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UGODNE CENE
SQUASH 			

45 min / POZOR, lahko igrate 60 min, če je termin za vami prost!

8:00 – 15:30 (pon - pet)		
15:30 – 23:00 (pon - pet)		
9:00 – 21:00 (sob, ned)		

9 € / 8 € (Š,U)
10 € / 9 € (Š,U)
10 € / 9 € (Š,U)

11 € / 10 € (Š,U)
12 € / 11 € (Š,U)
12 € / 11 € (Š,U)

Še nekaj prostih letnih terminov. Pokličite zdaj!

FITNES

UGODNE CENE

DOPOLDAN - do 14. ure
POPOLDAN - po 14. uri

8€
10 €

Arhiv preteklih številk revije
Moj magazin si oglejte na:

www.mojmagazin.si

Drage bralke,
dragi bralci!
December, mesec svetlobe, daril in lepih želja. Vse
to in še veliko več nam ponuja mesec, ki gre počasi
h koncu. Kdaj se v resnici sploh začne december?
Najbrž že novembra, ko začnemo razmišljati o
decembru in ko v trgovinah že gledamo božičnonovoletno ponudbo in okrasitev. Morda se december
začne prehitro, morda prehitro mine. Vsekakor pa
bi december v svojem bistvu veselja in lepih želja
moral trajati čim dlje v letu. Mesec veselja pa s seboj
večkrat prinese tudi skrbi, kaj in kje kupiti darila
za svoje najbližje, kako obložiti božično mizo, kje
preživeti najdaljšo noč v letu ... Ne pozabite, da ne
šteje količina dobrot na vaši mizi, niti velikost in cena
daril. Najpomembnejše v tem času je, da si podarite
čas, mir, objeme in smeh. Vse to je tisto, kar največ
šteje in kar najbolj potrebujemo v mrzlih dneh.
Svetloba, ki odseva čarobnost vseh tistih lučk,
svetloba, ki nam lepša temna jutra ter popoldneve,
naj vam riše lepe misli, radost, toplino v očeh in vas
pospremi v brezskrbne praznične dni ter zdravo in
srečno novo leto.

Zelimo vam sre
cno novo leto!

PAKET FITNES
10 OBISKOV + 1 OBISK GRATIS!

100 €

CELODNEVNA KARTA - (8h - 22h)
			1 mesec		
MESEČNA KARTA
45 €		
ŠTUDENTJE, UPOKOJENCI
42 €		

3 meseci		
120 €		
115 €		

6 mesecev
210 €
200 €

UGODNE CENE
SAVNA			

enkratni obisk

10 obiskov + 1 GRATIS!*

do 2 uri - finska ali infra		
do 3 ure - finska in/ali infra		

12 €		
14 €		

120 €
140 €

Nagrajneci križanke iz prejšnje številke:
Maša Česen, Edo Kastelic, Vesna Horvat

KAZALO
4 LOKALNO
 Zabavni teniški zaključek leta
v Net sportu

NOVO! PRAZNOVANJE OTROŠKIH
ROJSTNIH DNI

 V BTC odprl vrata nov Subway

Pripravimo vam nepozaben otroški športni
rojstni dan z animacijo. Na koncu se boste
posladkali tudi z odličnimi torticami.

 S Cityparkom pomagajte
družinam v stiski

Pokličite na:
040 430 130 ali 040 474 500,
ali pišite na:
info@fitpoint.si

 Simbioza BTC City Lab: vrata v
informacijsko družbo za starejše

8 MAGAZIN
 Praznična obdarovanja
 Koncert ob 83. rojstnem
dnevu kralja Rock'n'Rolla

www.fitpoint.si

 Decembrske dobrote
MOJ MAGAZIN 11-12 / 2017 | 3

LOKALNO

LOKALNO

01 //

02 //

V BTC ODPRL VRATA NOV SUBWAY

ZABAVNI TENIŠKI ZAKLJUČEK LETA V NET SPORTU
Preko 50 teniških igralcev različnih generacij ter njihovih
spremljevalcev se je v hladnem
zimskem dopoldnevu zbralo v
Teniškem klubu Net sport v Novih Jaršah kjer je klub organiziral božični turnir za otroke in
odrasle. Že po tradiciji kluba se
člani zberejo sredi prazničnega
decembra in v duhu športa, zabave, glasbe, hrane in pijače z
loparji vihtijo proti novem letu,
ki prihaja.. Na dogodku ni manjkal niti Božiček, ki je obdaril vsakega igralca.
Net sport želi vsem, da vstopijo v
novo leto v zmagovalnem duhu
ter toplino v srcu športnikov.

