše, ki je potekal vzporedno
s predajo štafete zelenega ambasadorstva – Zelene
prestolnice Evrope 2016, ter o številnih drugih zanimivih
dogodkih, ki so se odvijali v preteklem mesecu. Čaka vas še
zanimiv intervju z ravnateljem ljubljanske Drame, ter nove
kreativne ideje za prosti čas. Želimo vam prijetno branje!

izdaja in uredništvo:
Trapez Media, d. o. o.
Kajuhova ulica 32a
1000 Ljubljana

Uredništvo

Do julija vas le
po pozdravljam
o!

e-pošta: urednistvo@mojmagazin.si
Za predstavitev podjetja ali
dejavnosti pokličite na telefonsko
številko 01 32 075 96 ali pišite na
marketing@mojmagazin.si.
Arhiv preteklih številk revije
Moj magazin si oglejte na:
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NOVO VSLOVENIJI
ADD WASH

29,5 cm 2 GB

NOVA TEHNOLOGIJA

11,6“
diagonala

omogoča preprosto

32 GB

pomnilnik

eMMC

V soboto, 14. maja 2016, smo na
Dnevu ČS Jarše prejeli priznanje
za dobro in vzorno sodelovanje
s četrtno skupnostjo. Iskreno se
zahvaljujemo ČS Jarše za podeljeno
priznanje ter iskrena hvala našim
b r alc e m t e r v s e m , k i z n a m i
sodelujete in nas podpirate!

www.mojmagazin.si
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Na OŠ Nove Jarše so 13. maja 2016 otroci do 9 let odigrali posamično prvenstvo
ljubljanskih osnovnih šol za najmlajše.
Domačini so se veselili petih uvrstitev
med najboljšo trojico. Najbolj uspešni so bili fantje v kategoriji do 8 let, saj
je Teo Cimperman osvojil prvo, Bine
Markošek drugo, Luka Petrušič pa peto
mesto. S tretjim mestom so se izkazali tudi Gašper Makovec med fanti do 9
let, Zala Vuk med deklicami do 8 let in
Loti Škerl med deklicami do 7 let, Vesna
Milošević pa je bila četrta v kategoriji
deklic do 8 let.

»Okna na stežaj, vrata na stežaj,« je
11. maja 2016 odmevalo v Linhartovi
dvorani Cankarjevega doma na dobrodelnem koncertu Zveze prijateljev
mladine Slovenije, do katerega je prišlo
na pobudo pevcev Otroškega pevskega zbora OŠ Nove Jarše. Otroci so se
namreč odločili s pomočjo koncerta
pomagati vrstnikom v stiski, zbrana
sredstva pa v celoti nameniti letovanju
otrok iz socialno manj spodbudnega
okolja v okviru akcije Pomežik soncu.
Otroški pevski zbor OŠ Nove Jarše pod
vodstvom učitelja Emirja Jušiča , brez
katerega si koncerta ne bi bilo mogoče zamisliti, izvaja predvsem pesmi za

TEČEM JAZ – TEČEŠ TI – TO SMO MI!
Tudi letos nam je odlično uspelo izpeljati spomladanski kros na prenovljenem igrišču enote Kekec, 10. maja 2016
smo imeli lepo vreme in odličen teren.
Sodelovale so vse skupine v starosti od
2. do 6. leta. Mlajši letniki so tekli na 150
m, starejši pa na 300 m, vsi otroci so bili
športno opremljeni s tekmovalnimi kartončki. Urne nožice naših malčkov so
uspešno premagovale sveže pokošeno
travnato površino igrišča, otroci pa v pisanih majčkah iz vseh starostnih skupin nasmejano tekli ob spodbudi staršev
in strokovnih delavcev. Na koncu so

POSAMIČNO ŠAHOVSKO
PRVENSTVO LJUBLJANSKIH
OSNOVNIH ŠOL

tekmovali v teku tudi starši in strokovni delavci, kar bomo ponovili tudi na
jesenskem krosu, saj so bili otroci zelo
navdušeni in so glasno navijali za svoje
starše in vzgojiteljice. Letos so se nam
pridružili prijatelji iz zasebnega vrtca
Volkec, ki so navijali za svoje sovrstnike
s pisanimi transparenti.
Na koncu so najboljši tekači prejeli
medalje, vsi sodelujoči pa priznanje za
sodelovanje, saj nas Kros Vrtca Jarše bogati in povezuje že več kot dvajset let.
Vida Teh

DOBRODELNI KONCERT OTROCI ZA OTROKE
odrasle, uspešnice slovenske in tuje
popularne glasbe, ki podajajo pozitivna sporočila. Na odru so se jim pridružili eminentni gostje, katerih pesmi
izvajajo. Skupaj z otroki so obiskovalce
v dvorani razvneli Miha Kralj, član legendarne skupine Dekameroni, Urban
Grabenšek, Žiga Golob, Blaž Celarec,
mlada Ula Ložar, tudi učenka OŠ Nove
Jarše, Matevž Šalehar – Hamo, Tina
Marinšek, Vlado Kreslin, člana skupine Niet Borut Marolt in Robert Likar
ter Severa Gjurin, svoje pa je dodal
tudi voditelj nepozabnega večera, Seku
Conde.
Robert Kodrič
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SREBRO NA EKIPNEM
OSNOVNOŠOLSKEM
DRŽAVNEM PRVENSTVU V
ŠAHU DO 12 LET

02 //

RAZSTAVA VEKTORSKIH ILUSTRACIJ V VRTCU JARŠE
V Vrtcu Jarše je bil 13. aprila 2016 prav
poseben dogodek. V goste smo povabili slikarko Tjašo Žurga Žabkar, magistro
vizualnih komunikacij, ki je v otroški
garderobi na D traktu enote razstavila svoje posebne vektorske ilustracije.
Sama zase pravi, da je rada risala, od kar
se spomni. Trenutno se profesionalno
ukvarja z grafičnim oblikovanjem in
ilustracijo. Razstavljena dela so iz cikla
Otroci in ekologija. Gre za tako imenovano vektorsko ilustracijo, ki je narejena
s pomočjo posebne tablice in svinčnika, ki sta povezana z računalnikom. S
pomočjo posebnega risarskega programa tako nastajajo živahne ilustracije, ki
spominjajo na tehniko kolaža. V kratkem
programu so nastopili otroci iz skupine
Ribice, Čebelice, Zmajčki in Modri dirkači. Strokovne delavke so pripravile za
otroke izjemno domiselne eko delavnice, v katere so se vključili tudi starši iz
cele enote. Hkrati so si obiskovalci lahko
ogledali razstavo otrok v akvarel tehniki
4 | MOJ MAGAZN 5/2016

na temo vektorskih ilustracij, kjer so pokazali svojo domišljijo in otroški navdih.
Garderoba na D traktu je bila izjemno
razgibano opremljena s fotografijami
otrok pri ločevanju odpadkov, risbicami otrok, otroškimi izdelki iz odpadnega
materiala ter eko sporočili in transparenti. Razstavo je popestrila tudi naša
dobra soseda »eko-faca« Angela Klančar
iz Knjižnice Jožeta
Mazovca v Novih
Jaršah. Na koncu
je sledila eko-pogostitev s sadnimi
nabodali in muzejsko vodo z okusi iz
našega domačega
zeliščnega vrtička. Celoten dogodek je bil izjemno
skrbno pripravljen in je privabil
veliko staršev in
njihovih otrok ter

nekaj zunanjih gostov, ki so se zadržali
v poznih popoldanskih urah in neizmerno uživali v sredinem eko-vrtiljaku. Razstavo, ki je trajala do 13. maja
2016, pa si je ogledalo veliko zunanjih
obiskovalcev.
Vida Teh

Otočec je v soboto, 9. aprila 2016, gostil
najboljše slovenske osnovnošolske šahovske ekipe do 12 let. Učenci OŠ Nove
Jarše so po srčnem boju, v katerem so
dobili šest od sedmih dvobojev, enega
pa remizirali, osvojili 2. mesto. Igrali so
Jan Marn, Vesna Mihelič, Elma Halilović,
Bine Markošek in Teo Cimperman, ki
so med drugim premagali tudi državne
prvake, učence OŠ Miroslava Vilharja iz
Postojne.

Foto: Jure Horvat
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LITERARNA NAGRADA

Zadaj: Elma Halilović, Jan Marn, Vesna Mihelič
Spredaj: Bine Markošek, Teo Cimperman

V okviru literarnega natečaja, ki ga je
organizirala založba Sodobnost, je Ana
Prodanović, devetošolka OŠ Nove Jarše,
prejela nagrado, za najboljši literarni
spis. Svoj spis je javno prebrala pred
ljubljansko mestno hišo, kjer je prejela
tudi knjižno nagrado, kasneje pa je bila
z ostalimi nagrajenci povabljena na kramljanje s pisateljem Petrom Svetinom.
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POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE
Nesreče v cestnem prometu
28. 3. 2016
Ob 21.04 je na Šmartinski cesti na priključku na ljubljansko
obvoznico osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na
streho. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali
kraj nesreče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.
29. 3. 2016
Ob 20.07 sta na Letališki cesti v Ljubljani trčila motorno kolo
in osebno vozilo. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana,
ki so reševalcem nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista, odklopili so akumulator vozila ter cestišče
posuli z absorbentom.

