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POLETJE V BTC Cityju
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To zabavno, prijetno poletje!
Zakaj ga letos ne bi preživeli na plažah Vodnega mesta Atlantis, kjer si boste vzdu{je morja lahko
pri~arali s kopanjem v kar 14. bazenih, poležavanjem na ležalnikih, poleg tega pa uživali ob osvežilnih
sadnih napitkih. Zagotovo se boste sprostili v kaskadnih kopelih, kjer vas bo nežno masirala prelivajo~a
se slanica. Va{i otroci si bodo med tem najbrž na{li drugo zabavo v Svetu doživetij. Nenehno se bodo
igrali na toboganih in drugih vodnih igralih. Zagotovo že sli{ite njihove vesele vriske, ko jim bo adrenalin
napolnjeval telo. Tudi med tednom jih boste lahko brez skrbi same poslali v Vodno mesto Atlantis. Tukaj
jim bodo na voljo razli~ni plavalno-zabavni programi, pod vodstvom izku{enih animatorjev in u~iteljev
plavanja. Preživeli bodo nepozabno poletje. Prepri~ana sem, da bo Atlantis postal tudi prijetna to~ka
za tkanje novih prijateljstev.
Obi{~ite tudi trgovine V BTC Cityju in najdite vse za poletne mesece. Poleg lahke poletne obleke ne pozabite
na dobra son~na o~ala, ki vas bodo {~itila pred mo~nimi son~nimi žarki. Prav nam bo pri{el tudi lep in
zanimiv slamnik ali kak{no drugo poletno pokrivalo, ki so leto{nje leto nedvomno zelo modni.
BTC City je {e posebej živahen v poletnem ~asu. Poleg Vodnega mesta posebno razpoloženje plaže in
morja ponuja Aleja mladih, na kateri lahko vse poletje brezpla~no igrate odbojko na mivki. Ob~asno
dogajanje na Aleji je popestreno s posko~nimi latino ritmi ali zvoki katere druge znane glasbene skupine.
Izkoristite tak{ne trenutke in razgibajte svoje boke. Uživajte to poletje in se nau~ite kegljati v novi Areni
Vodafone live. Mogo~e tudi izpopolnite svoje znanje biljarda ali pa se pomerite v laserskih igrah. ^e si
že nekaj ~asa niste ogledali nobenega filma, si popestrite ve~er z ogledom kak{ne romanti~ne komedije
v Koloseju. Ne pozabite pa se pripeljati s kolesom v BTC City, ko bo tukaj tradicionalni Kolesarski maraton Franja. V okviru Kolesarskega festivala, 2. in 3. julija, se bo zabavala in kolesarila vsa družina.
Udeleženci družinskega maratona in preizku{nje za otroke bodo imeli po kon~anih preizku{njah prost
vstop v Atlantis. Udeleženci vseh ostalih {tirih maratonov pa bodo ob pla~ilu {tartnine, dobili 40-odstotni
popust za vstop v Vodno mesto.
Torej! Preživite poletne dneve v dobri družbi; preživite jih in se jih spomnite po doživetjih v BTC Cityju; v mestu tiso~erih doživetij. Tudi poletnih!
Dobimo se na Aleji mladih in ostalih prizori{~ih v BTC Cityju. Vse poletje, samo za vas! Spremljajte napovednike za dogodke na spletnih straneh www.btc-city.com in www.atlantis-vodnomesto.si
^im ve~ sonca to poletje vam želimo!
Maja Oven

Nagrajenci velike nagradne igre BeTeCejade 2005
CITRÖEN in ATLANTIS
Klju~e od Citroena C1 so sre~nemu nagrajencu, ki je prejel tudi brezpla~no vstopnico za kopanje v Atlantisu, pred Vodnim
mestom predali predstavniki BTCja in
Avtomerkurja.

Polurni polet za 2 osebi z novim
balonom BTC prejmejo

Miha Zupan~i~, Dravlje
Erik Kru{ec, Ljubljana
Marta Rojnik, {empeter
Polet z akrobatskim letalom
za eno osebo je prejel
1. nagrado – avto Citroën C1 je prejel

Peter Pužem iz Nakla
Glavno nagrado Atlantis –
celoletna imenska vstopnica
za vse sklope je prejela
Alenka Feu{, Ljutomer
Celodnevne vstopnice za Termalni
tempelj Atlantis prejmejo
Mersad Kujundži~, Ljubljana
Samo Kropiv{ek, Komenda
Du{ko Kri{to, Ljubljana
Luka {kodlar, Ljubljana
Celodnevne vstopnice za Svet
doživetij Atlantis prejmejo

Breda Bregar, Ljubljana
Marija Papež, Zagradec
Žiga Seli{kar, Kranj
David Mili~evi~, Ljubljana
[pela Omanovi~, Ljubljana

