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Modni trendi: Jesenski šik
Nasveti za spalno udobje
LCD televizorji popolnost v sliki in zvoku

Odpiralni čas trgovin
v BTC City Novo mesto:
ponedeljek - petek od 8 00 do 20 00,
sobota od 8 00 do 13 00,
nedelje in prazniki zaprto.

www.btc-city.com
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JESENSKE NOVOSTI
VAS PRIČAKUJEJO!

Fan sport d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
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Ne spreglejte tudi ugodnih, do 50%
nižjih cen oblačil za vso družino!

Baby Center d.o.o., Letališka c. 3c, 1000 Ljubljana

Nova
kolekcija
že od
12,90 €

www.babycenter.si
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ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj

Rašica Point d.o.o. / Dunajska 5 / 1000 Ljubljana / t: 01 23 92 340 / f: 01 23 92 357 / e: info@rasica.si / foto: Aljoša Rebolj

las_tekstil_ 94,5x65_avgl_09.indd 1

Slike so simbolične.

vsako sredo vas razvajamo!
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Trgovina Rašica, BTC City Novo mesto - dvorana B

TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana
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www.rasica.si

Napovednik
Petek, 25. september,
začetek ob 17. uri,
dvorana A
RORI DIRKALNIK
NA OBISKU,
glasbena animacija

Ot
roški svet

Sobota, 19. september: Pravljični obesek
Sobota, 26. september: Hitri zajček

Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom Društva za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
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Nasveti za spalno udobje
ra, pri kateri se uničijo vse
alergene snovi.

in toplo spalno klimo. Pri večini pa je med najbolj priljubljenimi materiali bombaž, ki
Naravni materiali so vsekakor je primeren tako za poleti kot
najbolj priljubljeni predvsem tudi za pozimi. Pri dobri kapo svoji zmožnosti uravnava- kovosti izdelkov so odeje pralnja toplote in vlage, tako da ne že pri vsaj 60 stopinjah,
zagotavljajo naravno suho kli- razen volnenih odej, ki se jih

Kakovost življenja je odvisna predvsem od zdravega
in sproščujočega spanca. Za
kakovostno spanje poskrbimo
tudi s pravilno izbiro posteljnine, ki ustreza našim potrebam. Tako kot smo ljudje med
seboj različni, poznamo tudi
različne sestave odej.

mo. Svilena odeja je idealna za
poletna pokrivala, saj je prijetno lahka in hladna. Volnene,
puhaste ali odeje iz perja pa
so najprimernejše za ljudi, ki
jih ponoči rado zebe. Volnene
odeje so najprimernejše tudi
za ljudi, ki se ponoči potijo, saj
volna vlago izloča sedemkrat
hitreje kot druga tekstilna vlakna ter s tem omogoča suho

saj je največkrat prav odeja iz
umetnih materialov precej
primernejša za alergike, ker
se lahko kuha pri 95 stopinjah
Celzija – to pa je temperatu-

Danes letni časi ne vplivajo
več tako zelo na samo izbiro
odeje, saj imamo v spalnih
prostorih približno stalno
temperaturo. Glavna pri odločitvi je tako vedno le zadostitev našim potrebam po prijetnem spanju.
Večina ima najraje naravne
materiale, saj menimo, da
so bombaž, svila, volna, puh
in perje koži prijaznejši kot
umetni material. Pa to ne drži,

ne sme prati pri tako visoki
temperaturi. Za vse, ki želijo
odejo z vsemi lastnostmi volnene odeje, vendar pralne pri
višjih temperaturah, pa so že
nekaj časa na voljo odeje iz lesnih vlaken – liocela.
Odeje prihodnosti so zagotovo odeje iz umetnih materialov, saj so materiali že tako
tehnološko razviti, da nudijo
udobje, lahko vzdrževanje,
izredno dobro vpojnost vlage
in uravnavanje temperature.
Hkrati so pralne pri visokih
temperaturah in s tem najprimernejše za alergike.
Upamo, da vam bodo naši nasveti pomagali pri lažji izbiri
idealne odeje.
Samo za vas svetuje
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ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske Toplice

Modni trend v cvetličarstvu!
Lončnica ECHEVERIA SP. imenovana tudi AMERIŠKI NETRESK

Prijazno vabljeni
v našo zlatarno.