V poslovno-nakupovalnem središču BTC City je začela obratovati
nova Subway restavracija v Ljubljani, ki je s 150 m2 površin največja
in najmodernejša v državi.
Novi Subway v BTC je zasnovan v skladu z najnovejšim Subway poslovnim konceptom Fresh Forward, ki po vsem svetu uvaja novo podobo
restavracij ter poudarja odlično uporabniško izkušnjo, svežino, čistočo ter prijaznost do strank in odgovornost do okolja. Vse novosti, ki jih
znamka uvaja na globalni ravni (manjši ovojni papir, dine-in košarice,
pomivalni stroj) so namenjene temu, da lahko zaposleni več časa preživijo s strankami ter še dodatno izboljšajo uporabniško izkušnjo. Nove
postopke poslovanja ta mesec uvajajo tudi v drugih dveh restavracijah
v Ljubljani.
Subway je sicer najštevilčnejša franšiza restavracij na svetu, ki posluje
v 112 državah. Znani so predvsem po svežih sendvičih, ki jih pripravijo
pred očmi strank.
Restavracija je odprta vsak dan od 8 ure zjutraj do polnoči, v petek in
soboto pa celo do enih ponoči.

Indijske kulinaricne dobrote
v restavraciji

poizkusite najvecji »CIPS«
v mestu – papadam

BRIYANI S PISCANCEM

TIKKA MASALA

Lokacija: Tržnica BTC, južni del
Odprto: od pon-sob, od 11h do 17h
4 | MOJ MAGAZN 11-12 / 2017

BUTTER CHICKEN

Kontakt: 070 16 11 44, www.bollywood.si
Dostava: na obmocju BTC, od 11h do 15h
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SIMBIOZA BTC CITY LAB: VRATA V
INFORMACIJSKO DRUŽBO ZA STAREJŠE
Konec novembra, je zaživelo inovativno stičišče tehnologij za starejše: Simbioza BTC City Lab. Gre
za prvi tovrstni prostor v Sloveniji, ki je v spodnji etaži Emporiuma v BTC Cityju Ljubljana nastal v
partnerskem sodelovanju družbe BTC in Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis
Ljubljana. Poleg otvoritve prostora so na dogodku potekale že prve delavnice uporabe pametne
tehnologije.
V okviru Simbioze BTC City Lab-a se bodo izvajali različni
brezplačni programi. V okviru delavnic bodo udeleženci osvajali e-veščine in se seznanili z uporabo sodobnih tehnologij in izdelkov. Izobraževanja bodo potekala v povezavi z
različnimi temami, kot so računalniška tehnologija, telefonija, e-storitve in e-produkt, digitalna fotografija, avdio-video
tehnologija in pametni gospodinjski aparati. Poleg izobraževanj, bodo obiskovalcem v programu na voljo pred-upokojitvene dejavnosti kot spodbuda zaposlenim pri načrtovanju čim manj stresnega prehoda v upokojitev. Vsak bo imel
možnost najeti tudi osebnega nakupovalnega asistenta.
Temu bo sledil program Accelerator 55+. Ta je namenjen
starejšim od 55 let, ki želijo vstopiti v svet zagonskih podjetij in razvijati svoje ideje, produkte in projekte. Hkrati je to
tudi program za starejše iskalce zaposlitve. V okviru programa bodo udeleženci vključeni bodisi v reševanje aktualnih
družbenih izzivov, ki se dotikajo starejših, bodisi v sodelovanje pri razvoju novih ali izboljševanje obstoječih storitev in
izdelkov za starejše.
Ker imajo izkušnje starejših veliko vrednost, se bo kot tretji
izvajal progam Senior pripravnik. V okviru tega bodo upo-

kojenci vključeni v pripravniške programe podjetij, in sicer v
vlogi izkušenih svetovalcev.
Več o dejavnostih inovativnega središča Simbioza
BTC City Lab in informacije o delavnicah najdete prek
www.simbiozalab.com.

Po darilo v knjigarno Felix !