Luka Kajstna, Medvode
Klimatsko napravo TOYO
AIRCON (Merkur) je prejel
Leopold Kožar, Ljubljana
Bon v vrednosti 50.000 SIT
za trgovino Giga sport je prejela
Tanja {amec, Ljubljana
Digitalni fotoaparat
Sony DSC (Big Bang) je prejela
Marija Ozimek, Ivan~na Gorica
Bon v vrednosti 50.000 SIT
za trgovino Mass je prejela
Damjana Mihel~i~, Stari trg/Lož
Bon v vrednosti 50.000 SIT
za trgovino Baby Center je prejel
Fahrudin Kvrgi~, Ljubljana
Nagrada v vi{ini 50.000 SIT
(Kolosej in Arena Vodafone live)
je prejel Du{an Kel{in, Ljubljana

Nagradna igra Atlantis in Mercedes Benz
V nagradni igri Atlantisa in Mercedes Benza je družina Ožbot
iz Ljubljane prejela tri mese~no
uporabo novega mercedesevega
vozila razreda B ter teden dni
po~itnic v [ibeniku na Hrva{kem.

Fotografije • Milan Tomažin • David Opre{nik

BTC, d. d.
[martinska 152, Ljubljana
tel.: (01) 585 13 19
naklada: 200.000 izvodov

Vsebina
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Zabava
v Vodnem mestu
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odgovorna urednica:
Maja Oven
ogla{evanje in trženje
ESENCA, d. o. o.
Streli{ka 32, Ljubljana
tel.: (01) 430 16 28
faks: (01) 230 11 60
esencaasiol.net
distribucija: Po{ta Slovenije
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici Miran Jur{i~

www.btc-city.com
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Mitja Petkov{ek v BTC Cityju

Po~akajte na svoj izvod kar doma!

www.btc-city.com

www.btc-city.com

www.btc-city.com

www.btc-city.com

ZANIMIVOSTI IN NOVICE IZ BTC Cityja
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PLAŽA

AQUAMANIA

Ste pozabili kopalke, brisa~o ...? Ni~ za to.
V Vodnem mestu Atlantis najdete trgovino
Plaža, kjer lahko dobite vse, kar potrebujete za na plažo.

Plaža, tel.: (01) 585 20 41

MITJA PETKOV[EK PRI PREDSEDNIKU UPRAVE BTC

V Atlantisu obi{~ite tudi Aquamanio, specializirano trgovino s potaplja{ko opremo,
vodnimi igra~ami in plavalno opremo. Ponujajo tudi potaplja{ke in plavalne te~aje, varstvo otrok, rojstnodnevne animacije itd.

Aquamania, tel.: (01) 585 20 80

Dan potem, ko je v madžarskem Debrecenu
osvojil bronasto kolajno na bradlji, se je Mitja
Petkov{ek v prostorih uprave BTC Cityja sre~al
s predsednikom uprave Jožetom Mermalom.
BTC City je osrednji pokrovitelj slovenskega
telovadca, ki je v dvorani Foenix dopolnil svojo
bogato zbirko odli~ij z gimnasti~nih prvenstev
stare celine in zlatu iz leta 2000 ter dvema srebrnima odli~jima iz let 1998 in 2002 v svojem
{estem nastopu dodal {e bronasto kolajno. Mitja
Petkov{ek je ob tej priložnosti povedal, da bo v
poletnih dneh {e obiskal Atlantis, saj ta ponuja
vrsto ugodnosti za sprostitev tudi vrhunskim
{portnikom.
[e nagradna igra: ~e boste izvod BTC Vodnika, ki ga je podpisal Mitja Petkov{ek,
prinesli na recepcijo Vodnega mesta Atlantis, boste dobili brezpla~no vstopnico za
dveurno kopanje v Svetu doživetij.

RAZPRODAJE
Za~etek poletnih razprodaj: 15. julij 2005.

ALEJA MLADIH – ZA ODDIH, ZABAVO IN POKALE

Na Aleji mladih smo zimsko drsali{~e, kot se letnemu ~asu spodobi, spremenili v tradicionalno igri{~e odbojke na mivki. Na njem boste
lahko vse poletje igrali odbojko brezpla~no. Od
junija pa do septembra bodo na Aleji potekala
raznovrstna tekmovanja. Ekipe bodo med seboj
tekmovale v prvenstvu, ki smo ga poimenovali
Pokal BTC Cityja. Za ta pokal se bodo pomerile
ekipe me{anih trojic. Najbolj{a ekipa bo osvojila
pokal BTC City in prejela 100.000 tolarjev.
Za pogumne in spretne pripravljamo dvojno
{portno preizku{njo. V Dvojnem izzivu se bodo
ekipe trojk, poleg odbojke na mivki, sku{ale ~im
bolje odrezati tudi v ko{arki. Izzivamo vas, da
se nam pridružite in se pomerimo med seboj.
Ne bo vam žal!
Za umetni{ke du{e bo Aleja posebej zaživela ob
~etrtkih. Ti bodo namenjeni glasbenim in kul-

