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Dragi prijatelji,
Letos smo malo dlje čakali, ampak vseeno dočakali s soncem
in toplino obsijane dneve. Poletje je startalo in vse diši po
brezdelju, ležanju v viseči mreži, mehkem gugalniku ali
ležalniku na plaži, z dobro knjigo v roki in s prijetnim vetrcem
na koži. Vrtičkarji pobirajo prve pridelke, drugi urejajo svoje
vrtno pohištvo in letno kuhinjo za žar, prirejajo piknike ob
domačem napihljivem bazenu ... Poleti nas razveseljujejo
različni dogodki na prostem, dopustovanja ali preprosto dober
sladoled, ledena kava ali koktajl na mestnih ulicah. Naj vas
poletje ravno prav greje in hladi in naj vas odpelje v čarobne
kotičke, ki bodo še dolgo živeli v vašem spominu.

Ekipa revije Moj Magazin

oglasi:
e: marketing@mojmagazin.si
t: 040 644 999
Arhiv preteklih številk revije
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DOBRODOŠLI V NOVIH JARŠAH
Obiščite nas v Mercatorjevem TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2, Ljubljana

*Z nakupi v Pika bonitetnem obdobju prejmete za vsak € nakupa 1 Piko na vašo kartico. 3.500 pik vam prinaša 210 € bonusa, kar predstavlja do 6 % vseh nakupov.
Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Več informacij na www.mtehnika.si
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pri vhodu iz parkirišča. Po celotnem
prizorišču pa se je premierno sprehajala vedno nasmejana maskota SKLADKO
(delo oblikovalke gospe Mojce Bartolič),
ki je s svojim prisrčnim pristopom zabavala male in velike.

"POVSOD JE LEPO, A DOMA JE NAJLEPŠE."
Letos, 6. 6. 2019 smo imeli že 25.
jubilejno otroško prireditev Vrtca
Jarše. Kljub muhastemu maju, je
bil ta dan sončen in topel. Naše
travnato igrišče so preplavili
strokovni delavci v zelenih majicah. Barva, ki pooseblja lepote
Slovenije in ki je hkrati tudi bila
rdeča nit naše prireditve in razvojni projekt vrtca.

Po igrišču se je valil slastno dišeč val pečenega mesa, prodajale so se srečke, od
katerih je bila vsaka dobitna. Na nobeni
otroški prireditvi ne gre brez sladoleda,

kokic, palačink, hot doga. Širok nasmeh
je odraslim prinesla tudi omamno dišeča
kava.
Iskrice v očeh pa pri otrocih vedno privabijo glasne in barvne sirene, tako gasilske
kot policijske. Hvala, da se vedno prijazno
odzovete našemu vabilu in sodelovanju.
Praznik Vrtca Jarše je predvsem otroška
prireditev, ki je letos prijetno dogajanje

popestrila z zelo bogatim kulturnim
programom in lepo zaokrožila letošnji
razvojni projekt vrtca. Prireditev je bila
množično obiskana, kar dokazuje tudi
velik prihodek od donacij in prodaje za
sklad Vrtca Jarše (2181 EUR). Hvala vsem,
ki ste bili z nami ali preko donacij ali na
sami prireditvi! Na svidenje prihodnje
leto.
Vida Teh

Kako lepo je videti obraze otrok in staršev, ki so že davno prestopili prag vrtca.
Vedno znova se vračajo na to prireditev
in v vrtec, kjer so se očitno zelo domače
in prijetno počutili, kar odseva tudi lep
slovenski pregovor, s katerim smo pričeli
naš prispevek.
Prve prireditve so bile »pompozne«, na
igrišču so se sprehajale žirafe in kamele.
Četudi je ta pompoznost odšla, je ostala
povezanost kolektiva z okoljem in prebivalci. Ker je povezanost trdna, tudi otroci
in starši ne potrebujejo veliko, da se počutijo dobrodošlo.
Prireditev je s prijetnimi slovenskimi popevkami otvoril ansambel DUO
PUSTOTNIK. V slovesnem delu prireditve je med stanovanji ponosno odzvanjala melodija himne slovenske države in
naša in vaša himna Vrtca Jarse »To smo
mi«. Sledil je nagovor gospe ravnateljice,
Diane Šumenjak in nastopi otroki, starih
4-5 let in 5-6 let. Otroci so zapeli venček
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Ljubljanskih pesmi in venček Kekčevih
pesmi.
Po igrišču so bile tradicionalne igre in
športne igre. Otroci so se lahko pomerili v moči (vlečenje vrvi), v iznajdljivosti
(skakanje v vrečah) ter v stari pastirski
igri »koza klamf«. Svoje znanje o zelo
raznoliki in kulturno ter naravno bogati Sloveniji so lahko
preverili na družabnih
in didaktičnih igračah, ki so jih naredile