04 //

S CITYPARKOM POMAGAJTE
DRUŽINAM V STISKI
Naše največje nakupovalno središče tudi letos
organizira dobrodelno akcijo zbiranja daril za
otroke, ki jim starši ne morejo kupiti niti najbolj
osnovnih stvari, kaj šele daril.
»Medtem ko nekatere družine nestrpno pričakujejo božični večer, pa (pre)mnoge s strahom odštevajo čas do božiča.
Sprašujejo se, kako naj kupijo presenečenje za otroka, ko
pa nimajo niti za hrano. Tem družinam želimo in že več
let skušamo pomagati,« ob začetku akcije Lepo je dobiti, še
lepše podariti poudarja Klavdija Miklavžin Javornik, vodja
marketinga v Cityparku.
Obiskovalci Cityparka, ki želijo izpolniti željo, jo iz smrečice vzamejo in izpolnijo. Nato darilo predajo na Info točki
Cityparka, kjer ga Citypark ustrezno zavije in pred prazniki
6 | MOJ MAGAZN 11-12 / 2017

Cena:: 1
Cen
Cena
16,
16
16,99
99
9 EUR
EUR

preda otrokom. Smrečico z željami so v Cityparku postavili
v prvem nadstropju (pred Sportino). Vsa darila bo Božiček
otrokom prinesel pred prazniki.

Cena: 12,90 EUR

LJUBLJANA: Citypark • »opova 7 • Kolosej • MikloπiËeva 11 • Mercator center Šiška • Pasaža Maximarketa •
Supernova Rudnik; CELJE: Citycenter • Planet Tuš; DOMŽALE: Mercator center; KAMNIK: Qlandia; KOPER: Planet Tuš;
KRANJ: TC Savski otok; MARIBOR: Mercator center Tabor • Qlandia; NOVA GORICA: Qlandia; NOVO MESTO: Qlandia

www.felix.si
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December je tudi zame, ki praznikov ne praznujem v družinskem krogu, poseben čas. Delim ga s
prijatelji in sodelavci, z ljudmi, s katerimi se srečam preko leta. Vljudnosti si izmenjam tudi s sosedi, s
katerimi celo leto sobivam. Nasploh je čas obdarovanja tisti, ki proslavlja naše letne stike z ljudmi okoli
nas. Vendar pa je tudi pri obdarovanju dobro, da premislimo koga in predvsem kako obdarujemo.
Se vam je že kdaj zgodilo, da vas je obdaroval nekdo, za katerega niste pripravili
darila, saj preprosto niste pričakovali, da
bo priložnost izkoristil za obdarovanje?
Tudi meni se je že primerilo. December
zame pač ni samo mesec obdarovanja
pač pa tudi čisto navaden mesec, ko se
službeno in zasebno srečujem z ljudmi
kot vsak drug mesec v letu. Primerilo pa
se mi je tudi že, da sem obdarovala koga,
ki tega, kot jaz v prej omenjeni situaciji,
ni pričakoval. Obakrat sem se počutila precej neprijetno; kot bi želela izsiliti
nekaj drugega od pričakovanega. Pred
leti sem se naprimer srečala s sošolko
s fakultete. Jaz sem srečanje dojela kot
srečanje dveh oseb, ki sta skupaj študirali, po dolgem času, ona pa je srečanje
videla kot prednovoletno druženje. In
me je obdarovala. Joj, kako nerodno mi
je bilo, ko sem prejela darilo, jaz pa za
njo nisem imela nobenega. In potem
se mi je kmalu primerilo tudi, da sem
na srečanje z znancem, s katerim smo
v tistem obdobju poslovno sodelovali, prinesla sicer simbolična (pa vendar)
darila za celo ekipo. Oni na nekaj takega
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niso pomislili in počutili so se vidno
neprijetno. Seveda obstajajo poslovna
pravila, kdaj koga obdariti in na kakšen
način. Toda ta veljajo v ustaljenih okoljih, v katerih so odnosi v naprej znani.
V zadnjem času pa se pojavljajo nove
oblike odnosov, pri katerih ni povsem
jasno, kakšno pot bomo ubrali. Enako
je pomembno tudi, koliko časa posameznika poznamo; bomo obdarovali
vse poslovne partnerje, vse prijatelje
in znance, s katerimi se v decembru
srečamo? Vsekakor lahko posameznike obdarimo z malenkostmi; pisalo z
našimi kontaktnimi podatki, tudi čisto
navadne plastificirane knjižne kazalke z
našim znakom, s kozarčkom z domačo
marmelado ... pri tem seveda pazimo; je
darilo bolj osebno ali poslovno, ali imate
z obdarovancem tudi osebni odnos, ali
gre za strogo poslovni odnos. Premislite
tudi, kaj z darilom želite sporočiti.
Draga darila niso vedno tista, ki se jih
obdarovanec razveseli. Seveda ima vsak
rad lepe in dragocene stvari, ampak
če posameznik prejme nekaj preveč
dragocenega, nekaj, na kar ne zmore