Tehnična in druga pomoč
25. 3. 2016
Ob 15.55 so na Šmartinski cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana
s strehe objekta odstranili visečo pločevino, ki je ogrožala
mimoidoče.

4. 4. 2016
Ob 5.30 je na Letališki cesti v Ljubljani v 6. nadstropju poslovnega objekta iztekala voda. Posredovali so gasilci GB Ljubljana,
ki so zaprli ventil.

Požari v nestanovanjskih stavbah
21. 4. 2016
Ob 2.52 je v Obrijah v občini Ljubljana zagorela baraka. Požar
so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Šmartno ob Savi.
Barako v izmeri 6 x 4 metre je ogenj v celoti uničil. Naše
društvo je sodelovalo s šestimi gasilci. Na intervenciji je naš
gasilec Andraž Zupančič doživel ognjeni krst (cev za vrat).
22. 4. 2016
Ob 1.57 je ob Cesti na Obrije, občina Ljubljana, gorelo na pogorišču dan prej pogorele barake (lastnik barake je čez dan kuril
ostanke le te). Požar so pogasili gasilci PGD Šmartno ob Savi
in GB Ljubljana. Naše društvo je sodelovalo z osmimi gasilci.

09 //
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GASILSKA MLADINA

OPERATIVNO TEKMOVANJE

Dočakali smo tudi najvišjo stopnjo tekmovanja Mladinski kviz. Na OŠ
Ivančna gorica odvijal 15. Državni kviz gasilske mladine, ki se ga je
udeležilo 109 najboljših ekip iz cele Slovenije. PGD Šmartno ob Savi se
je kviza udeležilo z dvema ekipama, eno ekipo pionirjev in eno ekipo
pripravnikov. Tekmovanje je bilo odlično pripravljeno, saj je vse potekalo po planu. Medtem ko smo čakali na razglasitev, so za otroke z
različnimi aktivnostmi poskrbeli mentorji iz GZ Ivančna Gorica. Ob treh
so bili znani tudi rezultati. Naši dve ekipi sta se uvrstili v zlato sredino.
Pionirji so dosegli 20./39. mesto, pripravniki pa 14./31. mesto. Čestitke
vsem za dobro uvrstitev.
Iskrene čestitke pa ekipi mladincev iz sosednjega društva PGD
Zadobrova, Sneberje, Novo Polje za odlično osvojeno 1. mesto v kategoriji mladincev.
Mladinska komisija

Naša ekipa v postavi Matjaž, Lojze, Mojca, Miha, Gašper in
Blaž, ki je sodelovala na operativno taktičnem tekmovanju, ki se je odvijalo v vzhodnem delu Ljubljane, je med 29
sodelujočimi ekipami iz Gasilske zveze Ljubljana dosegla
izvrstno 4. mesto. Zmagala je ekipa PGD Lipoglav.
Pomeril so se na sedmih točkah in sicer;
1. Denar ali življenje, kjer je po prometni nesreči povzročitelj pobegnil. Potrebno je bilo pogasiti goreči vozili in
rešiti poškodovano osebo.
2. Improvizacija na terenu, pri kateri so gasilci z ročno vlečno napravo premaknili hlod s ceste.
3. Imaš vse?, kjer je ekipa gasila gozdni požar (s požarnimi metlami je bilo potrebno podreti plastenke in enega
izmed svojih obleči v zaščitno obleko).
4. Tudi to je naše delo je bila točka, na kateri so gasilci imeli
nalogo prekriti streho po neurju s strešniki.
5. Peš ne gre, pri kateri je bilo treba s čolnom po ponesrečeno osebo na drugi breg reke Ljubljanice in jo pripeljati
do reševalcev.
6. Reševanje na več načinov, kjer je bilo potrebno najti
in rešiti osebo iz zadimljenega prostora brez uporabe
svetilk.
7. Knjiga mene briga, ko je ekipa gasilcev v zmedi prometne
nesreče, ki jo je povzročila sladkorna bolnica, iskala še
pogrešanega otroka.

Na pomoč!
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POŽARNA STRAŽA V TRGOVINI MERCATOR NOVE JARŠE
Šmarski gasilci smo ob prenovi trgovskega kompleksa na ulici
Gradnikove brigade prevzeli požarno stražo, ki smo jo na samem
objektu vršili od 5. do 21. aprila. V straži je sodelovalo 9 gasilcev,
ki so se dnevno menjavali in opravili 144 ur.
Požarna straža je eden najpomembnejših organizacijskih ukrepov
na področju varstva pred požarom in kot tak eden od pomembnih
preventivnih ukrepov, s katerim preprečujemo nastanek in omogočamo učinkovito gašenje požara, če do le-tega pride.
Pomembnost ukrepa nedvomno potrjuje tudi dejstvo, da je v
minulih letih kar nekaj zelo velikih požarov, ki so povzročili zelo
veliko gospodarsko škodo na objektih in opremi (v nekaterih primerih so tudi zelo ohromili samo dejavnost posameznih podjetij),
nastalo prav zaradi opustitve predpisane požarne straže.

6 | MOJ MAGAZN 5/2016

Osnovni elementi za organiziranje požarne straže so opredeljeni v temeljnem področnem Zakonu o varstvu pred požarom, ki
v poglavju o ukrepih varstva pred požarom v 37. členu določa,
da mora požarno stražo organizirati:
1. kdor pretaka količine nad 10 m³ lahkovnetljivih snovi in gorljivih plinov;
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej
prilagojen za ta opravila;
3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost,
da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljalci
gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost
požarov v naravnem okolju.
Vir: GZS, Mitja Petje

DPM Šmartno ob Savi v sodelovanju s
Četrtno skupnostjo Jarše prireja

PALAČINKIJADO
*PALAČINKA ŽUR
*MINI OLIMPIJADA ZA OTROKE
*VIKINŠKI ŠAH ZA ODRASLE

V SOBOTO, 11. JUNIJA, ob 16. uri
NA IGRIŠČU ŠKRJANČEK
… njama …
vsi člani in prijatelji društva vabljeni
k sodelovanju in pripravi dogodka

Hvala vsem, ki so pripomogli k uresničitvi tekmovanja,
še posebej PGD Bizovik, saj so "motor" tekmovanja, ki
vse sodelujoče popelje v boljše znanje za jutri, že sedmo
leto zapored.
Na pomoč!
Za PGD: Mitja Petje Mičo in Lojze Jež
Foto: Mare Jerinić
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PREDSTAVITEV PROJEKTA AKTIVNO IN KVALITETNO
STARANJE (A-QU-A) V ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE

DOBRODOŠLI V INFO TOČKI ZA 65+ IN OSEBE Z OVIRANOSTMI
V torek, 8. marca, je v prostorih Infor m a c ij s ke p i s a r n e n a M a č kov i
ulici 1 župan Zoran Janković otvoril
Informacijsko točko za 65+ in osebe z
oviranostmi, ki je namenjena starejšim
meščankam in meščanom ter osebam
z oviranostmi. Na Info točki bodo lahko
osebe, stare več kot 65 let, in osebe z oviranostmi pridobile osnovne informacije
o storitvah in aktivnostih, ki so jim na
voljo v Mestni občini Ljubljana (MOL).
Pobudo za ustanovitev Informacijske
točke za 65+ in osebe z oviranostmi je
podal Svetniški klub DeSUS. Gre za pilotni projekt, prvi v Sloveniji, ki bo nudil
skupek informacij za starejše in osebe z
oviranostmi na enem mestu.