ustvarjalne roke naših strokovnih delavk. Igre so bile iznajdljive in izjemno
domiselne in so pritegnile mnogo obiskovalcev. Kako so otroci spoznavali
lepote Slovenije, pa so odsevali umetniški izdelki izpod rok najmlajših v Vrtcu
Jarše. Razstava je bila obešena v atriju
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ULIČNI PIKNIK STANOVALCEV CILENŠKOVE IN ROŽIČEVE

»Dober sosed je boljši kot deset stricev« je star slovenski pregovor, ki se ga
očitno zelo dobro zavedajo stanovalci
Cilenškove ulice in Rožičeve ulice.

02 //

DAN ČS JARŠE
Četrtna skupnost Jarše je svoj dan praznovala 11. maja, v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice Edvarda Peperka.
Tradicionalno so se na stojnicah
predstavila društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti Jarše. V uradnem
programu, ki so ga popestrili glasbeni in
športni nastopi , je podpredsednica četrtne skupnosti, ga. Ida Medved,najbolj
aktivnim posameznikom in društvom
podelila tudi priznanja.

SLUŠNI APARATI
Dogodka sta se udeležila tudi slovenska
športnica leta 2018, plezalka Janja
Garnbret in plezalec Domen Škofic.

SLUŠNI CENTER
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Vrhuns mestu!
na enem

Prejemniki priznanj so: Judo klub
Sokol za uspešno športno delovanje
na področju juda in inkluzivnega juda
ter sodelovanje na prireditvah Dan
vključevanje mladih športnikov ter dosežene športne uspehe in sodelovanje
ČS Jarše; Viktorija Pečnikar Oblak iz
Judo kluba Sokol za izredno uspešno
s Četrtno skupnostjo Jarše; SokolskoNevidne
delo s športniki z različnimi sposobdruštvo Moste za uspešno delovanje na izvedbe
nostmi in njihovo enakopravno vkljupodročju rekreacije in zdravega načina
čitev v družbeno okolje;
Mitja
Petje
življenja
ter sodelovanje
na prireditvah
Ponedeljek, torek
Sreda,
četrtek, petek
Dan
ČS
Jarše;
Slovenska
za uspešno delo z mladimi9.00
v Društvu
- 18.00
9.00 - 16.00 vojska, 1. brigada za uspešno sodelovanje s Četrtno
prijateljev mladine Šmartno ob Savi
skupnostjo Jarše pri organizaciji priin sodelovanje s Četrtno skupnostjo
AUDIO BM smo
Jarše v različnih programih; Krajevni
reditve Dan Četrtne skupnosti Jarše. V
pogodbeni dobavitelj
odbor Rdečega križa Zelena jama za
imenu Društva Interes pa je priznanje
za slušne aparate
požrtvovalno in humanitarno delo na
prejela tudi gospa Mini Marinčič za 10.
območju Zelene jame in sodelovanje na
letno uspešno in strokovno delovanje v
prireditvah Dan ČS Jarše; Nogometni
športnih programih društva.
klub Šmartno za aktivno in uspešno
S.D. Sprejemamo NAROČILNICE

Odprto:

PREVERITE

SLUH
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Izjava naše stranke

Več kot 60 udeležencev, odraslih in
otrok, se je prvo nedeljo letošnjega poletja, od poldneva do mraka, zabavalo
v krogu sosedskih prijateljev.
Odlična lokacija na travniku v bližini
najboljšega soseda je bila tako že drugič prostor dobre volje, okusne hrane
in pijače. Čestitke vsem stanovalcem,
ki skrbijo, da ulični piknik postaja
tradicionalen.
S.D.