turnim dogodkom. V prijetnih poletnih ve~erih
boste lahko zazibali svoje boke ob ritmih kubanske glasbe, nemara bluesa ali popa. Ali raje le
poslu{ate glasbo? Uživanje pija~e, prigrizkov ali
sladoleda v bližnjem lokalu 4 ma~ke, bo ob prijetnih zvokih glasbe zagotovo prijetnej{e.
30. junija bo nastopil raper Trkaj, 7. julija pa bo vse
zabaval leto{nji slovenski predstavnik na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Kijevu Omar Naber.
Manjkalo ne bo niti prave »žurerske« scene,
namenjene mlaj{im. Prireditev DJ Session
bo gostila nadobudne DJ-e, ki bodo sku{ali
ustvariti ~im bolj{e vzdu{je. Za nagrado, ki jo
bosta najbolj{emu podelili žirija in ob~instvo,
se bodo zagotovo potrudili. Vsak ~etrtek od
popoldneva do pozne no~i, bo zagotovljen
~as za vrhunsko zabavo.

Vse poletje se bomo zabavali na Aleji mladih.
Pridružite se nam!

FESTIVAL KOLESARSTVA

ve~ na strani 9

2. in 3. julija bo v BTC Cityju v Ljubljani prvi
Festival kolesarstva, {portno-rekreativna in
družabna prireditev z osrednjim dogodkom
maratonom Franja. S {tevilnimi kolesarskimi
progami je festival namenjen vsakomur, tako
najbolj{im kolesarjem kot gorskim in cestnim rekreativcem, družinam ter tistim, ki si
za kolo bolj poredko vzamejo ~as. Ve~ o
Festivalu si lahko preberete na uradni spletni
strani www.festivalkolesarstva.com.
Pohitite s prijavami na festival, saj je prijavnina do 24. junija {e posebno ugodna.

Iz{el je nov MERKUR KATALOG,
ki ponuja {tevilne ugodnosti.
www.merkur.si

ARENA VODAFONE LIVE!
Preživite svoj prosti ~as in del po~itnic tudi v Areni in se zabavajte v bowling in biljardnem
centru Gladiator, ki ima 28 sodobno opremljenih in ra~unalni{ko vodenih bowling stez in 31
biljardnih miz. Obi{~ite tudi center Terminator in se s prijatelji pomerite v laserski arkadni igri
v živo. Tisti, ki se želite {e malo bolje pripraviti na vro~e sonce, se lahko son~ite v solarijih
Ergoline v son~nem studiu Moj fit. Napovedujejo, da bodo v mesecih, ki prihajajo, v centru
odprli tudi vetrovnik, napravo za lebdenje. Jeseni bo center gostil 41. AMF svetovni pokal v
bowlingu, hkrati bodo ponudbo obogatili tudi s 3D kinodvorano, no~nim klubom, koncertno
dvorano, restavracijo, sla{~i~arno in {e marsi~em.
Pridite v zabavi{~no ~etrt BTC Cityja, saj tukaj zabava traja pozno v no~!

NAJLEP[A IZLOŽBA V BTC Cityju
V nagradni akciji Izberite najlep{o izložbo, v
kateri so od 16. maja do 10. junija letos obiskovalci in strokovna komisija izbrali tri najlep{e
izložbe v BTC Cityju, so najve~ to~k dobile:
1. Žorga Trade Company, d. o. o. – trgovina By American
2. Pletenine Ros, Tanja Vilar, s. p. – trgovina Pletenine Ros
3. Trgovina Vr~, Nikola Dodig, s. p. – trgovina Vr~

Med obiskovalci, ki so sodelovali v nagradni
akciji (bilo jih je kar 4000), smo izžrebali tri
denarne nagrade BTC Cityja: darilni bon BTC
v vrednosti 20.000 SIT, 15.000 SIT in 10.000
SIT, in {e 10 žog, 10 torb, 15 majic in 20 kap.
Vsi nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obve{~eni po po{ti. Imena nagrajencev bodo objavljena tudi na spletni strani www.btc-city.com

Vse najlep{e izložbe so v Dvorani A.

Vsem nagrajencem in lastnikom najbolj{ih izložb ~estitamo!

ZALOŽBA KARANTANIJA
Na Festival kolesarstva se lahko prijavite na
spletni strani: www.festivalkolesarstva.com
ali po telefonu 080 23 07

Založba Karantanija pripravlja prodajno razstavni program razli~nih politi~nih in voja{kih
odlikovanj z obmo~ja nekdanje Jugoslavije ter
drugih raritet. Nekateri predmeti so že na ogled.
Vljudno vabljeni.

