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Nuša Derenda je s svojimi
živahnimi pesmimi vse
udeležence prireditve
spravila na noge.

Mladi jadralci so ponosno kazali svoje jadralske izkaznice.

Akcijo podpira tudi raper Trkaj.

Jadranje otrok
s posebnimi
potrebami

Ljubljanski župan Zoran Janković je človek številnih
sposobnosti. Ne le da vsako leto pospremi otroke s
posebnimi potrebami na jadranje v okviru projekta Mirno morje,
letos je dekletu, ki mu je v spomin podarilo mornarčka iz cunj,
kar hitro spletel kito. Da si ne bo zmočila las, ko bo plavala, ji je
zaželel, vsem otrokom z motnjami v duševnem razvoju, socialno ogroženim, tistim z vzgojnimi in učnimi težavami, downovim
sindromom, cerebralno paralizo in tudi posebno nadarjenim in
odlikovanim pa, da bi se imeli lepo. Okoli 100 otrok in njihovih
spremljevalcev iz vse Slovenije je s pomočjo sponzorjev in donatorjev skupaj s skoraj 1000 udeleženci Mirnega morja iz 15 evropskih držav teden dni spoznavalo jadralske veščine, predvsem pa
življenje na omejenem prostoru, kjer moraš nesporazume reševati
tukaj in zdaj, sodelovati, pomagati drug drugemu.

Ljubljana

Ljubljanski župan Zoran Janković je spretno spletel kito dekletu iz Kamnika, ko je otrokom
s posebnimi potrebami zaželel dober veter v jadra.

Nekdanja atletinja Brigita Bukovec je navdušila najmlajše.
Zmagovalki vsaka na svojem področju: Helena Žigon
premaguje kilometre, Mojca Senčar pa je premagala raka in
poslanstvo o ozaveščanju širi naprej.

Na zdravje
Ljubezni na deželi

O tem, da Goriškim brdom ne pravijo zaman slovenska Toskana, so se nedavno
prepričali poslovni partnerji televizije Planet TV, ki so jih
v Hišo Štekar povabili ustvarjalci resničnostnega šova Ljubezen na deželi. Povabljenci so si v živo ogledali prizorišče
snemanja in osupnili nad lepotami tega koščka Slovenije.
Ko pa so jim postregli še z izbrano kulinarično ponudbo in
odličnimi vini, so bili navdušeni. Lepa pokrajina in prijazni
ljudje so navdušili tudi direktorja podjetja Antenna TV SL
Pavla Stantcheva, ki je nagovoril povabljence in predstavil
Povabljenci so  novosti televizije Planet TV. Navzoče sta zabavala DJ Lovro in skupina Sopranos, ki so poskrbeli, da so se gostje, še
uživali v lepoti
pokrajine in izbrani preden je padel mrak, zavrteli na plesišču. Čeprav je bilo
kulinarični ponudbi. druženje sredi tedna, se je zavleklo pozno v noč.

Goriška brda

Nekdanja novinarka nacionalne televizije Jasna Tepina
vsako leto prime v roke kamero in z njo spremlja otroke na
največjem evropskem socialno-humanitarnem projektu.
Teja iz doma za otroke s posebnimi potrebami Antona
Skale v Mariboru je prvič v življenju lupila krompir.
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