V četrtek, 7. 4. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Jarše potekala predstavitev
projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem
okolju.
Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo
na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev
projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so predstavili delovno terapijo in praktično uporabo pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev
stanovanja za večjo varnost in samostojnost starejših oseb, gibalno vadbo in meritev psihofizičnega
statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi
svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob
koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev,
udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.
Mitja Kobe, Oddelek za zdravje
in socialno varstvo, MU, MOL

Mestna občina Ljubljana že sedaj redno
izvaja dejavnosti za starejše in osebe z
oviranostmi, ki jih lokalnim skupnostim

v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja, kot na primer:
• (do)plačevanje oskrbe v institucionalnem varstvu;
• zagotavljanje mreže javne službe za
pomoč družini na domu;
• financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika;
• zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev itd.
Poleg tega MOL preko rednih letnih
javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, izdatno podpira tudi številne druge
aktivnosti, programe in projekte. Ti
starejšim in osebam z oviranostmi v
MOL nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju,

pogoje za družabništvo, izobraževanje
ter udejstvovanje v športu in kulturi.
Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih
služb, večinoma jih izvajajo nevladne
organizacije, nekatere pa tudi državni
in občinski javni zavodi, kot so na primer brezplačni računalniški tečaji, tečaji
tujih jezikov, pomoč in svetovanje svojcem pri demenci, o stanovanjski preskrbi, dnevnih centrih aktivnosti, športnih
in kulturnih dejavnostih.
Seveda pa so dobrodošli v pisarno vsi
starejši in osebe z oviranostmi, ki imajo
kakršnokoli težavo ali pobudo v okviru
Mestne občine Ljubljana, saj Info 65+
deluje pod okriljem Kabineta župana,
oziroma njegovega Odseka za pobude
občanov.
Mestna občina Ljubljana
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Info točka za 65+ in osebe z oviranostmi bo sprva odprta ob
ponedeljkih in petkih od 10. do 14. ure in ob sredah od 12. do 16. ure,
nadaljevali pa bomo v skladu s potrebami, ki se bodo sčasoma izkazale.

KO ZAGORI …
Ko slišimo, da je nekje nastal požar, si
običajno mislimo, da je to »nekje drugje«, daleč stran od nas. Tam nekje, pri
drugih, morda v sosednjem naselju.
Poslušamo sirene in se občasno sprašujemo, kje se požar dogaja. Morda
zagledamo dim in iz radovednosti ter v želji, da bi pomagali, se približamo prizorišču.
Pogosto niti ne vemo, da gasilci sploh ne morejo priti do
objekta, kjer je zagorel požar.
Gasilci v naši četrtni skupnosti Jarše pa imajo dosti
dela. Samo v januarju 2016 so
posredovali osemkrat. Nekje
je zagorel zabojnik s papirjem, drugje je nekdo pozabil
hrano na štedilniku, v pisarni
je zagorel električni radiator.
Gasilci pridejo na pomoč tudi
ob izlivu vode, ki jo je potrebno izčrpati. Prihajajo tudi takrat, ko reševalci starejše, onemogle osebe
ne morejo odnesti iz stanovanja, ali pri
trku dveh vozil, ko odklopijo akumulator.
Ravno tako so na kraju dogajanja, ko se
podre drevo pod težo zapadlega snega,
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in ko rešujejo osebo iz dvigala. Tudi
hišne ljubljenčke pomagajo reševati z
dreves. Vse to opravijo z dobro voljo, zavzetostjo in s tveganjem lastnih poškodb.
Nekaj pa je takega, kar gasilce, reševalce in voznike drugih interventnih vozil

spravi v slabo voljo. To je nedostopnost
objekta.
Ko smo postavljali trdno nameščene količke sredi poti, smo želeli zaščititi otroke
in druge pešce pred nezgodami, ki jih

včasih v naselju povzročijo vozniki. Pri
postavljanju korit za rože smo morda želeli, da bi nam bilo lepše in življenje »bolj
cvetoče«. Avto smo parkirali, kot se nam
je zdelo prav. Pri tem nismo pomislili,
da bi to motilo tiste, ki nam prihajajo na
pomoč. Gasilski avto namreč
potrebuje najmanj 3 m široko
prosto pot.
Lahko bi se v majskih dneh
sprehodili okoli našega bloka
ali hiše in ugotovili, da k nam
gasilci res ne morejo priti
z vseh strani. Tudi sosedje
bodo zadovoljni, če odstranimo oviro, zaradi katere
reševalci ne morejo do njih.
Bodoča mamica pa bo zadovoljna, ko bodo reševalci prišli
ponjo in jo peljali v porodnišnico, ker »se je začelo tokrat
zares«.
Pomagajmo gasilcem, reševalcem in
sami sebi!
(nadaljevanje sledi v naslednji številki)
Mirjana Petković in Zoran Sermek

Vljudno vabljeni!
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PEHTA
Na o s n ov n i š o l i Vi de P re g a rc
smo pred časom izdelovali ročne
lutke. Učenka 7. a razreda, Vildana
Pemperović je zasnovala lutko znamenite knjižne junakinje Pehte. Na
pomoč ji je priskočilo nekaj učenk
iz šestega razreda, saj je bilo za nastanek lutke potrebnih kar nekaj
ročnih spretnosti. Dekleta so se temeljito lotila svojega dela in nastala
je hudomušna Pehta. Poslali smo jo
na natečaj Moj najljubši slovenski
književni lik. Učenka Vildana pravi,
da je njena knjižna junakinja sicer
stroga, a tudi modra in prijazna. S
svojim izgledom pa je bila pravi izziv
za upodobitev.
Maja Žura
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DAN ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE

URBANI IZZIV

14. maja se je v Vojašnici Edvarda Peperka
odvijala tradicionalna prireditev Dan Četrtne
skupnosti Jarše, ki je potekala vzporedno s
predajo štafete zelenega ambasadorstva –
Zelene prestolnice Evrope 2016, ki jo je ČS
Jarše prevzela od ČS Moste. Ob predaji replike nagrade zelenega ambasadorja ZPE je
prisotne pozdravila in nagovorila predsednica ČS Moste, ga. Stanislava Marija Ferenčak
Marin, in predsednik ČS Jarše, gospod mag.
Bojan Hajdinjak. Sledila je slavnostna izmenjava replike nagrade zelenega ambasadorja. Zbrane je nagovoril tudi župan Mestne
občine Ljubljana, g. Zoran Janković, prisotni pa so bili tudi podžupan g. Dejan Crnek,
podžupanja ga. Tjaša Ficko, člani sveta obeh
četrtnih skupnosti ter predstavnici Službe za
lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana. Ansambel Vesna pa je zapel dve narodni
pesmi. Prireditev je vodila in povezovala ga.
mag. Mirjana Petković.
V okviru prireditve so se predstavila lokalna
društva, na sporedu pa je bila tudi podelitev
priznanj za uspešno in požrtvovalno delo
v ČS Jarše (prejemniki: Branko Češarek in
Radoš Melink iz Vojašnice Edvarda Peperka, Društvo upokojencev Šmartno ob Savi,
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Društvo Šola zdravja – skupina Nove Jarše,
Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob
Savi, Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova
– Sneberje – Novo Polje, izdajatelj lokalnega
glasila Moj magazin in javna uslužbenka v ČS
Jarše, gospa Jelka Kropivšek).
Organizacije, društva in posamezniki so
predstavili svoje dejavnosti, veliko je bilo petja,
plesa, določene športne aktivnosti pa so bile žal
prestavljene zaradi dežja. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka smo lahko
spoznali tudi vojaški poklic, vozila, opremo,
oborožitve, veteranske in domoljubne organizacije. Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev
so izvedli protipožarno varovanje prireditve,
obiskovalcem so predstavili svoje delo in pripravili zanimive aktivnosti za otroke.

Mestna zveza tabornikov Ljubljana je
v letu 2016 praznovala 20 let obstoja. V
okviru praznovanja okrogle obletnice
je Zveza organizirala štiri velike dogodke. Na dan taborništva in svetovni dan
Zemlje, 22. aprila 2016, so na Slavnostni
akademiji podelili slavnostna priznanja
zaslužnim tabornikom za razne uspehe.
Dan kasneje se je nadaljeval s tradicionalnim 20. Taborniškim Feštivalom v
Tivoliju, kjer so se odvijale aktivne in zanimive delavnice za vse obiskovalce vseh
starosti. Večer so nam v Križankah na taborniškem koncertu popestrili Kazenski
vod, Vlado Kreslin in Mi2. Zadnji dogodek

adrenalinska preizkušnja, po zipline-u
smo se spustili z enega konca jase na
drugi. Sestopiti bi morali na južni strani
hriba, vendar se nam je zataknilo pri orientiranju in smo po pomoti sestopili na
severni strani, kar nas pa ni odvrnilo od
cilja, da uspešno prehodimo celo pot in
opravimo vse preizkušnje. Po nekajminutnem zaostanku smo prišli na naslednjo
točko, kjer smo se preizkusili v razstavljanju in postavljanju stolpa iz klad, ne da bi
se ta porušil. Odhiteli smo na naslednjo
točko, kjer so nam mestni redarji pokazali, kako se namesti in sname lisice na
avtomobilski gumi. Seveda smo morali

supom na drugi breg Ljubljanice in nazaj,
dviganje člana ekipe (član je bil na kolesu) z gasilskim dvigalom, dričanje po
mokri drsni površini, oskrba ponesrečencev v avtobusu, steber poguma in še
veliko drugih. Seveda pa niso manjkale
taborniške preizkušnje, na eni izmed
njih smo postavljali bivak iz dveh šotork,
pri čemer smo vsi člani ekipe bili na nek
način »poškodovani« (jaz nisem smel
uporabljati ene roke, Rebeka je imela prevezane oči, David pa zvezane noge). Na
eni kontrolni točki smo morali prehoditi
labirint po posebej določenem zaporedju
(tukaj smo se preizkusili v naših orientacijskih spretnostih). Posebej bi pa rad
omenil še eno vzdržljivostno preizkušnjo
(ki je bila po mojem mnenju najboljša), na
kateri smo morali preteči vojaški poligon,
vmes preskočiti oviro, dvigniti in prekotaliti kamionsko gumo in pred začetkom
narediti še 10 sklec. Da pa ne bi bilo tako
enostavno, smo ves čas s seboj nosili še
gumijasto puško. Vso to preizkušnjo je pa
vodil vojak.