ZBIRAMO OTRO[KE KNJIGE
Fotografije • arhiv BTC City

Iz{el je nov BOF KATALOG,
ki ponuja nove pla~ilne pogoje.
www.bof.si

Dobrodelna akcija zbiranja otro{kih knjig in slikanic v BTC Cityju z imenom Odprimo vrata

V Vodnem mestu
Atlantis je svoja vrata odprl novi frizerski
salon Stevo, ki vam
nudi striženje, barvanje las in pramen, globinsko
obnovo po{kodovanih las, sve~ane frizure ter
nego nohtov in make up za vse priložnosti. Ob
prvem obisku, vam, ob priložitvi kupona, ki ga
dobite takoj pri vhodu v Vodno mesto Atlantis,
ponujajo 33-odstotni popust.
Ne hodite v London, pridite k nam.

knjigam in domi{ljiji {e vedno traja. Doslej smo v knjižnem koti~ku zbrali že ve~ kot 300 knjigic,

Delovni ~as: vsak dan, tudi ob nedeljah
in praznikih, od 9. do 22. ure.

vabimo pa vas, da jih do 30. junija, prinesete {e ve~.
2. junija letos ob 17. uri nas je v knjižnem koti~ku obiskal pisatelj Marjan Marinarjan Marin, ki
je ~lan PEN kluba in zbiralec zbirk Ostržek in Pika Nogavi~ka. Predstavil nam je pot svojega
pisateljevanja in s sodelavko Tanjo Postružnik odigral kraj{o igro.

www.btc-city.com

www.btc-city.com

Založba Karantanija, tel.: (01) 585 16 32

www.btc-city.com

Stevo hair & beauty,
tel.: (01) 585 20 40

www.btc-city.com

www.btc-city.com
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UJEMITE PO^ITNICE IN VODNO ZABAVO V ATLANTISU

VODNA AEROBIKA ZA SPROSTITEV IN ZDRAVJE

Si želite preživeti {portne po~itnice, plavati,
praznovati nepozaben rojstni dan, razgibati se
z vodno aerobiko in telovadbo, imeti varstvo
za va{e otroke, se u~iti potapljanja ali udeležiti
plesnega te~aja s kopanjem za pred{olske
otroke, vse to in {e ve~ povezati s 14 bazeni,
potem je Atlantis pravi naslov za Vas!

V Atlantisu se lahko nau~ite tudi potapljanja. Te~aj
je primeren za vse otroke starej{e od osem let, in
tudi za vse ostale obiskovalce Vodnega mesta.

Va{i otroci lahko brezskrbno uživajo v {tevilnih animacijah Atlantisa in se tako zabavajo
z razli~nimi igrami kot so: vodna odbojka, igre
s pomo~jo ~olnov in obro~ev, vodni trampolin,

vožnja po toboganih, igra v bazenu
z valovi in bazenu z usmerjenim
tokom itd. Profesionalni animatorji
in re{evalci iz vode zagotavljajo
varno, igrivo in najbolj{o zabavo
za va{e otroke.

je u~inkovita pri odpravi celulita. Za vodno aerobiko ne potrebujete predhodnega znanja, izku{enj ali treniranosti. Lahko se je udeležijo tudi
neplavalci, a je znanje plavanja zaželeno. Vadba
poteka ob zvokih glasbe v vodi doprsne globine.
Ob~asno se izvaja brez pripomo~kov, v~asih pa
se za popestritev uporabljajo tako imenovane
»ka~e«. Termalnemu ogrevanju sledi aerobni
del, krepilni in raztezni del.
V Svetu doživetij Vodnega mesta Atlantis se
lahko pridružite ljubiteljem vodne aerobike
vsak torek in soboto ob 19. 30 uri. Izku{eni
energi~ni in{truktorji bomo pripravili zanimive in
zabavne ure, ki vas bodo poživile in vas vsaj
za nekaj ~asa odtrgale od stresnega vsakdana.
Naj vas raztezanje in spro{~anje napolnita z
energijo za nov dan! Vljudno vabljeni!

NA SLADOLED V KAVARNO ATLANTIS

PRAZNUJTE ROJSTNI DAN V VODNEM MESTU
Želite, da va{ otrok doživi nepozaben rojstni
dan in se noro zabava ?
Za slavljenca in njegove prijatelje po želji star{ev
priredimo animacijo, ki traja dve ali {tiri ure.
Izbirate lahko med tremi zabavami: Atlantis
žur, Alabum ^ikabum in Ko {us. Otroci bodo v
tem ~asu varni, saj bodo za njih skrbeli profesionalni animatorji Vodnega mesta Atlantis. Ti
jih bodo zabavali s {tevilnimi igrami, seveda,
povezanimi z vodo: igre z žogo, vožnje po toboganih, vožnja s ~olni po valovih, {tafetne igre,
potapljanja na dah in {e s {tevilnimi drugimi
aktivnostmi. Tudi na neplavalce mislimo. Ti se
bodo lahko na zabavi seznanili z nekaj osnovami in tehnikami plavanja. Prazne želod~ke