• zanimivih barv - živahno rdeče ali oranžno obarvane
• primerna za manjše prostore
• nezahtevna
• v primerni posodi
čudovita dekoracija
>> rezano cvetje, lončnice
>> venci
>> aranžiranje daril
>> celovita floristična ponudba za poroke
>> dostava na dom

V Cvetniku v ponudbi dve velikosti!

Barve
poletja za lepše jesenske dni

ADESSA MODEN d.o.o., Tržaška cesta 2, Maribor

12,

SVILANIT d.d., Kovinarska 4, Kamnik

brezrokavnik
vel. 128-176

99

------------do - 40 %
------------Izbrane
plažne brisače

Ponudba velja od četrtka,
17.09.2009 do razProdaje zalog.

brisača Oniks

porcelan
okrasno steklo
kuhinjska posoda
darila za vse priložnosti
stenske ure in slike
otroški program

www.svilanit.si

Ponudba velja v mesecu septembru,
oz. do razprodaje zalog.

DARILNI BONI
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Modni t
rendi
Jesenski šik

Kjer se prepletajo žlahtnost, glamur, čutnost, romantika, zasanjanost, nonšalanca in nedolžnost …
Poletje – sproščenost, razposajenost, dopustniško vzdušje, za katero nekateri vse leto
trdo delajo in zanj pravzaprav
živijo, se bliža h koncu. Če so
vam ostali prijetni spomini,
vam bodo lahko sladkali dolge

recesije, osnovali kolekcije,
ki so presenetljivo priročne
za nošenje. Visoka moda se
ponaša z ekskluzivnimi materiali, kroji pa so precej enostavni. V življenje so obudili
duh osemdesetih let. Če vam
je blizu rokovska scena, ne boste brcnili
mimo, in tudi vzdušju vročice sobotnih
noči se lahko pustite
zapeljati. Čeprav letošnji jeseni in zimi
vladajo barve, kraljevska črna nikakor ne
zapušča prizorišča.
Pa pojdimo po vrsti. Konzervativnejše predstavnice nežnejšega spola bo
razveselil podatek,
da mali črni oblekici, temnemu kosti-

jesenske večere in greli srca v
mrzlih zimskih dneh.
Sicer ima vsak letni čas svoj
čar. Modne navdušenke se
bodo na primer z veseljem lotile preurejanja polic in omar
ter brskanja po policah za
svežimi kosi, s katerimi bodo
dopolnile in obogatile svoje
stylinge ter ustvarile nove modne kolaže.
Pa si dajmo duška in povzemimo tiste modne presežke, ki
so jih na brvi prestolnic mode
svetovni oblikovalci poslali že
letošnjo pomlad. Ja, pri modi
je tako, da se vsa dogajanja v
zakulisju začnejo vsaj dve leti mu in romantičnim bluzam
prej, preden lahko brskamo ne bije plat zvona. Odločajo
po policah in sanjamo o (ko- prefinjeni detajli, po katerih
renitih) stilskih preobrazbah. se spozna, ali je moda za vas
španska vas ali se v njenem
Oblikovalci so, morda tudi domišljije polnem in radozaradi vseobsegajočih vplivov darnem kraljestvu počutite
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kot doma. Ne bojte se usnja,
vsaj ne dodatkov, kot so široki pasovi in rokavice, ali pa si
nadenite razkošen plašč, ki bo
dal vedeti, naj z vami ravnajo

previdno. Naj vam pod pokrivali ne bo nerodno, saj boste
kljub slabi frizuri pustile pečat sofisticiranosti.

www.btc-city.com

nekaj parov pajkic oziroma
legic. Se še spominjate časov,
ko so se (ultra) kratka krilca
in obleke nosili s prosojnimi nogavicami, pa čeprav je
bilo zunaj pod ničlo? Zdaj ni
več treba žrtvovati ledvic in
mehurja na oltarju modne
nečimrnosti. Privoščite si več
kosov, ovijte se z rustikalnim
šalom in si nadenite sladke romantične nogavičke, gamaše
ali škornje.