v sklopu praznovanja 20-letnice je bil
Urbani izziv z vznemirljivimi preizkušnjami za tabornike in ostale tekmovalce.
Urbani izziv je potekal v nedeljo, 24. aprila 2016, v središču Ljubljane. Črni mravi
smo se tekmovanja prav tako udeležili, in
sicer z dvema ekipama, Anonimne lisičke
in Prežvekovalec.
V ekipi Prežvekovalec smo tekmovali
Rebeka, David in jaz (Matej). Skupaj smo
se nekaj minut čez 9. uro zjutraj zbrali
pred OŠ Poljane, tam pustili nahrbtnike
z rezervnimi oblačili in se odpravili do
našega štarta, ki je bil na Prešernovem
trgu. Tam smo srečali tudi našo drugo
ekipo iz Rodu, Anonimne lisičke, ki so
se ravno pripravljale, da bodo začele s
progo in nalogami. Nekaj minut za štartom Lisičk (natančneje ob 10.06) smo se
tudi Prežvekovalci pognali na orientacijsko progo. Na prvi kontrolni točki smo
se kar dobro namučili, saj smo poganjali
sobna kolesa in z njimi polnili električni
avto. Tu smo izvedeli tudi, da bi morali
goniti še veliko dlje kot 3 minute, da bi
lahko avto prepeljal kakšen kilometer.
Pot nas je vodila naprej do vrha ljubljanskega gradu, kjer nas je čakala prva

postopek tudi sami ponoviti. Moram priznati, da se nam je nameščanje lisic med
prikazom zdelo enostavno, a ko enkrat
sam poskusiš, hitro ugotoviš, da ni tako
preprosto. Kljub manjšim zapletom nam
je vseeno uspelo namestiti lisice in jih
tudi sneti v 1 minuti. Na naslednji točki
nas je čakala še ena adrenalinska točka,
na kateri je en član ekipe (pri nas je bila to
Rebeka) zlezel v napihljivo žogo (to je bila
tista žoga, ki se uporablja za zorbing) in
po Ljubljanici moral prilesti (oz. preplavati, preteči v žogi …) 6 m v nasprotni smeri
toka. Tako kot druge ekipe smo imeli
nekaj težav z vetrom, ki nikakor ni hotel
ponehati. Naprej po poti nas je čakalo še
veliko preizkušenj, tako adrenalinskih kot
tudi spretnostnih, med njimi veslanje s

Urbani izziv smo v zgodnjih popoldanskih urah zaključili v Tivoliju, od tam smo
se pa odpravili nazaj v OŠ Poljane na zasluženo kosilo. Na koncu smo izvedeli,
da se je naš trud izplačal, saj smo ekipa
Prežvekovalcev v konkurenci 55 ekip
dosegli odlično 7. mesto! Urbani izziv
so letos organizirali prvič, po nekaterih
besedah organizatorjev pa morda ne
zadnjič. Zagotovo je bil Urbani izziv ena
velika in zanimiva dogodivščina za vse
udeležence. Za izvedbo takšnega dogodka je potrebnih veliko ljudi in ogromno
vloženega truda in prostovoljskih ur. Pri
izvedbi so tudi pomagali zunanji izvajalci,
ki so še bolj popestrili vse preizkušnje in
delavnice.
Matej Plestenjak
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Oglasi se v NOVO FRKSovo
degustacijsko brunarico
na Tržnici BTC City!
Kikirikijevo maslo so iznašli kot vir beljakovin za ljudi brez zob,
FRKS pa smo iznašli kot vir zdrave, sveže in okusne ulične prehrane za LJUDI, KI ŽIVIJO NA POLNO!
Frks te osreči s sveže zavitimi dobrotami, ko si v frki s časom,
ko se dogaja ... a si vseeeno želiš jesti svežo, zdravo in okusno
pripravljeno hrano!
Najmanjši kuščar na svetu lahko stoji na tvojem nohtu, Frks pa
lahko poješ kar stoje med odmorom za malico ali kosilo, na popoldanskem sprehodu skozi BTC ali ob polnočnih napadih lakote.
Oglasi se pri nas in izberi med vedno sproti pripravljenimi
"frksi" - zavitki, nadevanimi s svežo zelenjavo, svetovnimi okusi
(mehiškimi, mediteranskimi, azijskimi), za mesojedce ali vegetarjance, obogatene z domačimi omakami.
Na voljo so tudi osvežilne solate, prgrizki - "snaki" ter slastni frks
burgerji s 100 % slovensko govedino.

Povprečen objem traja 3 sekunde, FRKS pa traja,
dokler želodcu dogaja!
Se vidimo v:
• centru Ljubljane, na Kongrescu;
• na Bavarcu;
• in NOVO! - tudi na tržnici v BTC City.
Ali ste vedeli?
Ime Frks izhaja iz "frke" - naglice;
(imeti) polne roke dela, pri čemer se zelo mudi.
Zafŕkati pomeni zavihati: npr. zafrkati rokave.

Novo
na tržnici

17 //

JUDO KLUB SOKOL V RAVENNI
Skupina G-juda iz Judo kluba Sokol Ljubljana
se je prvič udeležila mednarodnega tekmovanja
v G-judu v Ravenni v Italiji. Srčni judoisti, super
družinski člani tekmovalcev, trenerji, prostovoljci, prijateljska kluba z Jesenic in iz Kopra, sponzorji in donatorji – Judo zveza Slovenije, Društvo
Vita, Pizzerija Čebelica, Center Janeza Levca, TC
Motoshop, Športna unija Slovenije – ter prijazni
organizatorji, vsi skupaj smo ustvarili čarobni
napoj, ki nas je popeljal do odlične skupne uvrstitve, in sicer na 3. mesto. Ponosni smo tako na

skupno uvrstitev, kot na posamezne rezultate, zlato
za Tino Skerlep, Aljaža Colariča, Mateja Davida in
Zlatka Klopčiča, srebro za Živo Golob, Gašperja Šilca
in Gašperja Naduja ter bron za Filipa Demšarja, Saro
Potparić, Marka Černeta in Marjana Murna. Želimo
si, da bi lahko svoj tekmovalni pohod nadaljevali, saj so nas že povabili na Norveško, v Francijo,
Anglijo in v Nemčijo. Hvala vsem, ki navijate za
nas, ki verjamete v nas, nas sofinancirate in se veselite z nami!
Viki, Judo klub Sokol

BTC city!

Uživaj v

svojem
najljubšem

ŽE OD €3
,90
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CITYPARK BO TUDI LETOS OBNOVIL OSNOVNO ŠOLO

RADOST V NOVIH JARŠAH

Citypark, največje nakupovalno središče
v Sloveniji, ki ga vsako leto obišče več
kot 9 milijonov ljudi, bo tudi letos eni
izmed osnovnih šol iz Ljubljane in okolice podaril denar za prenovo. Osnovna
donacija je 5.000 evrov, končna višina
pa je odvisna od števila všečkov na družbenem omrežju Facebook – za vsak nov
všeček obiskovalcev na profilu Cityparka
do četrtka, 9. junija, bo Citypark podaril
še dodaten evro.
Potem ko so lani obnovili igrišče podružnične šole Hrušica in s tem razveselili
tamkajšnje šolarje, letos že drugo leto zapored pripravljajo natečaj in vabijo k sodelovanju vse osnovne šole iz Ljubljane
in okolice. »V Cityparku veliko vlagamo v
družbeno ozaveščenost in skrb za okolje,
saj želimo, da bi vse naslednje generacije otrok pridobivale znanje v čim bolj
dostojnih in urejenih prostorih, ki nam
bodo vsem ponos,« je poudaril Toni
Pugelj, direktor Cityparka.
»Ko sem izvedela, da so izbrali našo šolo,
so se mi ulile solze. To so bile solze sreče.
Da bodo otroci dobili novo igrišče in
sploh možnost, da se igrajo pred šolo, je
za nas, kot da bi zadeli glavni dobitek na
lotu,« ob lanski razglasitvi izbrane šole
ni mogla skriti veselja Simona Ipavec
Možek, vodja Podružnične šole Hrušica
Osnovne šole Božidarja Jakca. Veselja