JERŠE SAŠO s.p.
Zaloška cesta 167
1000 LJUBLJANA

+386 41 502 535
ptichfirich@me.com

Tel.: +386 1 5405 374
Gsm: +386 41 620 962
Mail: servis.jerse@amis.net
• Rezalni noži
• Elastike
• Likalne naprave
• Ježek trak
• Krojaške škarje
• Gurtne
• PVC nitke in aparati
• Sukanci, zadrge
• Trakovi



SERVIS
PRODAJA

DELOVNI ČAS:
Pon., tor., čet.: 8.00 – 16.00
Sreda: 8.00 – 17.00
Petek: 8.00 – 15.00

www.trgovina-jerse.si

GRAFI
ČNO
OBLIKO
VANJE
mo-ma, Majda Moličnik, s.p.
Vodopivčeva ulica 3a, Kranj

iz vseh ORL ambulant v Sloveniji
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10 LETNICA TENIŠKEGA KLUBA
NET ŠPORT

POLETNI ORATORIJ ZA OTROKE

Ob zaključku šolskega leta 2018/2019 smo v Teniškem klubu
poskrbeli za zabaven zaključek izjemno uspešnega leta, ki ga
potrjujejo rezultati, nasmejani obrazi naših otrok ter deseto leto
našega delovanja.
Skupaj s starši smo preživeli aktivno in družabno teniško dopoldne, kjer so otroci uživali ob različnih teniških igrah, starši so pa
ob hrani in pijači z veseljem spremljali svoje nadebudne otroke.
Za popestritev dogodka smo v program vključili tudi starše, ki
so tekmovali proti otrokom. Slavili so seveda slednji, vsi pa so
za pogum prejeli praktične nagrade.
Ob zaključku dogodka smo otrokom podelili priznanja ter praktične nagrade teniškega kluba. Na koncu smo se vsi skupaj okrepčali s pizzo in sladoledom.
Tako smo zaključek šolskega leta ovili v športni pridih za katerega se trudimo, da bo otroke spremljal tudi v prihodnosti.
Tajana Mlakar
(predsednica kluba Nets sport)

si

Poletni oratorij za otroke bo potekal v župniji Ljubljana Sv. Križ (Žale) od 26. do 30.
avgusta 2019 (od ponedeljka do petka).
Vsak dan bomo začeli ob 9.00 in končali
ob 16.00. Oratorij je namenjen otrokom
od 5. do 15. leta.
Kaj je oratorij? Je počitniški teden za otroke na župnijskem dvorišču, ki ga sestavljajo igra, molitev, delavnice, pogovor
v skupinicah, dramska uprizoritev teme,
kosilo in veliko veselja.
Letos nas bo na oratoriju navdušil slovenski junak Peter Klepec, ki pooseblja tisto
najboljše v slovenskem narodu. Čeprav
je na videz majhen in slaboten, v sebi
skriva neizmerno moč, ki zlomi katero
koli velesilo. Preko njegove zgodbe bomo
odkrivali pomen obvladovanja samega
sebe, sprejemanja odgovornosti, moči
skupnosti ter zaupanja v Božjo pomoč.

LOV NA NAJBOLJ
SMRTONOSNEGA
MORILCA SE ZA^ENJA ...

14,90 €

Za več
informacij:
01 437 22 03 ali
zupnija.lj-zale@rkc.

Vaša nova

SKRIVNA
PREGREHA

Fascinantna biografija
karizmatičnega
pevca rokovske
skupine

16,90 €

19,99 €

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
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ZAJEDAVCI
foto: Katra Toplak

Tzatziki
Poleti se prav posebej prileže svežina
te tradicionalne grške jedi – solate
in namaza hkrati.