HITRI VODIČ PO
LETOŠNJIH MODNIH
STEZAH
Izrazit poudarek je na rustikalnosti površin. Več pozornosti bodo poželi strukturirani materiali kot sami vzorci.
Aktualnejše so večje površine
barv kot razdrobljeni vzorci.

kot tudi kroje. Volnena krila
naj osvajajo z volumni, gubami in nabornicami.

Dotik zlata in lameja – na
Asimetrija pri elegantnejših trenutke bolijo oči in gorijo
spomini na nedolžna osemdeseta.
MUST HAVE – poudarjena
ramena na suknjičih, še raje
na topih in bluzah

UMETNICE oblačenja, tiste,
ki se ne bojijo pritegovati
poglede, bodo izdatno prišle
na svoj račun. Pletenine, ki
se mehko ovijajo okoli telesa,
razkošni šali, kape, gamaše ...
Kar zaposlite babice in tete,
da si dajo duška, in bodite
letos prve, ki boste pokazale,
da za lepoto in slog ne potrebujete podhladitve. Privoščite
si izrazite barve ter vnesite
življenje v meglena jutra in
kratke popoldneve. Oranžna,
rumena, zelena, modra, roza,
ciklam – dostopna energija,
s katero z lahkoto popestrite

NUJNI MODNI DODATKI:
PASOVI, POKRIVALA, DOBRI GLEŽNARJI ALI ŠKORNJI,
VELIKE TORBE
ZA VEČERNE IZHODE SE
ODLOČITE ZA PROSOJNO
ELEGANCO ČIPKE ALI GLAMUROZNO BLEŠČAVOST.
Bodite samosvoje, unikatne,
neponovljive dive. Bodite prave ženske. In naj vas spremlja
misel Lucy Maud Montgomery: »Na svetu je toliko vsega za
vse nas, če le imamo oči, da
vidimo, srce, da vzljubimo, in
roke, da si vse to naberemo.«

Polona Andromako,
univ. dipl. inž. oblikovanja
tekstilij in oblačil

vsakdan. Dodatna začimba so
lahko bleščice in prepoznaven nakit.
Modne zanesenjakinje prav
gotovo v svoji garderobni
omari ne bodo izpustile kar

kosih ne sme manjkati. Večerne toalete naj mikavno nihajo
z ene rame.
Voluminoznost je značilna
tako za materiale (pletenine)
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VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

3L d.o.o., Golnik 170, 4204 Golnik

praznuje 40 letnico, zato vas
vsak mesec presenečamo z
novim artiklom v akciji.

Največja
galerija
in okvirjanje
slik na Dolenjskem

Velika izbira
darilnega programa,
nakita, denarnic
in torb.

%
0
3 popust na vsa

bombažna
pregrinjala.