Razlogov za obisk novega Mercatorjevega Centra tehnike v Ljubljani
je kar nekaj in prav gotovo jih boste v
mesecu maju in juniju našli tudi vi. V
Centru, ki se razprostira na več kot 800
m² prodajnih površin, zagotavljamo
vsakemu obiskovalcu zelo visok nivo
nakupovalnega ugodja. Še posebej
v času od 12. 5. do 14. 6. 2016 imamo
za obiskovalce pripravljenih kar nekaj
nadvse ugodnih akcijskih ponudb, predvsem izdelkov bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, izdelkov zabavne
elektronike, računalništva itn.
In to še ni vse. Poleg tega vam nudimo
veliko ponudbo kopalniških ambientov,
vodovodnih armatur ter ostale kopalniške opreme. Obenem lahko izkoristite
tudi storitev izrisa kopalnice. Seveda
smo na sezono in piknike še posebej
pripravljeni, saj je kar nekaj prodajne

površine pri vhodu
namenjene tovrstni
ponudbi.
Tudi domači mojstri, ki želijo pobarvati in opremiti
dom, bodo prišli
na svoj račun.
Izkoristite ugodno ponudbo
barv, stavbnega
notranjega in
zunanjega pohištva ter talnih
oblog.
Povsem nova poslovalnica M Tehnika v Mercatorjevem TC
Nove Jarše – Beblerjev trg 2, vam izreka iskreno dobrodošlico ter vas vabi,
da jo obiščete in se o vsem tem tudi
prepričate. S strokovnim svetovanjem,

V novo šolsko leto so jih pospremile
nove pisane gugalnice, urejena okolica in nova, primernejša tla brez blata.
»Najbolj mi je všeč, da je vse pisano, in
da je veliko prostora za igranje,« je takrat navdušeno povedala drugošolka, ki je
kar žarela od sreče. Šolarji se zahvaljujoč
natečaju največjega nakupovalnega središča pri nas lahko učijo tudi v učilnici na prostem, ki jim zagotovo polepša
šolske dni. »Vrednost obnovitvenih del

s pomočjo izvajalcev, ki so vložili veliko
dela, je dosegla celo 15.000 evrov,« je ob
odprtju povedal Toni Pugelj.
V Cityparku so se že lani odločili, da
bodo akcijo ponovili tudi letos. Šoli, ki
bo najbolje utemeljila, zakaj potrebuje
obnovo, bo Citypark podaril bon v vrednosti najmanj 5.000 evrov za obnovitvena dela, ki naj bi potekala med šolskimi
počitnicami. Prijave zbirajo do ponedeljka, 6. junija, rezultat bo znan sredi junija.

Foto: Robert Krumpak

niso skrivali niti otroci, saj so njihovi
kriki navdušenja odmevali vse naokoli. Toni Pugelj je ob simbolični predaji
bona v vrednosti 5.000 evrov poudaril:
»Želimo si, da bi generacije naših potomcev znanje pridobivale v čim bolj
dostojnih in urejenih prostorih. Ponosen
sem, da bo k temu pripomoglo tudi nakupovalno središče Citypark. Zavedamo
se odgovornosti do družbe in okolja in
pozivamo tudi druga slovenska podjetja,

Foto: Marko Vavpotič

14 | MOJ MAGAZN 5/2016

naj storijo podobno. Otroci so naša prihodnost in naše bogastvo. Vanje in v njihovo izobrazbo moramo vlagati, le tako
si lahko obetamo svetlejšo prihodnost.
Prav žalostno je, v kako slabih razmerah
so nekatere osnovne šole, zato že razmišljamo o razširitvi akcije.«
Klavdija Miklavžin Javornik, vodja
marketinga v Cityparku, ni skrivala, da
so jo nekatere prošnje pretresle: »Vedeli
smo, da so finančne stiske nekaterih šol
velike. Kljub temu nismo pričakovali, da
so razmere ponekod tako katastrofalne.
Marsikatera prošnja je v oči zvabila solze
žalosti in izbor je bil res težak. Upam, da
smo s tem natečajem odprli oči še komu
in bodo imeli tudi otroci drugih osnovnih šol jeseni možnost začeti šolsko leto
v lepših prostorih. Se pa veselimo nasmeha na obrazih izbrane osnovne šole,
ko bodo šolarji kmalu lahko videli prenovljeno, urejeno in predvsem novo šolsko
igrišče.« Tako jim ob slabem vremenu in
dežju zaradi blata na igrišču ne bo treba
ostajati v učilnicah oziroma se igrati v
prostoru, do katerega morajo čez prometno cesto. »Želimo si igral, predvsem
pa tla, da se bomo lahko igrali tudi, ko
dežuje ali sneži,« so radostno ponavljali
otroci. Dva meseca pozneje so z glasnimi vzkliki hura, ki so odmevali naokoli, pospremili odprtje novega igrišča.

velikim naborom izdelkov in ugodno ponudbo bomo zagotovo privabili radost na
vaš obraz.

MOJ MAGAZIN 5 /2016 | 15

ZDRAVJE

5. 6. 2016, križanke v ljubljani, med 9. in 17. uro
Na prvo junijsko nedeljo bodo
ljubljanske Križanke ponovno
postale središče zdravega načina
življenja. Lekarna Ljubljana namreč
v nedeljo, 5. junija, že tretje leto
zapored pripravlja Festival zdravja.
Obiskovalci festivala bodo lahko
opravili brezplačne preventivne
meritve, se posvetovali z magistri
farmacije o pravilni in varni uporabi

zdravil ter zdravem življenjskem
slogu, spoznali ustrezne vaje za
hrbtenico, medenico in ramenski
obroč, otroci pa se bodo lahko
udeležili različnih ustvarjalnih in
poučnih delavnic ter se družili z
Robijem Kranjcem. Na dan dogodka
bodo po ugodni ceni na voljo izdelki
za ohranjanje zdravja.

Letošnja novost festivala bo kuharski
šov s kuharskim parom Tejani.
Pripravila bosta 4 tematske kuharske
delavnice s poudarkom na zdravih
jedeh, ki jih boste tudi doma z
lahkoto pripravili.
Že danes si nedeljo, 5. junija,
rezervirajte za Festival zdravja.

Več informacij dobite na spletni strani
www.lekarnaljubljana.si.
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POMEN DOTIKA V
PSIHOTERAPIJI
IN VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Skozi zgodovino se je razvilo več različnih
psihoterapevtskih pristopov, s poudarki na
različnih metodah in načinu dela, vendar
z istim ciljem; posamezniku olajšati življenje in ga naučiti sprejemati sebe in dane
situacije kot del življenja. Med drugimi se
je razvila tudi telesna psihoterapija. Gre
za terapevtski proces, kjer v psihoterapevtskem delu pomembno mesto zaseda
delo s telesom, ki vključuje tudi dotik (stisk
roke, objem, opora z roko na ramenu …).
Poleg komunikacije ter telesnih senzacij je
telesni stik za klienta zelo pomemben, saj
človek ne obstaja le kot um brez telesa in
ne kot telo brez uma. Zato je pomembna
vključitev obeh aspektov v terapijo. Dotik
je za vzpostavljanje povezave med umom
in telesom nepogrešljiv, saj ima vpliv na
spomin posameznika in pomembno vpliva na sproščanje travmatičnega materiala, ki ga nosi klient v svojem telesu. Tako
pogosto v nas prebudi čustva, občutke, ki
se jih sicer v nekem trenutku niti ne zavedamo oziroma jih ne prepoznamo, dokler
ne začutimo topline sočloveka. Znano je,
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da se s pomočjo dotika sproščajo različni
hormoni, med njimi tudi oksitocin, ki ima
pozitivne psihične učinke in ga imenujejo tudi povezovalni hormon. Fizični stik
klientu pomaga pri ponovni vzpostavitvi stika z odtujenimi deli telesa oziroma
osebnosti. Z dotikom lahko terapevt klienta pomiri, opogumi in mu nudi podporo,
seveda pa je pri tem pomembno izbrati
primeren trenutek, da se klient ne počuti
ogroženega, če se ga terapevt dotakne ob
nepravem trenutku, ali pa celo zavrženega, če mu dotika terapevt ne ponudi. Duet
pogovora in dotika pomembno poveča
občutek varnosti, empatije, pomirjenosti
in udobja, kot tudi občutek, da je klient slišan, viden in razumljen ter sprejet s strani
terapevta. Ob tem je zelo pomembno, da
terapevt upošteva etičnost dotika in osebne meje posameznika. Uporablja ga previdno, pri vsakem klientu posebej in na
drugačen način, saj je pomembno imeti
v obziru klientovo preteklost, diagnozo,
trenutne težave, kulturno okolje, iz katerega izhaja, spol in še kakšen element
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DOGODEK BO TUDI V PRIMERU DEŽJA.