Koncert ob 83. rojstnem dnevu kralja Rock'n'Rolla

Elvis Presley's 83rd Birthday Party

Originalni band legendarnega Elvisa na odru Cvetličarne.
Vrnite se v zlate čase rock'n'rolla z največjimi uspešnicami Elvisa Presleya
17. januar 2018 – Cvetličarna
17. januarja 2018 v Cvetličarno prihajajo skupine Sam's Fever, The Imperials, Dennis Jale in TCB band – The Original
Band of Elvis Presley z Elvisovimi glasbeniki kot so James
Burton, Glen D. Hardin in Ronnie Tutt, ki so Elvisa spremljali
od leta 1969 pa vse do njegove smrti v letu 1977. Prisluhnili
bomo najznamenitejšim Elvisovim uspešnicam kot so: Love
Me Tender, Suspicious Minds, In The Ghetto, Always on My
Mind, Are You Lonesome Tonight, It’s Now or Never, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, I Can’t Stop Loving You in
mnogim drugim.
Slovenska skupina Sam's Fever si je leta 2015 z zmago na tekmovanju na European Elvis Festivalu v Bad Nauheimu (Nemčija) prislužila naziv najboljšega cover banda Elvisa Presleya
v Evropi. Bogato dediščino rock & rolla nadaljuje predvsem
skozi svoje lastne izvirne interpretacije, v navdih pa jim je El-

visovo ustvarjanje po letu 1968, ko je koncertiral z orkestrom.
Dennis Jale, eden najboljših avstrijskih rock performerjev
je uspešno stopil v čevlje legendarnega kralja rock'n'rolla in
skupaj s člani TCB band – The Original Band of Elvis Presley na odru pričaral doživetje zlatih časov rock'n'rolla in največjih hitov Elvisa Presleya. Elvis je gojil tudi veliko ljubezen
do gospel glasbe, na odru Cvetličarne pa bodo nastopili tudi
gospel pevci The Imperials, ki so Kralja spremljali med leti
1969 in 1972 ter z njim posneli tudi nagrajeni gospel album
"How Great Thou Art".
Dan pred koncertom, 16. januarja, bo v Kavarni Hotela Union organizirana tudi posebna predkoncertna zabava, kjer se
boste lahko podružili s člani TCB banda, nastopil pa bo tudi
priznani madžarski impersonator Elvisa Peter Andorai in
The Graceband.

odgovoriti, lahko to naše odnose spremeni, saj lahko posameznik dobi občutek manjvrednosti. Podobno se lahko
ob darilu, ki je izbrano takorekoč z levo
roko, za katerega nismo pomislili, kaj z
njim sporočamo in komu, pri katerem
nismo bili pozorni na obdarovaca, le ta
počuti večvrednega. Obe poziciji krhata
poslovne in zasebne odnose.
Pazimo tudi, da ne bomo prišli navzkriž
z davčno; svojim zaposlenim lahko
samo občasno npr. izplačamo darilo v
vrednosti 13 evrov, medtem ko vrednost
darila, ki ga v decembru poklonimo otrokom zaposlenih, ne sme presegati
vrednosti 42 evrov. Tolikšna je tudi meja
za darila našim poslovnim partnerjem,
ki jih v celem letu skupaj ne smemo obdariti za več kot 84 evrov.
Darila skratka poleg neposredne denarne vrednosti predstavljajo še bolj in
predvsem čustveno vrednost, pozornost
obdarovalca in veselje obdarjenca. Tudi
posebna in osebna čestitka, naslovljena
na obdarovanca, bo dosegla svoj namen.
Srečno!
Neja Šmid
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Uredite si kar sami svoje
finance v Addiko poslovalnici
Potrebujete denar in nimate časa, da bi se
ukvarjali z bančniki, ki vedno zahtevajo gore
dokumentov, preden vam kredit odobrijo? Kaj pa
če bi kredit sklenili kar doma?
Testo:
• 150 g segretega in ohlajenega medu
• 150 g masla
• 150 g sladkorja
kov)
• 2 jajci
edenja
m
0
7
do
• 500 g pirine
(za 60
polnozrnate moke
• 5 g sode bikarbone
• mešanica začimb za medenjake
(cimet, klinčki, ingver, muškatni orešček)