BTC City Novo mesto, dvorana A, tel./fax: 07/33 22 339

www.prodajaslik.com; e-pošta: danexart@siol.net
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Jopica
trgovina RAŠICA
cena: 79,90€

Ogrlica
trgovina SARIKO
cena: 9,90€

Zapestnica
trgovina SARIKO
cena: 9,18€

Obleka
trgovina RAŠICA
cena: 69,90€

Torbica
trgovina CLARK
cena: 24,99€

Čevlji MAPUANA - GACHO
trgovina PEKO
cena: 220,00€

Bluza z brezrokavnikom
trgovina CLARK
cena: 26,90€
Verižica
trgovina SARIKO
cena: 16,20€

Zapestnica
trgovina SARIKO
cena: 9,20€
Torba
trgovina CLARK
cena: 24,90€

Čevlji LEA
trgovina Peko
cena: 74,95€

Jeans hlače
trgovina CLARK
cena: 29,90€
9
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Core2 Duo 2,1 GHz
320 GB hdd
4 GB ram

40 cm
(15,6”)

Prenosnik
Toshiba Satellite L500-13T

Procesor Intel Core2 Duo T6500 2,1 GHz, pomnilnik 4 GB DDR2,
trdi disk 320 GB, DL DVD±RW zapisovalnik, 40 cm LCD zaslon, ločljivost 1366x768, gr. kartica ATI Radeon
HD4570 512 MB DDR3. Wlan, LAN, Bluetooth, HDMI izhod, eSATA, vgrajena spletna kamera in čitalec kartic,
ločen numerični del tipkovnice. Windows Vista Home Premium Ang 32bit/64bit. Garancija 2 leti.

BIG BANG NOVO MESTO | Ljubljanska cesta 27 | Tel: 07/393 52 00 | Ponudba velja od 25. 08. 2009 do prodaje zalog | Tiskarske napake niso izključene.

VELETEKSTIL MALOPRODAJA d.o.o., Ljubljana
PE Novo mesto - BTC, Ljubljanska cesta 27

Minister za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.

www.veletekstil.si

Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana
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TOČENO PIVO
veliko (0,5 l)......1,50 €
malo (0,33 l)......1,40 €

Tehnika

www.btc-city.com

LCD-televizorji – popolnost v sliki in zvoku

Prav zaradi vedno večje diagonale zaslona, višje ločljivosti in sprejemljive cene
postaja širokozaslonski televizor v našem domu čedalje
bolj tudi središče dogajanja.
Ljubitelji avdio-videotehnike
pa se ob nakupu srečujemo
s številnimi pojmi, vprašanji,
dvomi, kraticami in strokovnimi izrazi, kot so Full-HD,
DVB-T, USB, HDMI … Naj
vam pomagamo z nekaj razlagami in nasveti.
Zadnja leta je tehnologija
LCD-zaslonov hitro napredovala. Dosegla je kakovost slike
plazemskih zaslonov, ki so do
zdaj edini prikazovali briljantne barve, povsem enake
naravnim. LCD-ji se danes
ponašajo z odzivnim časom
2 ms, prikazovanjem barv
z več milijardami odtenkov,
kontrastnim razmerjem v
sliki, ki z najnovejšo tehnologijo LedLux dosega razmerje
2.000.000 : 1 in še bi lahko naštevali.
LCD-tehnologija dopušča visokoločljive (Full HD) matrike tudi
pri manjših zaslonih, kar je pri
plazmi težko.

HD Ready in Full HD
Glede na zaslon ločimo dve vrsti
LCD-aparatov: HD-Ready in Full
HD. Zaslon Full HD ima podvojeno ločljivost zaslona HD-Ready.
HD-Ready LCD-televizor ustreza naslednjim kriterijem:
• njegov zaslon mora imeti širokozaslonski format 16 : 9 in
vsaj 1280 navpičnih x 720 vodoravnih vrstic;
• opremljen mora biti z enim
analognim (YPbPr) in vsaj
enim digitalnim priključkom
(HDMI ali DVI z zaščito pred
nepooblaščenim kopiranjem
signala HDCP);
• sprejemati mora visokoločlji-

Drugače je, če imamo LCD
z zaslonom Full HD. V tem
primeru je oddaljenost
gledanja priporočljiva v
razdalji približno 2,8-kratne dolžine diagonale.
Upoštevajte tudi, da z zamenjavo klasičnega katodnega CRT-televizorja s
ploščatim zaslonom pridobite nekaj razdalje, saj
boste novega, ki je globok
le nekaj centimetrov, lahko
pomaknili čisto ob steno.