Sestavine:
• 2 kumari
• 250 g grškega jogurta
• sol
• beli ali zeleni poper
• 4 večje stroke česna
• koperc

10 | MOJ MAGAZN 06-08/2019

Priprava:

Namigi:

1. Kumari olupimo, naribamo, solimo

1. Nekateri tzatzikiju dodajajo rožma-

in v cedilu postavimo nad lijak, da voda
odteka (pustimo vsaj 15 minut).
2. Medtem pripravimo polivko. V grški
jogurt (lahko ga nadomestimo z navadnim, ki mu dodamo nekaj kisle smetane) primešamo poper, koperc in v terilniku česna strte stroke česna (česen
lahko tudi na tanko narežemo, vendar
moramo paziti, da so koščki česna res
čim manjši, saj je bistvo jedi v prelivanju in dopolnjevanju okusov).
3. Nekateri tzatzikiju dodajo tudi nekaj
žlic olivnega olja. Kumare po odcejanju
ožamemo še z rokami in prestavimo
v posodo, v kateri bomo jed postregli.
Kumare prelijemo z jogurtovo omako
in dobro premešamo. Jed nato postavimo v hladilnik, kjer jo pred strežbo
ohladimo.

rin, tudi baziliko, peteršilj, rdečo papriko, ali jo celo pripravijo na pikanten
način. Privoščimo si ga lahko že za
zajtrk, kot prilogo k pečeni zelenjavi pa
tudi kot namaz na popečenih kruhkih
je odličen. Bistveno je, da je mazljiv, da
nobena sestavina posebej ne izstopa,
najbolj pa prija prijetno ohlajena.
2. Če bi radi svoj grški obrok še povečali, si privoščite še grško solato, ki poleg
tzatzikija lahko dopolnjuje musako.
3. Grško vino najdemo tudi na naših
policah, za poobedek pa si lahko privoščimo grški jogurt z domačimi jagodami. Če vse skupaj uživamo na katerem
od grških otokov, se raj zdi zelo zelo
blizu.

MANJ PRIJETNA PLAT POLETJA
Poleti imajo psi pogosto težave s kožo. Psa lahko tako močno srbi, da
se nenehno praska ali grize, včasih celo do krvi. V tem primeru morate
psa seveda peljati k veterinarju, da bo ugotovil vzrok srbeža in predpisal ustrezno terapijo. Vzrokov za srbež je namreč več – vedno več je
raznih sezonskih alergij (na travo, plevele, cvetni prah …), pogosto so
vzrok za srbež kožni zajedavci, lahko gre za bakterijsko vnetje kože ...
Vnetje kože, ki ga povzročajo bakterije
(stafilokoki), se posebej pogosto pojavlja, kadar je poleg vročine še soparno.
V takih pogojih se (zlasti pri dolgodlakih
psih) bakterije, ki so sicer tudi normalno
na koži, razmnožijo do te mere, da povzročijo izredno srbeče gnojno vnetje. Pes
z grizenjem in praskanjem stanje le še
poslabša in spremembe se lahko izredno
hitro širijo.
Spremembe na koži skrbniki psa po navadi opišejo kot »rano«, najprej izgleda
kot odrgnina, ki rahlo solzi, kasneje vse
skupaj prekrije gnojna krasta, pogosto
tudi zlepljene dlake. V takem primeru
obiščite veterinarja čim prej, saj se spremembe lahko močno razširijo že čez
noč.
Sami lahko že doma postrižete dlake na
prizadetem mestu (če bo pes dovolil),
lahko ga tudi skopate, nikar pa ga ne
mažite z raznimi mastnimi kremami ali
z razkužili na bazi alkohola, ker boste stanje le še poslabšali!