njegovega življenja. Dotik zelo lepo opiše
stavek: “Dotik – enostaven stik človeka s
človekom“. Ne moremo se namreč dotakniti drugega, brez da bi bili tudi mi sami
dotaknjeni. Mislim, da pove več kot katerakoli razlaga, kaj je dotik in kako pomemben je za vsakega izmed nas. Ne le, da si ga
včasih zaželimo, ampak kako pomemben
je v vseh obdobjih našega življenja – od
samega rojstva, pri dojenčku, pa vse do
smrti, pri starostnikih in umirajočih. Že
samo s stiskom roke ali objemom lahko
marsikomu razblinimo stisko in mu tako
polepšamo dan ali vsaj trenutek. Pogosto
se bojimo nekoga objeti ali prositi za
objem, ko ga potrebujemo, vendar lahko
z nežnim dotikom in poslušanjem svojega
občutka za sočloveka drug drugemu ponudimo ravno to, kar v nekem trenutku
potrebujemo. Pa naj bo to le nežen dotik,
stisk roke ali močan objem.
Mateja Švetak
Študentka psihodinamske
psihoterapije

www.lekarnaljubljana.si

5. 6. 2016, križanke v ljubljani, med 9. in 17. uro
Posvetovanje z magistri farmacije o pravilni in varni uporabi zdravil, svetovanje o zdravem življenjskem slogu
ob diabetesu, povišanem holesterolu, visokem krvnem tlaku, prekomerni telesni teži, osteoporozi in težavah s
prostato, pregled kože in svetovanje o negi kože, svetovanje o zdravi prehrani, program opustimo kajenje.
Meritve s svetovanjem: glukoza v krvi, holesterol, krvni tlak, EKG, saturacija, venski pretok,
CO v izdihanem zraku, kostna gostota.
Žur za malčke: naredi svojo zobno pasto, izdelaj svoj inštrument, ustvari zeleni periskop za lažje raziskovanje
narave, ustvarjalne in poučne delavnice, poslikava obraza, fotografiraj se z Robijem Kranjcem.

VSTOPNICA = DOBRA VOLJA
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SVEČNIKI
IZ PRAZNIH

NAREDI
SI SAM

PLOČEVINK

Svetovni dan športa

Pločevinke od pijač so se mi od nekdaj zdele izredno priročne; ne le, da vsebujejo nekatere moje najljubše pijače, da so
priročne, da se iz njih da po uporabi izdelati mnogo stvari, z
lahkoto se jih tudi reciklira, torej so dokaj trajnostne. Ko sem
bila majhna, je bil tulec, v katerem sem shranjevala svoje
najljubše barvice – tudi dragocene roza, srebrne in zlate
– narejen iz pločevinke. Oče je s pomočjo odpirača za konzerve »odprl« zgornjo ploskev pločevinke, nekoliko pobrusil
robove, da niso bili preveč ostri, in že so tudi barvice dobile
čisto svoje mesto shranjevanja.
Sedaj, ko je sezona piknikov in druženj na prostem
pred nami, bomo imeli mnogo priložnosti, da naberemo in predelamo pločevinke. Mnogo stvari lahko
napravimo iz njih, tudi okrasnih, a tudi praktičnih. In
danes vam bom predstavila svečnik iz pločevinke.

POTREBUJEMO:
• prazno pollitrsko pločevinko;
• škarje ali olfa-nož;
• manjše klešče (ni nujno).
OPIS:
Pločevinki s škarjami ali olfa nožem
odrežemo zgornjo ploskev (tisto, kjer je
tudi luknjica, skozi katero pijemo). Sedaj
navpične stranice pločevinke narečemo
na trakove, široke 7–10 mm, in sicer do
treh prstov nad spodnjim robom. Pri
tem bodimo natančni – rob, do katerega
režemo, naj bo enakomeren – najpreprosteje bo, če rob označimo z elastiko.
Sedaj trakove z roko rahlo razpremo,
potem pa pričnemo s prepletanjem. Z
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roko trak prepognemo preko sosednjega, pod naslednji trak. Potem sosednjega
spet prepognemo preko sosednjega, pod
trak sosednjega traka ... Nadaljujemo,
dokler imamo material, lahko pa trakove na koncu porežemo, prepognemo ali
zvijemo s pomočjo klešč. Pravkar smo
naredili svečnik.
Svečnik sedaj lahko uporabimo za čajne
svečke, lahko pa ga dodatno okrasimo z
olfa nožem – v tri prste široke stranice

Toplejši meseci so, upam, pred nami, 31.
teren lahko izkoristimo; če je možno, hozačetku tekaške sezone tek kombiniram
maja pa praznujemo svetovni dan špordimo tako v hrib kot po ravnem.
s hojo (minuta teka, minuta hoje, po
ta. In toplejši meseci ponujajo mnogo
S tekom sem sama dolgo imela neporavnekaj dneh podaljšam na dve minuti in
priložnosti, da na ta dan pričnemo, če
nane račune; še iz časov srednje šole se
pol teka in hoje, kak teden kasneje tečem
nismo že prej, s športnimi aktivnostmi,
mi je zdelo, da gre za svojevrstno obliko
pet minut, hodim pa le dve in pol, potem
ki bodo med drugim blagodejno vplivale
mučenja. Potem pa je sodoben način živpa so minute teka vedno daljše, hoje pa
na naše zdravje, pomagale, da bomo bolj
ljenja terjal svoj davek; stres je načel moje
je vedno manj), kasneje pa le še uživam
privlačni in samozavestni, pa še aktivno
zdravje in jasno mi je postalo, da hoja na
v teku. Najraje tečem v parku, neznanbomo prežika pa mi niso
veli prosti čas
niti sosednje
in to v najulice, odvisno
boljši družbi
od počutja in
– sami s sabo.
okoliščin.
Marsikateri
Osnovni telobralec je zdaj verjetno
vadni gibi tudi niso
pomislil, da tovrstne
zanemarljivi in še
aktivnosti navadno
kako vplivajo na naše
vključujejo denarna
počutje; če zjutraj
sredstva, ali pa da
ogrejemo telo, preko
zahtevajo ogromno
dneva pa naredimo
časa, organizacije in
nekaj vaj za vrat in
sploh vložka energihrbet, bo naše telo
je, še preden začnetega zelo veselo, pomo. Pa ni nujno tako.
sebej še, če večino
Gibamo se lahko tudi
delovnega dne prebrezplačno, na prossedimo. Pri tem ne
tem, pri tem pa ne
potrebujemo kuppotrebujemo ne nasljenih uteži, saj nam
vetov strokovnjakov,
za utež lahko služi
ne drage opreme ali
lastno telo, lahko pa
P. S.: Da je nogomet najpopularnejši šport na svetu verjetno veste, pa ste vedeli
vstopnic. Tudi pričsi naredimo uteži
tudi, da je golf edini šport, ki ga je človek igral v vesolju, natančneje na luni?
nemo lahko počasi
tudi sami; prazne
Alan Shepard je leta 1971 med sprehodom po lunini površini namreč žogico
in svoji telesni prippollitrske ali litrske
odbil (po lastni oceni) od 180 do 350 metrov daleč.
ravljenosti primerno;
plastenke napolnimo
hoja, tek, preproste
z vodo, rižem, kašo
telovadne vaje in podobno nas namreč
delo in domov ne bo dovolj. Zato sem
ali čim tretjim, ali pa v nahrbtnik naložistanejo le malo začetne volje in kmalu
pričela s tekom. Pravzaprav sem najprej
mo nekaj knjig, skratka ustvarjalnost se
bomo brez teh aktivnosti tako rekoč bosi.
dolgo pričenjala; po teden, dva sem se
tudi pri športu splača. Prebivalci Novih
Hoja je ena človeku najprijaznejših oblik
še držala načrtovanih "treningov", potem
Jarš pa si lahko privoščite tudi fitnes in
gibanja. Pričnemo lahko tako, da izstopa me je veselje do teka počasi minilo;
to brezplačno, saj je v vašem naselju MOL
pimo iz avtobusa eno postajo pred tisto,
slabo vreme, menstrualne bolečine ali kaj
lani postavila zunanji fitnes, ki ga nekana kateri navadno izstopimo. Vsak teden
tretjega mi je služilo za priročen izgovor.
teri že dobro poznate. Ponuja možnosti
izstopimo postajo prej in kmalu bomo
Ampak po letih poizkušanja in preizkuresne ali lahke vadbe, pa tudi osnovnih
več kot pol ure na dan hodili, se gibali
šanja je tek zdaj eden od mojih najljubših
vaj in raztezanja pred ali po teku.
na svežem zraku. Pri hoji se z lahkoto
rekreacijskih športov. Sem pa na začetku
Upam, da sem vam, posebej tistim, ki
igramo s tempom; nekaj minut hodimo
naredila napako; povsod so me učili, da
(podobno kot jaz) za športne aktivnohitro, kar zmoremo, potem hojo spet
je najoptimalnejši čas za tek zgodaj zjutsti potrebujete nekoliko več spodbude,
umirimo in hodimo počasneje, pa spet
raj, saj da mi bo dal zalogo energije in me
predstavila vsaj nekaj argumentov ZA
nekaj časa hitro, nekaj sto metrov pred
pripravil na dan. In res je, jutro je optimašportno udejstvovanje. Če pa ne, nas pa
domom pa tempo spet zmanjšamo, umilen čas za tek, ampak meni ne ustreza,
poleti v vsakem primeru čakajo olimpijrimo srce in dih, pa smo doma. Seveda se
zdaj tečem večinoma zvečer in tekaške
ske igre in svoje športne ambicije lahko
lahko odpravimo tudi na sprehod, ki ni
urice se neizmerno veselim. In če sem
manifestirate vsaj v navijaškem smislu.
del poti domov z raznih obveznosti. Da
se na začetku obremenjevala s časom,
bomo hojo optimalno izkoristili, je vsedihalno tehniko, pogostostjo, tempom
Športni pozdrav!
eno fino, da je naš tempo živahen, toliko
... zdaj v teku samo uživam; nekajkrat
da nekoliko pospešimo bitje srca. Tudi
na teden pretečem nekaj kilometrov. Na
Neja Šmid