Postavitev v prostoru

vi HD-videosignal ločljivosti
1280 x 720 p in 1920 x 1080 i.

več kot običajen televizor.

Doba uporabnosti

LCD-televizor Full-HD poleg lastnosti za HD Ready LCD izpolnjuje še naslednje:
• ločljivost njegovega zaslona je
vsaj 1920 navpičnih x 1080 vodoravnih vrstic;
• omogočen je sprejem HD-signala ločljivosti 1920 x 1080 p,
slika se mora prikazati v razmerju med sprejetimi in prikazanimi točkami 1 : 1;
• zagotovljen mora biti sprejem
slike z enako ali višjo frekvenco osveževanja, kot jo ima original;
• 1080-p slika mora biti v vsakem primeru sprejeta pri frekvenci osveževanja 24, 50 in
60 Hz.

Doba uporabnosti televizorjev je
čas, po katerem se prvotna svetilnost zaslona zmanjša na polovico. Doba uporabnosti LCDtelevizorjev je približno 60.000
ur. Če torej televizor deluje 6 ur
dnevno, to pomeni 27 let uporabe. Svoj LCD boste kljub temu
verjetno prej zamenjali zaradi
prihajajočih novih tehnologij,
in ne zaradi izteka njegove dobe
uporabnosti.

Kako izbrati pravo velikost
zaslona

Naj dodamo, da Full HD LCD z
ustreznim izvornim signalom
zagotavlja natančnejšo in lepšo
sliko z več podrobnostmi. Za primerjavo, prikaže jih lahko 5-krat

Velikosti diagonal zaslonov se
navajajo v centimetrih, lahko
tudi v inčah (1 inč = 2,54 cm).
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Priporočena oddaljenost od širokozaslonskega LCD-ja HD Ready
pri gledanju je približno 4-kratna dolžina njegove diagonale.

Ploščati televizor je najprimerneje namestiti na
steno. Videz bo odličen,
prihranek prostora največji, pa tudi funkcija osvetljevanja ozadja Ambilight (Philipsova inovacija)
bo najizrazitejša. Stenski
nosilec je običajno treba dokupiti (original ali
po standardu VESA). Televizor
lahko postavite tudi na namizni
podstavek, ki je pri vseh aparatih že serijsko priložen in se ga
z lahkoto namesti oziroma odstrani. Televizor postavite tako,
da bo središčni del zaslona v višini vaših oči. Če sedite na zofi,
naj bo sredina zaslona v višini
med 90 in 110 cm, saj bo tako
zagotovljeno gledanje čim bližje
pravemu kotu. Priporočamo, da
si pri morebitni novogradnji v
steni vnaprej pripravite povezovalno cev, po kateri bodo speljani vsi napajalni in signalni kabli.
Tudi če to pomeni manjši poseg
v že končanem stanovanju, se
to pozneje vsekakor obrestuje.
Glede na to, da prihaja doba prenašanja visokoločljivih (HD) vsebin, bo nakup Full HD LCD-ja
nedvomno najboljša odločitev.

www.btc-city.com

www.simple.si

BTC City Novo mesto

Vedno svež kruh, burek, pecivo, zavitki, rogljiči ...
Delovni čas:
ponedeljek - petek
600 - 2200
sobota
600 - 1900
nedelja
800 - 1400
AROMA.SI d.o.o., Glavni trg 27, Novo mesto

TRGOVINA Z OBUTVIJO

BTC City Novo mesto
dvorana B
07/33 16 128

Nova kolekcija JESEN - ZIMA

Janja Retelj s.p., Cesta brigad 26, Novo mesto

POLZELA
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Jesen v kuhinji
Bučni slani šarkelj
www.btc-city.com