In da, prav ste prebrali, priporočamo, da
psa skopate. V ambulanti me ljudje pogosto sprašujejo, ali bo kopanje psu škodilo – ne, psu kopanje nikakor ne škodi.
Seveda psa ne kopamo s šamponom za
ljudi – če ima pes težave s kožo, vam bo
ustrezen medicinski šampon, ki ne draži kože, predpisal veterinar. Pri gnojnem
vnetju kože priporočamo kopanje vsak
drugi dan, psa pa lahko kopate tudi preventivno, še preden se spremembe sploh
pojavijo.
Ob tem ne pozabite na ustrezno zaščito
proti zajedavcem, poleti so zlasti nadležne bolhe in skorajda ni psa, ki se s to
nadlogo ne bi boril vsaj enkrat v življenju.
Na psu se zadržuje oz. hrani le približno
5 % bolh, ostalih 95 % (razvojnih oblik) pa
je v okolici. Razvojni krog traja približno
3 tedne, iz 2 bolh v 2 mesecih pa nastane
kar 200 odraslih in 800 razvojnih oblik!
To pomeni: če je na vašem psu samo 1
bolha, jih še kakšnih 20 lahko pričakujete
v vašem stanovanju. V prvem krogu. Čez

3 tedne pa iz vsake od teh 20 še 20, to je
400. In tako naprej. Dopust vas ne bo rešil – ličinke bolh lahko brez sesanja krvi
preživijo več mesecev – počakale bodo,
da se vrnete. Zato se jih je, ko jih enkrat
imate, tako težko znebiti. Zato vam svetujem, da ne podcenjujete problema –
če se pes praska, če ste na ležišču našli
majhne črne pikice (bolšje iztrebke) ali
ste na psu videli eno samo bolho, ukrepajte takoj!
Preparatov je na voljo res veliko (ovratnice, kožni nanosi, novost so tablete), veterinarji jih poznamo in vam lahko priporočimo ustrezno zaščito glede na starost,
velikost, težo in zdravstveno stanje živali
(če psa veliko kopate, seveda potrebuje
sredstvo, ki mu kopanje ne bo zmanjšalo
učinkovitosti). Ob večjem napadu bolh
svetujemo še tretiranje okolice.
Svetujemo vam, da sredstva proti zajedavcem vedno kupujete pri veterinarju
(ali morda v lekarni, čeprav je izbira tam
manjša); sredstva proti bolham in klopom namreč predpisujejo kot zdravila na
recept in tistih bolj učinkovitih ni v prosti
prodaji v trgovinah. Še posebej je to pomembno za mačke – nekatera sredstva
proti bolham in klopom za pse so namreč za mačke smrtno nevarna!
mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.
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Hladna osvežitev

ZA VROČE DNI

Preprosto,
hitro,
okusno
BRESKVINA BOVLA:
• 1 kg breskev
• 1 pomaranča
• 100 ml breskovega sadnega pireja
(lahko tudi mangov pire ali pire
pasijonke)
• 50 ml vinjaka ali konjaka
• 100 ml breskovega likerja
• sok 1 limete
• cimetova palčka
• nageljnove žbice
• 150 g drobnega kristalnega sladkorja
• 1 steklenica suhega belega vina
• 1 steklenica suhe ali polsuhe penine
PRIPRAVA: Breskve

operemo, olupimo
in jih narežemo na rezine. Preložimo
jih v večjo stekleno posodo ali velik
vrč. Pomarančo olupimo, odstranimo
koščice, narežemo na rezine ter
dodamo k breskvam. Dodamo še sadni
pire, žganje, liker, pomarančno lupinico,
začimbe in sveže stisnjen sok limete.
Posodo pokrijemo in pustimo stati na
hladnem 1 do 2 uri.
Posebej nalijemo v vrč vino, dodamo
sladkor in mešamo toliko časa, da
se sladkor raztopi. Nato prilijemo
k breskvam in vse skupaj nežno
premešamo. Zopet pokrijemo in
pustimo stati še nekaj časa (ur) na
hladnem.
Preden bovlo ponudimo, najprej z
žličko poskusimo, če je dovolj sladka. Po
potrebi ji dodamo kanček sladkornega
sirupa ali nekaj žličk sladkorja in narahlo
premešamo. Nato dolijemo steklenico
suhe
ali polsuhe penine (ali kakšne gazirane
pijače). Postrežemo v nizkih širokih
kozarcih ali steklenih skodelicah s kratko
slamico in žličko.
12 | MOJ MAGAZN 5-6
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NAGAJIVE SADNE
KROGLICE:
•
•
•
•
•
•
•
•

melona z oranžnim mesom
melona z zelenim mesom
lubenica
1 do 2 žlici tekočega cvetličnega
medu
1 do 2 žlici limetinega soka
pol žlice pomarančnega likerja
2 cl vodke
lističi sveže mete