Si po napornem dnevu kdaj zaželite zabave
in sprostitve? Je gibanje v vodi za vas užitek?
Hkrati pa bi si želeli na prijazen na~in oblikovati svoje telo? Potem je vodna aerobika
pravi {port za vas!
Vodna aerobika je oblika skupinske vadbe z
mnogimi pozitivnimi u~inki. Zaradi vodnega,
telesu prijaznega okolja, je primerna za vse
generacije; dobro telesno pripravljene posameznike kot tudi za~etnike, saj omogo~a individualno prilagoditev intenzivnosti. Njene pozitivne
u~inke uporabljajo tudi v rehabilitacijske namene.
Vzgon vode namre~ zmanj{a pritisk na sklepe
(kolena, kolki, gležnji), zato je vodna aerobika
primerna tudi za tiste s pove~ano telesno težo
in ostale, ki jim druge vrste gibanja predstavljajo
težavo (posamezniki z bole~inami
in težavami v sklepih). Z vodno
aerobiko izbolj{ujemo in ohranjamo vzdržljivost, mo~, koordinacijo
in ravnotežje. Poživljajo~e vpliva
predvsem na sr~nožilni sistem in
dihala, voda pa nudi telesu rahlo
masažo, ki vade~im vzbuja ob~utek
ugodja in spro{~enosti. [e posebej

bo mogo~e pote{iti s toplo malico in napitki. Za
posladek pa si bodo najmlaj{i lahko privo~ili
odli~no torto, brez katere na rojstnodnevnem
praznovanju pa~ ne gre. Za vsakega slavljenca
bo Vodno mesto Atlantis pripravilo posebno
presene~enje. Rojstnodnevna animacija je
primerna za najmlaj{e otroke, pa tudi za najstnike, vse do 15. leta starosti.

Cene in dodatne informacije
za programe, ki jih nudi Atlantis
dobite na spletni strani
www.atlantis-vodnomesto.si
ali po telefonu (01) 585 21 00.

VODNA TELOVADBA (za skupine brezpla~no)

V vro~ih poletnih dneh se osvežitvi s sladoledom
le s težavo upremo. V zadnjem ~asu tudi k nam
prihajajo navade drugih dežel, da je sladoled
sladica, ki jo uživamo v vseh letnih ~asih in ne
le poleti. Zakoreninjena misel, da je sladoled
povzro~itelj prehlada in vnetega
grla ni pravilna, vsaj pri zmernih
koli~inah uživanja ne. Pogled
na sladoled nam vzbudi misel
na nekaj prijetno hladnega,
osvežilnega, sladkega in polnega okusa po ~okoladi, vaniliji,
pistaciji, le{nikih in po sadju.
V na{i kavarni v Atlantisu vam
pripravljamo mle~ne in sadne doma~e sladolede,
ki so lahko prebavljivi, saj vsebujejo malo ma{~ob.

Temeljijo na povsem naravnih sestavinah, ki
vsebujejo veliko sadja, pri izdelavi pa uporabljajo
najbolj{e sestavine, ~okolado, le{nike, in druge
dobrote. Uživanje oziroma poraba sladoledov je v
svetu v vzponu, saj ljudje ~edalje bolj spoznavajo,
da je sladoled lahko tudi zdrav.
Vsebuje namre~ veliko mineralov, vitaminov, vlaknin, pa tudi
nekaj sladkorja in ma{~ob, ki so
nenadomestljivi v zdravi prehrani. Po nekaterih priporo~ilih
naj bi porcija sladoleda nadomestila en dnevni obrok. V
kavarni Atlantis vam bomo z
veseljem zme{ali tudi frape po va{em izboru ali pa
vam postregli z raznovrstnimi osvežilnimi napitki.

PO^ITNI[KO VARSTVO ZA NAJMLAJ[E V ATLANTISU

»Zdrav duh v zdravem telesu« - v Atlantisu vam ponujamo prvovrstno vodno telovadbo, s katero
boste ohranili gibljivost sklepov in svobodo gibanja, hkrati pa upo~asnili biolo{ko staranje. Z rednim izvajanjem gimnasti~nih vaj v vodi lahko upo~asnimo procese mi{i~ne atrofije (zmanj{anje
obsega tkiva) in upadanje mi{i~nega tonusa (napetost tkiv). Z gimnasti~nimi vajami vplivamo tudi
na ohranjanje hrustan~evine. Vodna telovadba je pomembno terapevtsko sredstvo, saj pomaga