Sestavine:
• 300 g bele moke
• 250 g masla
• 300 g grobo naribane buče
• 4 jajca
• približno 1 dl mleka
• 1 pecilni prašek
• muškatni orešček
• majaron
• 200 g sesekljanih orehov (ali
pistacij, mandljev, pinjol)
• sol
• rdeči poper
• maščoba in ostra moka za
model
Čas priprave:
• 30 minut + čas peke

Priprava:
1. Maslo penasto umešamo, počasi dodajamo jajca , moko, sol, pecilni prašek in mleko.
2. Dodamo bučno meso, rdeči poper in orehe. Narahlo premešamo.
3. Maso vlijemo v pomaščen in z ostro moko obsut model, premera 20 cm. Pečemo pri 180°C približno 1 uro.
4. Pečen šarkelj pustimo 10 minut v modelu, potem ga zvrnemo iz njega in ohladimo.

Bučna torta iz palačink
Sestavine za palačinke:
• 400 g bele moke
• 0,4 l mleka
• 3 jajca
• 50 g sesekljanih kopriv
• sol
• olje za peko
Sestavine za nadev:
• 800 g jedilne buče
(hokaido, muškatnice ipd.)
• 1 dl sladke smetane
• timijan
• 0,5 dl belega vina
• mleta kumina
• gustin
• pražena bučna semena
• sol
• mlet poper
Čas priprave:
• 50 minut

Priprava palačink:
1. Koprive prevremo
v vreli vodi, jih
ohladimo in
sesekljamo.
2. Razžvrkljamo testo
iz moke, mleka, jajc,
kopriv in soli.
3. Na vroči pomaščeni
ponvi spečemo tanke
palačinke.
Priprava torte:
1. Olupljene buče skuhamo, odcedimo, prepasiramo.
2. Dodamo sladko smetano, belo vino, timijan in mleto kumino.
3. Prekuhamo, izparimo vlago, po potrebi zgostimo z gustinom, razredčenim z vodo.
Začinimo s soljo in poprom.
4. Z vročo pripravljeno maso mažemo palačinke in jih polagamo eno na drugo – na vrhu
naj bo bučni pire.
5. Po vrhu potresemo s (sesekljanimi) praženimi bučnimi semeni.
(Knjigo založbe Kmečki glas Vegetarijanske jedi za vse ljudi lahko kupite v knjigarni
Založbe Karantanija, ki se nahaja v dvorani B centra BTC City Novo mesto.)
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AKCIJSKE CENE

V TRGOVINI Z METRAŽNIM BLAGOM

VELIKA IZBIRA MODNIH TKANIN,
TERMO VELURJA IN ZAVES NA KILOGRAM.

Velika izbira moških, ženskih in
otroških oblačil ter jeans hlač!

Nova
jesenska
kolekcija
že na policah!
ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

NAJVEČJA
IZBIRA
ZRAČNEGA
OROŽJA.

BTC City Novo mesto
tel.: 07/39 42 200
www.rojal.si
e-pošta: tomo@rojal.si

NO

VO
!

Jesenska
kolekcija ženskih
in moških oblačil.

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža
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www.btc-city.com
SRBSKI
TRADICIONALNI TELOVNIK