Z žličko izdolbemo po 12
kroglic melone z rumenim mesom,
melone z zelenim mesom in lubenice
(pred tem seveda odstranimo peščke).
Damo v
večjo posodo in dodamo mešanico
medu, limetinega soka, pomarančnega
likerja in vodke. Nežno, a dobro
premešamo, pokrijemo in pustimo
stati v hladilniku 1 do 2 uri. Marinirane
kroglice nadevamo v manjše desertne
kozarčke, okrasimo s svežimi metinimi
lističi in ponudimo z majhno vilico ali
nabodalcem.
Za otroke lahko pripravimo kroglice,
ki jih prelijemo z mešanico jogurta in
medu. Ali pa jih nekaj časa mariniramo
v mešanici soka pomaranče, soka
limone, sladkorja po okusu in metinih
lističev ter nato ponudimo.
PRIPRAVA:

PUNČ Z INGVERJEM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 g ingverja
0,5 l ruma (Bacardi Superior)
250 ml mandljevega likerja
80 ml mangovega sirupa
40 ml granatina sirupa
120 ml sveže stisnjenega limetinega
soka
1 l pomarančnega soka
1 l ananasovega soka
2 limeti
2 pomaranči
rezine ananasa (po želji)
kocke ledu
muškatni orešček

Ingver olupimo, narežemo
na tanke rezine, damo v večjo skledo in
nežno zmečkamo oziroma potlačimo z
batkom. Nato dolijemo sestavine po
receptu. Limeti in pomaranči olupimo
in narežemo na rezine (odstranimo
peške) in dodamo v skledo, prav tako
kocke ledu. nežno premešamo in po
vrhu naribamo malo muškatnega
oreščka. Ponudimo v večjih kozarcih s
slamico in žličko.
PRIPRAVA:

KOKTAJL DAIQUIRI
(za 1 osebo):

• 50 ml ruma (Bacardi Superior)
• sok sveže stisnjene limete
• 2 žlički drobnega kristalnega sladkorja
V ročni mešalnik (šejker) damo
čvrste kocke ledu in dodamo vse sestavine
iz recepta. Dobro stresemo in
precedimo v ohlajen kozarec za koktajl.
Lahko ponudimo tudi v vinskem kozarcu
z nekaj kockami ledu.
PRIPRAVA:

SANGRIJA:
•
•
•
•
•
•
•

2 pomaranči
2 limoni
1 limeta
1 kg lubenice
1 melona
1 jabolko
5 cl konjaka ali vinjaka

(za 1 osebo):

• kocke ledu
• 100 ml penečega vina (Martini Prosecco)
• 20 ml breskovega pireja (Finest Call)
• rezine breskve
PRIPRAVA: V vinski kozarec damo kock ledu,

dodamo breskov pire in prilijemo peneče
vino ter z dolgo žlico nežno premešamo.
Dodamo nekaj rezin olupljene breskve in
ponudimo z žličko. Lahko ponudimo tudi
v vinskem kozarcu z nekaj kockami ledu.

10 cl likerja Triple sec
muškatni orešček, cimetova palička
nekaj nageljnovih žbic
200 g drobnega kristalnega sladkorja
2 l suhega rdečega vina
1 steklenica penine (ali sodavice, Fante…)
kocke ledu

Sadje operemo, olupimo,
zrežemo na rezine (odstranimo
koščice) in ga zložimo v večji steklen
vrč ali večjo skledo. Prelijemo ga s
konjakom ali vinjakom in likerjem
ter dodamo začimbe in sladkor.
Rahlo premešamo in pustimo pokrito
stati nekaj časa, da se sadje prepoji s
sladkorjem, izbranimi začimbami in
dodanimi pijačami. Nato prilijemo
rdeče vino in mešamo, da se sladkor
popolnoma raztopi (namesto
sladkorja lahko uporabimo tudi
kakšen sadni sirup, na primer
pomarančni, breskov ali granatina).
Na koncu dodamo penino ali kakšno
PRIPRAVA:

KOKTAJL BELLINI

•
•
•
•
•
•
•

drugo pijačo, na primer sodavico,
Sprite, Fanto, limonado (pazimo le, da
ni presladka) in sangrije ne mešamo
več.
P o n u d i m o v v e č j e m ko z a r c u
(tumblerju), v katerega smo dali nekaj
kock ledu ter dodali kratko slamico in
žličko, s katero bo gost lahko pojedel
sadje.
Če je gostov več, lahko zato, da bo
bolj družabno, sangrijo z zajemalko in
posodo, napolnjeno s kockami ledu,
postavimo na sredino mize. Vsakemu
gostu ponudimo kozarec, slamico in
žličko, nato si gostje sangrijo nalivajo
sami.
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OKUS, KI SE MU
NE MOREŠ UPRETI,
SEDAJ TUDI BREZ
SLADKORJA
Nakupovalno
središče
Citypark,

PRIMARK

je v Cityparku
odprl svoja vrata
Ena vodilnih evropskih modnih verig Primark je v Cityparku v Ljubljani
v četrtek, 13. junija, odprla novo trgovino. To je Primarkova prva trgovina v Sloveniji in že 372. na svetu.
Na več kot 4.200 m2 prodajne površine in dveh nadstropjih Primark nudi
žensko, moško in otroško kolekcijo, modne dodatke, lepotne izdelke in dodatke
za dom, hkrati pa je ustvaril 200 novih
delovnih mest.
V novi trgovini – v največjem nakupovalnem središču pri nas Citypark – so na
voljo modni izdelki po zadnjih trendih za
ženske, moške in otroke. Oblikovanje in
postavitev trgovine bo zasnovana na Primarkovi najsodobnejši notranji opremi.
Citypark, ki nenehno skrbi za nove
znamke in sodobne prostore, je v zadnjih mesecih že odprl trgovine Reserved,
CCC Shoes&Bags in Slowatch. Prenovili
pa so prostore trgovine Deichmann in
Zlatarne Celje.
K. M.
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Primark
je mednarodna blagovna znamka,
ki ponuja modo visoke kakovosti po
ugodnih cenah, ali preprosto Neverjetno modo po neverjetnih cenah.
Primark upravlja več kot 360 trgovin
v 11 državah: na Irskem, Združenem
kraljestvu, Španiji, Portugalskem,
Nemčiji, Nizozemski, Belgiji, Avstriji,
Franciji, ZDA in Italiji; in ima več
kot 75.000 zaposlenih. Primark, ki je
podružnica Associated British Foods
plc, je bil ustanovljen na Irskem 1969.
Za več informacij obiščite Primark.
com ali sledite @Primark na Facebooku, Twitterju in Instagramu.

ki letos praznuje 17. rojstni dan, je
z več kot 120 trgovinami in lokali
največje nakupovalno središče v
Sloveniji in hkrati najsodobnejše
v Ljubljani. Ponuja najprestižnejše
blagovne znamke, zagotavlja najvišjo
kakovost storitev in postavlja modne
trende. Lani ga je obiskalo približno
9 milijonov ljudi, zanje so pripravili
približno 260 dogodkov. Citypark je
eno od štirih nakupovalnih središč,
ki jih v Sloveniji upravlja družba SES
Center Management, vodilna družba
na področju gradnje, razvoja in
upravljanja nakupovalnih središč tako
v Avstriji kot tudi v Sloveniji. Nakupovalna središča SES so že deseto leto
med največjimi prodajnimi centri v
Sloveniji. Več informacij na www.
citypark.si

NOVA KOMBINACIJA
MARAKUJA + ZELENI ČAJ

Samo v
Cityparku!
Only in
Citypark!

+120 trgovin