lahko zarežemo vzorčke, ki bodo metali zanimive sence na mizo, lahko pa
v pločevinko natresemo okrasni pesek,
ostanke kaše, riža ali česa tretjega. Pri
uporabi bodimo previdni: sveč ne puščajmo brez nadzora.
Upam, da sem vam dala idejo za uporabo pločevink, v vsakem primeru pa vam
želim, da uživate v druženju na prostem!

Neja Šmid
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Pomladanska pica

Čas priprave:
45'

Kaj bolj prija človeku po
dnevu, preživetem na svežem zraku?
To vprašanje sem si v zadnjih dneh
večkrat zastavila. Opravila na vrtu,
prvi pomladni pregled bližnjega gozda,
sprehod s prijatelji … Ob vrnitvi smo si
bili edini: pica. In smo se lotili dela, vsi,
da bi čim prej končali
ZA POMLADANSKO PICO
SMO UPORABILI:
• 0,5 kg moke (bele, polnozrnate, mešano; za recept ni pomembno);
• 0,5 vrečke suhega kvasa ali kocke svežega kvasa;
• 0,5 jedilne žlice soli;
• 0,4 l vode;
• 100 g pora;
• 5 srednje velikih svežih šampinjonov;
• 350 g sira;
• zavitek mocarele;
• pest sončničnih semen;
• 0,1 l pasiranega paradižnika (lahko
tudi več, po občutku);
• origano;
• peki papir;
• strok česna.
PRIRPAVA: Medtem ko sem sama zamesila testo, so se prijatelji lotili ribanja,
sekljanja in rezanja. Uporabila sem suhi
kvas, ki sem ga stresla v luknjico, narejeno v moki (cca. 100 g moke sem prihranila za kasneje). Kvas sem potem z moko
pokrila in dodala sol. Vse skupaj sem
dobro premešala in počasi dodala vodo
(ker ne porabim vedno vse vode, in ker
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se mi zdi, da je tako narejeno testo bolj
voljno, najprej dodam približno polovico
vode, potem pa jo dodajam po občutku).
Vse skupaj sem gnetla toliko časa, da je
nastala enotna masa, ravno prav vlažna,
ki pa se ni lepila na prste ali delovno površino – testo. Tega sem potem položila
v posodo, pokrila z navlaženo krpo in
postavila na pult (torej ne segrela, ne
hladila), da je počivalo. Medtem pa je
družba naribala sir, sesekljala gobe, na
nekajmilimetrske kolobarčke narezala
por, nakockala mocarelo. Česen so olupii, a ga niso nareali ali sesekljali, pustii
so celega. Vzeli smo si 10 minut odmora
in pečico prižgali ter nastavili na 230 ˚C.
Iz pečice sem odstranila tudi rešetko, saj
sem želela na njej speči pico.
Testo smo razvlekli na velikost rešetke iz pečice. Če je testo vlažno (kar ni
nujno enako kot mastno, jaz običajno
ne dodam maščobe!) in voljno, bo kar
zlezlo narazen. Testo smo položili na
peki papir, ki mora prekrivati celotno
režo. Testo smo premasli s paradižnikom, na tako premazano testo pa enakomerno razporedili olupljen česen. Čez
to smo enakomerno potresli sir. Po siru
smo raztresli gobe in por, na koncu pa

med mocareline kocke z rokami vmešali
sončniča semena in vse skupaj potresli po pici. Pod peki papir smo potisnili
rešetko in vse skupaj dali v ogreto pečico – na sredino. In nekaj časa ob uživanju v vonjavah cedili sline. 20 minut
pravzaprav.
V tem času smo pripravili solato in mizo
in 20 minut je kmalu (čeprav se nam je
zdelo, da se minute vedno bolj vlečejo) minilo. Preverili smo, če je pica že
pečena, in sicer tako, da smo z nožem
dvignili rob pice ter preverili, če je že
zlatorjavo zapečeno. In bilo je, kakšno
veselje!
Pico smo narezali na manjše koščke,
solato postavili na sredino in uživali v
jedi. Nekateri so pico popestirili s pekočo omako ali kislo smetano, pravzaprav
pa za take dodatke lahko uporabimo tudi
katerega od pestov iz prejšnje številke
revije Moj magazin.
Recept je primeren za dve odrasli, zelo
lačni osebi, tri manj lačne odrasle ali štiri
do pet otrok – odvisno od starosti.
Če v pečici nimate rešetke, lahko enako
dober rezultat dosežete tudi v pekaču.

Neja Šmid

INTERVJU

BTC CITY

Intervju:

360º

LIVE

Igor Samobor

Od 29. maja do 4. junija bo v
Ljubljani potekal že 3. Drama
Festival, ki bo gostil izbor
najboljših domačih in tujih
uprizoritev aktualne sezone. O
festivalu smo se pogovarjali z
ravnateljem ljubljanske Drame.

Festivalska tema so ženske vloge in vloge
žensk v gledališču. So vloge žensk (in
ženske vloge) v sodobnem gledališču
drugačne, enakopravnejše (v primerjavi
s klasičnimi), ali pa nas na tem področju
čaka še veliko dela (če je sploh potrebeno
po vašem mnenju)?
Kakšne so razlike (če so) v primerjavi s
tujino (tudi v oziru na mednarodno komponento festivala)?
Videti je, da imajo ženske v sodobnem
gledališču mnoge in odločilne vloge,
od ustvarjalk do umetniških vodij gledališč. V Sloveniji je tehtnica, kar se
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Francoska ulica

TRŽNICA

C&A

ZARA

Novi okusi
Na tržNici
Btc city
Italijanska ulica

DIAMANT

Festival ima bogat spremljevalni program. Kako ste ga oblikovali?
Vsak festival poskuša poskrbeti za dobro
počutje in tudi za to, da se teme predstav in vsega ostalega dogajanja povezujejo. Festival je konec koncev praznik
gledališča. Praznujemo konec sezone,
pregledujemo najboljše od tistega, kar

so naša partnerska gledališča v tej sezoni naredila, in seveda poleg naštetega
razpravljamo tudi o smereh razvoja gledališča. Spremljevalni program sestavljajo okrogle mize, ki se tematsko vežejo
na uprizoritve, pogovori z ustvarjalci po
gostujočih predstavah iz tujine ter koncerti, s katerimi se festivalsko dogajanje
podaljša pozno v večer.

EMPORIUM

Novi
okusi
Na tržNici Btc city

od poNedeljka do soBote med 10. iN 21. uro

www.btc-city.com

direktoric in umetniških vodij tiče,
nagnjena globoko na žensko stran. V
zadnjih desetletjih je tudi znatno več režiserk in dramaturginj kot denimo pred
petdesetimi leti. Kljub temu pa o(b)stajajo določena ustaljena prepričanja
o vlogah žensk v gledališču. Najbolj se
to kaže v repertoarni politiki, izbiri tematik in besedil. Izbor pa je posledica
splošne družbene klime, zanimanja in
seveda vzorcev patriarhalnega sistema,
ki je, priznajmo, še vedno prevladujoč.
Gledališče je »ogledalo družbe« in njegova naloga ni spreminjanje sistemov,
lahko je samo opazovalec, ki s prstom
pokaže na problem. Na področju enakih
možnosti je gotovo potrebno še marsikaj razrahljati in tudi kaj spremeniti.

Latinski trg

DRAMA
FESTIVAL

oblika d.grgić

Stična točka letošnjih festivalskih
predstav so ženske. Je to naključje ali
manifest?
Letošnji in tudi oba prejšnja festivala
sestavljava v tandemu Eva Kraševec in
jaz, zato skupaj tudi odgovarjava na vaša
vprašanja. Težko bi govorili o manifestu,
vendar pa nikakor ne gre za naključje.
Letošnji Drama Festival izpostavlja dve
tematiki, ena je performativnost v sodobnem gledališču, druga pa so ženske
vloge v gledališču. Če govorimo o gledaliških partiturah, prav gotovo velja, da
je v klasični dramatiki napisanih manj
ženskih vlog. Za sodobno dramatiko pa
to pravilo v glavnem ne velja več. Kljub
temu pa se še vedno pojavlja vprašanje
zastopanosti protagonistk v dramskem
gledališču. Podobno se lahko sprašujemo tudi o zastopanosti žensk v družbi, ki
kljub trudom pogosto ostaja na patriarhalnih klišejih. S tokratnim festivalskim
izborom besedil z naslovnimi junakinjami smo želeli razplastiti to vprašanje.