NADLEŽNA
ŽUŽELKA

KOCBEK,
EDVARD

STARI SLOVANI

VSEVEDEN
ČLOVEK

RASTLINA
ALI ŽIVAL IZ
EKSOTIČNIH
DEŽEL

LJUDSKO
GLASBILO
V ALPSKIH
DEŽELAH

CMERAVEC
---------------------REAKTIVNO
LETALO

SAS

GESLO
VSAKO
TRETJE LETO ---------------------POPOLNA
PRIREJENA
UMETNIŠKA OSKRBA TUJERAZSTAVA GA OTROKA ZA
PLAČILO

NAGRADE:
PREIZKUS
---------------------INDIJSKO ŽENSKO VRHNJE
OBLAČILO

SVETLOBNI
POJAV OB
NEVIHTAH

SIVA ŽIVAL,
NAVADNO
VOLK
---------------------PODNOŽIŠČE

VRLINA,
KREPOST

1 x darilni bon
v vrednosti 40 €,
podarja ZLATARNA AURA

PLES. FIGURA
PRI ČETVORKI
---------------------IT. DRUŽINA
IZDELOVALCEV GODAL

KANA
---------------------SREDNJEVEŠKI PEVEC
LJUBEZENSKIH PESMI

BAT, TOLKAČ

MESTO V Z.
ROMUNIJI
---------------------UPORABLJANJE

ŠPANSKA
AVTOMOBILSKA ZNAMKA

OSEBNI
ZAIMEK

1 x KNJIGE Založbe Karantanija
po izbiri v vrednosti 40 €,
podarja Založba Karantanija

KDOR NETI
OGENJ

MAJHNA
TRSKA

OSTANEK
---------------------VRSTA KONJSKEGA TEKA

KUPON KUPON KUPON

JAVOR
---------------------SKLADBA
ZA GLAS IN
INSTRUMENT.
SPREMLJAVO

NADALJEVANJE
GESLA

2 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,
podarja BTC City Novo mesto

TARAS ŠEVČENKO
---------------------OTOK V
INDONEZIJI
(TURIZEM)

IZČRPEN,
STROKOVNO
DOKUMENTIRAN SPIS O
KAKI STVARI
KDOR SE
UKVARJA Z
RIBOLOVOM
---------------------LITINA

VLADARSKI
NASLOV

NEKD. AM.
BOKSAR (MUHAMMAD)
---------------------ANTON NANUT

ŠPANSKI
SLIKAR
(SALVADOR)

KDOR UBIJA

PRAVOSLAVNI
SAMOSTAN V
SRBIJI

ARAD - mesto v zahodni Romuniji; RAVANICA - pravoslavni samostan v Srbiji;

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 16. oktobra 2009 pošljite na naslov:
BTC d.d. Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto, s pripisom - NAGRADNA
KRIŽANKA. O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po pošti.

Od 6.9. na novi lokaciji
(bivša trgovina Varteks - vhod B1)
Dagmar Terbovc s.p., Mestna ulica 1, Laško

Izdajatelj: BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto; Vsebinska zasnova in oblikovanje: HORUS založništvo, Ljiljana Udir
s.p., Novo mesto; Lektoriranje: Kristina Pučnik; Tisk: Delo TČR d.d., Brnčičeva 31, Ljubljana; Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Naklada: 20.000 izvodov; Vse cene so v evrih
in vsebujejo DDV. Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. Za morebitne napake v tekstih ali cenah izdelkov se opravičujemo. Slike so simbolične.
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RUN

FREE NOW!
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Ste si kdaj želeli te~i ob bene{ki obali? Ali morda spomladi skozi newyor{ki Central Park?
Ste kdaj sanjali, da bi se udeležili maratona v Panami? Mi vas bomo popeljali tja!

To jesen vam INTERSPORT v sodelovanju z ASICS-om in adidasom omogo~a, da doživite nepozabno teka{ko izku{njo in
ob~utite popolno svobodo teka – tekli boste lahko kjerkoli na svetu.
Osvoji eno od 20 letalskih kart, vrednih do 5.000 evrov
Dobitniki nagrade bodo lahko za svoje potovanje porabili do 5.000 evrov.
Ne izpustite izjemne priložnosti za nepozabno teka{ko doživetje!
Odlo~ite se in sodelujte! Izpolnite prijavnico za sodelovanje in jo oddajte v posebno {katlo
v izbranih prodajalnah INTERSPORT. Prijavnico lahko izpolnite tudi na spletni strani
www.intersport.si/runfreenow
Nagradna igra traja od 14. 9. do 25. 10. 2009.

Kjer se tek začne
Kjer se tek začne