Medtem, ko ste star{i v službi, lahko va{i otroci v tematskih tednih Vodnega mesta Atlantis preživijo
nore po~itnice. Izbirajo lahko med viharno gusarsko zabavo, zabavo z vitezi in gradovi v srednjem
veku, egip~ansko zabavo, z mumijami in piramidami ali zabavo v svetu dinozavrov. Va{i mal~ki bodo
tudi siti, saj bodo imeli tri obroke na dan, ki so že v{teti v ceno. Klubi bodo potekali od ponedeljka
do petka od 7.30 ure zjutraj do 17. ure popoldan.

pri zdravljenju in rehabilitaciji po razli~nih boleznih in po{kodbah. Pridružite se nam v Termalnem

Rezervirajte si svoj termin

templju vsak dan ob 10. uri, ob sobotah in nedeljah pa tudi ob 18. uri. Za ve~je skupine in ob

• Viharna gusarska zabava bo od 4. do 8. julija in od 1. do 5. avgusta

predhodnem obvestilu za ve~je skupine organiziramo tudi dodatno (brezpla~no) vodno telovadbo.

• Srednji vek z vitezi in gradovi bo od 11. do 15. julija in od 8. do 12. avgusta
• Egip~anska zabava z mumijami in piramidami bo od 18. do 22. julija
in od 15. do 19. avgusta

NAU^IMO SE PLAVATI (plavalni te~aji)
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• Zabava v svetu dinozavrov bo od 25. do 29. julija in od 22. do 26. avgusta
Želite, da se va{ otrok nau~i plavati, pa sami
za to nimate ~asa, mo~i, znanja ali volje? Potem so na{i plavalni te~aji kot nala{~ za vas.
Te~aji potekajo pod strokovnim vodstvom usposobljenih plavalnih u~iteljev. Otroke bodo k
u~enju spodbujali prek privla~nih iger v vodi
in s pomo~jo razli~nih didakti~nih pripomo~kov.
Za~etek vseh te~ajev je prilagajanje na vodo.
Potekajo v otro{kih bazenih, kjer je prilagajanje
na vodo pa~ lažje in hitrej{e. Posebna pozornost je namenjena tudi varnim skokom v vodo,
ki so sestavni del u~enja plavanja.
Dodatna popestritev te~aja pa so osnove
potapljanja na dah. Zavedamo se, da je temperatura vode pomembna, zato ima voda pri
nas vedno vsaj 30 °C. Na{i u~itelji prevzamejo
in po~akajo otroke že na recepciji, pomagajo jim
pri preobla~enju pred in po kopanju, potem pa
skupaj z otroci po~akajo star{e.
Naredili bomo vse, da boste ve~ kot zadovoljni
z na{imi plavalnimi te~aji in da boste vzljubili
Vodno mesto Atlantis. Poskrbeli bomo tudi za

www.btc-city.com

celoletne plavalne te~aje za otroke in tudi za
ostale generacije.

www.btc-city.com

Pokli~ite po telefonu (01) 585 21 00 ali obi{~ite trgovino Aguamania in rezervirajte po~itni{ko
varstvo za va{ega otroka v najbolj norem vodnem mestu v Evropi.

Vrtec Ježkov koti~ek
V BTC Cityju imamo tudi Ježkov koti~ek, pravcati vrtec z igralnico. Letos praznuje že {esti rojstni
dan. Psihologinja Snežana Manojlovi~, ki pedago{ko vodi program vrtca, je povedala, da jih dnevno
obi{~e od 25 do 40 otrok, starih od treh do {est let. Mladi nadebudneži lahko poleg igranja, ki
ga imajo najraje, tudi ri{ejo in se igrajo razli~ne družabne igre. V vrtcu so tudi {tevilna igrala in
pripomo~ki za vse starosti, vendar pa je ve~ini, kot kažejo izku{nje, najbolj v{e~ igra v skrivnostni
hi{ki, kjer si najdejo družbo, zamisli za igro pa se ponujajo kar same. Otroci si lahko sami pripravijo
tudi svojo lutkovno predstavo ali si brez u~itelja vzamejo ~as za
telovadbo na blazinah. Manojlovi~eva je tudi povedala, da star{i Pripeljite svojega mal~ka v vrtec
Ježkov koti~ek, v Dvorano A, od poneradi pripeljejo otroke v njihov vrtec tudi zato, ker vedo, da so
deljka do petka, od 16. do 20. ure,
otroci na varnem in se zabavajo. Oni pa se lahko nemoteno in
in ob sobotah od 11. do 19. ure.
brezskrbno odpravijo po nakupih v BTC Cityju.