ŠC MILLENIUM

BIG BANG

Na čem gradite festivalsko vzdušje?
Po svojih najboljših močeh se trudimo,
da bi se obiskovalci pri nas počutili kar
se da prijetno. Festivalski vrt, ki zelo lepo
dopolnjuje dogajanje v začetnih poletnih mesecih, predstave na vseh odrih,
pogovori z zanimivimi sogovorniki,
glasba … Festivalsko vzdušje ustvarjajo
vsi sodelavci Drame, ki kljub dolgi in naporni gledališki sezoni Drama Festival
vsako leto izpeljejo profesionalno in
z veliko dobre volje. Za nas je Drama
Festival praznik in želimo si, da bi se
tudi vsi obiskovalci počutili praznično.
S. D.
FOTO: Peter Uhan
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KULTURA

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE
LJUBLJANA

USTVARJALNE DELAVNICE V JUNIJU, CK ŠPANSKI BORCI

Smeh in nostalgija

4., 11., 18., 25. 6. od 10.00 do 12.00,
Sobotne ustvarjalnice za otroke
Vsako soboto je na sporedu nov
u s t v ar j alni proj e k t z a r a z v ij anj e
ustvarjalnosti, na voljo pa bo tudi
kotiček za prosto slikanje. Junija na
sporedu: Pravljični mozaiki, Prijazni
ptiči, Sončna delavnica in Magični nakit.
Prispevek: 5€.
Število mest je omejeno, zato se je
potrebno predhodno prijaviti na:
galerija.ccu@gmail.com.

Od 27. 6. do 2. 7. od 10.00 do 12.00,
Poletne počitniške ustvarjalnice za otroke
Teme ustvarjalnih delavnic so okvirno določene,
a vselej zasnovane tako, da spodbujajo domišljijo
ter inovativnost. Spored: 27. 6. – Morske pošasti,
28. 6. – Poletne štampiljke, 29. 6. – Iz knjige v
pravljično deželo, 30. 6. – Ladje in barčice,
1. 7. – Unikatne družabne igre, 2. 7. – Dežela
dinozavrov: Morske pošasti.
Prispevek: 5 €/dan. Število mest je omejeno, zato
se je potrebno predhodno prijaviti na:
galerija.ccu@gmail.com.

Nova sezona v Šentjakobskem gledališču
bo sezona gledališkega kabareta, komedije
nravi, komične drame in zgodovinsko-romantične komedije.
Premiere v sezoni 2016/2017: Marjetka,
str. 89, gledališki kabaret, Klinika Tivoli
d.o.o. , komedija, Blok II., komična drama,
Dekameron, komedija. Ponovitve preteklih sezon: Maratonci tečejo častni krog,
komedija, Micka, komedija po motivih
Županove Micke A. T. Linharta, Triko, ena
dejanska burka, Ti nori tenorji, komedija.
Izbirate lahko med skrbno sestavljenimi
abonmaji. Abonma REDNI bo navduševal tiste, ki si želijo ogleda čisto svežih in
novih predstav. Abonma KOMEDIJA bo
ustrezal vsem, ki si želijo z optimizom napolnjenih predstav. Abonma USPEŠNICA
bo razveseljeval vse, ki si radi ogledajo
dobre predstave. Abonma DOBRA VOLJA
je namenjnen vsem, ki cenijo različnost
žanra, od zabavnih in veselih smešnic do
življenjsko resnobnih.

Obvestilo
OVIRE V PROMETU IN POPOLNE ZAPORE
zaradi Maratona Franja BTC City 2016
VOŽNJA NA ČAS
Petek, 10. 6. 2016, med 15. in 21. uro
Kolesarsko društvo Rog v okviru kolesarske prireditve Maraton Franja organizira vožnjo na čas, ki bo 10. 6. 2016. Start in
cilj dirke bo na Ameriški ulici v BTC pred poslovno stavbo.
Tekmovalci bodo s startnega mesta zavili desno na Šmartinsko cesto (LG 211085), dirko pa nadaljevali čez obvoznico
in po državni cesti R3-644/1356 mimo AC-priključka Lj. Sneberje do Šentjakoba. Od tam bodo pot nadaljevali po regionalni cesti R3-644/1357 mimo Dragomlja do Domžal, kjer bo
obrat, nato pa po isti poti nazaj proti startu/cilju.
Za nemoten in varen potek dirke bo potrebna zapora celotne
trase kronometra za ves promet med 15. in 21. uro. Obvoz
bo za vsa vozila voden na relaciji Ljubljana–Črnuče–Trzin–
Domžale in obratno. Prav tako bo obvoz v obe smeri urejen
tudi po avtocesti med priključkoma Lj. vzhod in Domžale.
DRUŽINSKO-ŠOLSKI MARATON
Sobota, 11. 6. 2016, med 16. in 18. uro
Kolesarsko društvo Rog v okviru kolesarske prireditve Maraton Franja organizira družinsko-šolski maraton, ki bo v soboto, 11. 6. 2016, med 16. in 18. uro.
Start maratona bo pred poslovno stavbo na Ameriški ulici v
BTC, nato se bo zavilo desno na Šmartinsko cesto (LG 211085),
smer Šentjakob, kjer bo trasa potekala mimo AC-priključka
LJ Sneberje, prečkala Zasavsko cesto v Šentjakobu, nadalje24 | MOJ MAGAZN 5/2016

vala skozi Podgorico, Dragomelj, Pšato, Bišče, Selo pri Ihanu
do Domžal. Nadaljevalo se bo po Ljubljanski cesti do Šentjakoba in nazaj v BTC.
Za nemoten in varen potek družinsko-šolskega maratona
bodo potrebne do 60 minut trajajoče zapore cest na trasi
maratona.
MARATON FRANJA
Nedelja, 12. 6. 2016, med 9. in 17. uro
Zaradi kolesarskega maratona bo v nedeljo, 12. 6. 2016,
med 9. in 17. oviran promet na relaciji BTC Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja
vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Tacen–BTC Ljubljana, med
11. in 13. uro pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih
bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših
cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali
policisti in redarji organizatorja.
MALI MARATON FRANJA
Nedelja, 12. 6. 2016, med 11. in 13. uro
Od 11. do 13. ure je predvidena popolna zapora ceste na
relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–
Lučine–Gorenja vas.
www.franja.org
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 20. 6. 2016 po elektronski pošti na
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Media, d. o. o.,
Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka).
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali
3 x Guinnessovo knjigo rekordov.
Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
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Nagrajenci iz prejšnje številke: Ida Medved, Mitja Konstantinović,
Tatjana Ostronič. Čestitamo!
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Za aktivne
počitnice v naravi
prostoren družinski
počitniški šotor s praktično
razporeditvijo prostorov
in učinkovitim zračenjem
vodni stolpec:
3.000 mm

redna cena: 234,99 €

199,

74 €

- 15 %
višina 180–200 cm

ŠOTOR EASY CAMP HUNTSVILLE 400
Za 4 osebe, zložen: 71/27 cm, teža: 10,9 kg, šotorsko krilo: 100 % poliester 190T prevlečen s poliuretanom, stojna višina,
komarniki na vseh odprtinah, odstranljiva podloga v predprostoru za lažje čiščenje, viseča pregrada med spalnicama.
redna cena: 15,99 €

14,

39 €

HLADILNA TORBA
CN CONTINETAL

- 10 %

redna cena: 12,99 €

9,

74 €

- 25 %

GUGALNA MREŽA
MQ MEXICO

28 l

8,

49 €

STOL ZA
KAMPIRANJE MQ
HAPPY

redna cena: 44,99 €

35,

99 €

- 20 %

LEŽALNIK ZA KAMPIRANJE
MQ SICILIA
Mere (š/g/v): 187/57/30 cm,
aluminijasto ogrodje, tekstilen,
nosilnost do 120 kg.

redna cena: 64,99 €

58,

49 €

- 10 %

OMARA ZA KAMPIRANJE
BRUNNER MERCURY CROSS LS
Mere (d/š/v): 60/51,5/97,5 cm,
zložena 60,5/11,5/59 cm, aluminijasto ogrodje,
100 % poliester, teža 5,8 kg.

Ponudba velja do 20. 6. 2016 oz. do prodaje zalog.

Več kot 350 izdelkov za kampiranje na www.merkur.si/kampiranje

Merkur trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

200 x 80 cm