JAKI
N
E
D
I ME

PIRIN

Priprava:
Med segrejemo na 40 °C in dodamo na koščke narezano
maslo, sladkor in jajci ter dobro premešamo. Posebej zmešamo moko z jedilno sodo in začimbami. Nato vse skupaj
združimo in zgnetemo v gladko testo. Zavijemo ga v prozorno folijo in damo počivat v hladilnik za 1 uro.
Testo razvaljamo 5 mm na debelo in z modelčki izrežemo
poljubne oblike (smreke, srčke, zvezdice, jelenčke, snežinke…). Medenjake pečemo 8 do 10 minut v pečici, ogreti na
175 °C. Ohlajene piškote premažemo s sladkornim ledom
ali porišemo s čokoladnim oblivom.
Sladkorni led:
• 1 beljak
• 200 do 250 g sladkorja v prahu
• sok 1 limone
Priprava:
Beljak zmešamo s sladkorjem in limoninim sokom v gladko maso. Na pečene in ohlajene medenjake jo lahko nanašamo s čopičem. Pustimo nekaj časa stati, da se sladkorni
led strdi.
Čokoladni obliv:
Čokolado stopimo v mikrovalovki, pri tem pazimo, da je
ne segrejemo čez 32 °C. Iz peki papirja izrežemo trikotnik
in ga zvijemo v škrnicelj, ki ga napolnimo s stopljeno čokolado. Na vrhu vrečko zapognemo, da nam med delom
čokolada ne izteka, spodnji del pa malo pristrižemo, da čokolada izteka v tanki niti. S čokolado in poljubnimi vzorci
porišemo piškote. Pustimo, da se čokolada na piškotih strdi.
10 | MOJ MAGAZN 11-12 / 2017
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Da, to je že uresničljivo. Danes lahko
kredit sklenete doma, iz naslonjača,
preko računalnika ali mobilnega telefona. Addiko banka vam kot edina banka
v Sloveniji nudi kredit, ki ga lahko sklenete brez obiska banke. Enostavno in
hitro, brez dodatne dokumentacije.
Potrebujete osebni dokument (osebno
izkaznico ali potni list), davčno številko in transakcijski račun, na katerega
vam bo banka nakazala odobren znesek. To vam omogoča spletna aplikacija
www.hipkredit.si. Pri tem ni nujno, da ste
stranka Addiko banke. Pogoji so transparentni, sklenitev pa hitra in z minimalno

količino dokumentacije!
Lahko pa ste tudi sam svoj
bančnik v poslovalnici! Addiko
Poslovalnica Addiko v Dvorani A, v BTC City
banka ima že tri Express poslovalnice v Sloveniji, v Ljubljani
dve in eno v Krškem. V njih si lahko kre- ali na spletu ali v njihovih poslovalnidit uredite kar sami, denar pa takoj po cah. pričarajte si decembrski čas hitro
podpisu pogodbe dvignete iz bankomata in enostavno, brez obiska banke. Ta čas
v poslovalnici. Tudi enostavno in hitro, pa lahko namenite za stvari ali osebe, ki
pri tem pa vam lahko pomagajo tudi sve- so vam najbolj pri srcu.
tovalci, ki so na voljo v poslovalnicah.
Addiko banka vam ponuja gotovinske Addiko Bank, kjer je 2 + 2 = 4
kredite hitro in enostavno z različnimi
zneski do 10 let brez zavarovanja s hi- www.addiko.si
poteko, zato preverite njihovo ponudbo,

70 zvezd

ic)

Testo:
• 150 g medu
• 125 g rjavega sladkorja
• 20 ml vode
• 125 g masla
• 2 jajci
• 500 g ajdove moke
• 80 g sode bikarbone
• 10 g mešanice začimb za medenjake (cimet, klinčki,
ingver, muškatni orešček)
Priprava:
Med, sladkor in vodo segrejemo na 40 °C. Dodamo raztopljeno maslo in jajci ter zmes dobro premešamo. Moko
pomešamo z začimbami in sodo bikarbono. Nato vse skupaj združimo in zgnetemo v gladko testo, ki ga zavijemo v
prozorno folijo in pustimo počivati v hladilniku 30 minut.
Ohlajeno testo enakomerno razvaljamo 5 mm na debelo. Z
modelčkom zvezdaste oblike izrezujemo testo, ki ga polagamo na pekače, obložene s peki papirjem. Piškote pečemo
8 minut pri 170 °C. Ohlajene piškote premažemo s sladkornim ledom in jih nekaj časa pustimo na zraku, da se
led strdi.
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ledena dežela
PRAVLJICE V LEDU
LEDENI TOBOGAN

+

LEDENI BAR

ODPRTO VSAK DAN
od 1.12.2017 do 4.3.2018

BTC

VODNO MESTO
ATLANTIS

www.ledena-dezela.com