ATLANTIS PODARJA PROST VSTOP
BTC City sodeluje tudi v projektu Ve~er velikanov, ki bo 30. junija v hali Tivoli v Ljubljani, kjer bo
svojo {portno pot kon~al eden bolj{ih slovenskih ko{arkarjev Jure Zdovc. Prvih 200 obiskovalcev
ko{arkarskega spektakla bo ob nakupu vstopnice prejelo tudi vstopnico za prost vstop v Vodno
mesto Atlantis, ki jo bodo lahko izkoristili do konca leta 2005.

www.btc-city.com
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TUDI V MESTU IMA SONCE SVOJO MO^!
Znano je, da povzro~ajo ultravijoli~ni žarki
na koži son~ne aktini~ne okvare. Te se
za~nejo že ob prvem neza{~itenem son~enju
dojen~ka. Okvare so posledica enkratnega
obilnega ali dolgotrajnega ~ezmernega
son~enja, njihova posledica pa je v zadnjih
letih pravcata eksplozija pojavljanja kožnega
raka tudi v Sloveniji.
Najverjetneje niste vedeli, da ve~ino ultravijoli~nih žarkov prejmemo nenamenoma, med
potepanjem po mestnih ulicah, med kramljanjem
v kavarni na prostem, med sprehajanjem po tržnici, med {portom, igro in delom na prostem …
Mag. Metka Adami~, dr. med., specialistka
dermatovenerologije iz Dermatolo{kega centra
Parmova v Ljubljani, svetuje, da se je treba vsak
dan pred soncem za{~ititi. To {e posebej velja
za poletne mesece; vse od maja do septembra. Dokazano je, da v odrasli dobi prejmemo
približno 40 odstotkov ultravijoli~nega žar~enja
med son~nimi vikendi, 20 odstotkov med
obi~ajnimi dnevnimi dejavnostmi in kar 30
odstotkov med poletnimi po~itnicami.

BIO PREHRANA NA NA[I TRŽNICI

Pijmo dovolj vode
Kako se v vro~ih dneh izognemo
dehidraciji?
Preprosto, spiti moramo dovolj teko~ine, najbolje
vode. Priporo~ljivo je vsaj dva in pol litra na dan.
Kako prepoznamo, da smo dehidrirani:

suha usta, huda žeja, malo ali ni~ urina (temna
barva urina), pospe{itev sr~nega utripa in dihanja, vrtoglavost, omoti~nost in zmedenost.
Kako si lahko pomagamo sami?
Pri veliki izgubi teko~ine pijmo dovolj vode!
Dehidracijo lahko omilimo tudi s pravilno prehrano. Uživajmo veliko sadja in zelenjave, ki
vsebuje vodo: zelena solata, kumare, melone,
lubenice, grenivke, pomaran~e. Potrebno je tudi
nadome{~anje soli. Izgubljeno teko~ino, glukozo
in elektrolite lahko nadomestimo z me{anico soli
in glukoze za rehidracijo, ki jo kupimo v lekarni tudi
brez zdravni{kega recepta.
Za{~itimo tudi otroke
Podobno ali nemara {e bolj moramo pred soncem za{~iti otroke – strokovnjaki so dokazali,
da bi z redno za{~ito pred son~nimi žarki pri
mlaj{ih od 18 let, zlasti s sredstvi, ki vsebujejo
za{~itni faktor najmanj 15, zmanj{ali kožnega
raka v kasnej{em življenju za {tiri petine.
Zato, pamet v glavo! V son~nih dneh, ko na~rtujete sprehod po mestu, se primerno oblecite
– najbolje je, da so obla~ila iz naravnih, gosto
tkanih materialov, da imate za{~ito za glavo s
pokrivalom, son~na o~ala in ne pozabite na
plastenko vode. Vsaj pol ure pred odhodom
pa na odkrite dele telesa (obraz, u{esa, vrat,
dekolte, pri starej{ih mo{kih ple{asti del lasi{~a,
hrbti{~a rok, podlahti, goleni, ~e ste v krilcu …)
namažite primerno koli~ino za{~itnega sredstva, ki vsebuje za{~ito pred UVA in UVB žarki
(SPF naj bo najmanj 15). Krema naj bo primerno tudi za va{ tip kože.

Ob hitrem tempu, ki nam ga narekuje življenje,
Jablana, prodajalna zdrave hrane,
je nujno, da se zdravo prehranjujemo. V potel.: (01) 585 28 13
kritem delu BTCjeve tržnice, smo obiskali
Jablano, prodajalno zdrave hrane, kjer nas je lastnica in strokovnjakinja z dolgoletnimi izku{njami
na podro~ju bio prehrane, Marija Ko~evar-Petah, pou~ila o njenih zna~ilnostih. Vsa bio živila
so pridelana na ekolo{ko prijazen na~in. Pri vzgoji rastlin kmetovalci namre~ ne uporabljajo
umetnih gnojil in pesticidov ter izbirajo le naravne sorte, ki niso genetsko spremenjene. Tak{na
živila priporo~a vsem, ki želijo bolj paziti na svojo prehrano in težo, diabetikom, ljudem z visokim
krvnim tlakom in alergijami ter vegetarijancem. Zato se le odpravite na potep med stojnicami in
trgovinami na BTC Cityjevi tržnici in si privo{~ite svoj obrok zdravja.
Poletna solata iz tofuja
Uporabimo ve~ vrst sezonske zelenjave: zelena
solata, paradižnik, gomolj zelene, paprika, por,
koren~ek, kumare, bu~ke ... Vso zelenjavo uporabimo svežo, vendar ne ve~ kot tri vrste naenkrat.
Solatni preliv: 100 g tofuja • 0,5 dl son~ni~nega
olja • 0,5 dl jabol~nega kisa ali sok polovice limone • 0,5 dl vode • sol, poper, sveži peter{ilj
ali koper.
Vse sestavine zme{amo v elektri~nem me{alniku,
da dobimo gosto homogeno maso, ki jo previdno
z žlico prelijemo po solati. Pa dober tek!

