
ZŠJ- MLADINSKI CENTER JESENICE

Poleg počitniških aktivnosti na predhodne prijave, ki smo vam jih ponudili sredi  
februarja, vas vabimo, da se nam pridružite tudi na naslednjih:

MCJ Klub turnirji, + 15 let 
od 15h do 17h, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22

Turnirji v posamezni namizni igri bodo potekali po spodnjem razporedu. 
Prijavite se lahko na dan turnirja do 15.15 ure.
25.2.2013 Turnir v namiznem nogometu - pari
26.2.2013 Turnir v biljardu - pari mešano 
27.2.2013 Turnir v namiznem tenisu – posamezno in igranje tenisa preko Wii Nintendo konzole
1.3.2013 Turnir v biljardu 
V četrtek bo dan za prosto igranje. Vabljeni!

VODENE DEJAVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE V SOSESKI CENTER II
25.2., 26.2., 28.2. in 1.3.2013, od 11. do 13. ure, Mladinska točka Center II, 
Titova 41, Jesenice

Glede na vreme in število obiskovalcev bomo izbirali med različnimi aktivnostmi kot so: 
družabne namizne igre, likovno ustvarjanje, izdelava mozaikov, igra ultimate frizbi, teambuilding igre, kviz 
Spoznaj Slovenijo… Seveda ne bomo pozabili na zimske vragolije na snegu! 
Skratka, pri nas dolgčasa ne bo, zato se nam pridruži!

PRIPRAVA KOLES NA SEZONO – brezplačna delavnica
torek, 26. 2. 2013, od 10. ure do 13. ure, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22

Pomladansko obdobje se bliža in prihaja čas za potepe s kolesom. Da bodo potepi varni 
in bolj prijetni, je obvezna predpriprava – pripraviti kolo na ture. Če bi rad »šraufal«, se 
pripelji s kolesom na delavnico, ki bo potekala pred stavbo Mladinskega centra Jesenice.
V primeru slabega vremena se bomo umaknili v pritlične prostore centra.

AVANTURISTIČNI VEČER
torek, 26. 2. 2013, ob 17. uri, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22

Družabni večer je namenjen vsem avanturistom po srcu, saj se bomo »odpravili« na popotovanje. Pričeli 
bomo z ogledom dokumentarnega filma '180 Degrees South', ki nam predstavi avanturista Jeffa Johnsona in 
njegovo 10000 milj dolgo pot do Patagonije. 
Danijel in David pa bosta z nami delila svojo kolesarsko izkušnjo in izzive, ki so ju spremljali na 1000 km 
dolgi poti. 
Vabljeni na avanturistično druženje!

FILMSKO POPOLDNE MLADIH – pobuda mladih
četrtek, 26. 2. 2013, ob 18. uri, dvorana Kulturnega doma na Blejski Dobravi

Lounge Club MCJ: »OPEN MIC«
petek, 1. 3. 2013, od 18h dalje, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22

»Open MIC« večer je namenjen vsem literarnim in glasbenim umetnikom, ki bi radi predstavili svoja 
avtorska dela, delili svoj talent, priredili prijetno vzdušje in vsem obiskovalcem Lounge club-a polepšali 
večer.

    Delo Zavoda za šport Jesenice omogočajo        OBČINA JESENICE ,           ,
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