PRIPRAVIMO SE NA KOLESARSKI MARATON
Festival kolesarstva bo kmalu na koledarju
prireditev v BTC Cityju. Gorazd Penko, trener
Radenske Roga, direktor kolesarskega maratona Franja in pisec tevilnih prispevkov
o kolesarstvu, svetuje, kako se najbolje in
najustrezneje pripravimo na kolesarski maraton, kakren je, maraton Franja. Ne smemo
pozabiti na: tehni~no pripravo kolesa: imeti
moramo najosnovneji pribor za zamenjavo
zra~nice in tla~ilko; kolesarska obla~ila: ne
smejo manjkati ~elada, za~itne rokavice in
o~ala; prehrano: naj bo lahko prebavljiva, po-

Varno v Atlantisu
V notranjih bazenih Atlantisa se boste naužili
vode in boste poplnoma varni pred son~nimi
opeklinami.
Posledice prekomernega son~enja so opekline,
alergije, izsu{enost kože, pegice in druge pigmentne lise na koži, ki nam lahko prav zagrenijo
poletno veselje, pravi Metka Adami~ in dodaja,
da se huj{ih posledic prekomernega son~enja
zavemo {ele, ko se za~nejo kazati prvi znaki staranja kože. Najve~ težav povzro~ajo ultravijoli~ni
žarki tistim s svetlimi lasmi in o~mi, {e najbolj
pa rde~elasim in pegastim ljudem. Vsem tem
priporo~amo najve~ previdnosti in vsakodnevno
redno za{~ito pred ultravijoli~nimi žarki.

Kis proti son~nim opeklinam
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Od sonca ope~ena koža potrebuje hlajenje.
Posebej se obnesejo kisovi obkladki. Pripravimo
jih tako, da bombažno tkanino (robec) navlažimo
z nerazred~enim belim vinskim kisom in položimo na pordelo kožo. Druga možnost je, da
nanjo nanesemo hladilni gel z alojo. ^e se pojavijo mehurji, pa ~im prej poi{~imo zdravni{ko
pomo~.
[e nasvet: pri son~nih opeklinah se vedno
spomnimo, da je prepre~evati bolje kot zdraviti, in na mo~nem soncu ukrepajmo previdno,
da do opeklin ne bo pri{lo.

Mag. Metka Adami~, dr. med., {e posebej svetuje mladim mamicam, da se med 11. in 15.
uro nikar ne sprehajajo s svojimi mal~ki. ^e
pa morajo nujno po opravkih, pa naj otroka
za{~itijo s primernim sredstvom za ob~utljivo
kožo majhnih otrok, ki naj vsebuje fizikalna
za{~itna sredstva, ki son~ne žarke odbijajo.
To sta titanijev in cinkov oksid, ki jih je treba
nanesti na kožo vsaki dve uri. Nujno je treba
vedeti, da do otrokovega {estega meseca ne
smemo uporabljati za{~itnih sredstev, ki vsebujejo kemijsko za{~itno sredstvo.
Odve~ ni opozorilo, da zdrave porjavelosti
ni, zato se ustrezno za{~itite pred soncem in
uživajte brezskrbne po~itnice tudi v mestu.

7. julija bo Spar Slovenija odprl novo trgovino v BTC
Cityju, že 50. pri nas. Prav v BTCju so leta 1993 odprli
prvi nakupovalni center Interspar. Posebnost nove trgovine je velika povr{ina, namenjena predvsem
ponudbi svežih izdelkov v koti~ku s pripravljeno
hrano. Vabljeni v nov Spar v Dvorano A!
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Ugodnosti za udeležence
Kolesarskega festivala
Festival kolesarstva bomo popestrili za obiskom Vodnega mesta. Udeleženci družinskega maratona in preizkunje za otroke
bodo imeli po kon~anih preizkunjah prost
vstop v Atlantis. Udeleženci vseh ostalih
tirih maratonov (156 km maraton Franja, 97
km mali maraton Franja, 54 in 32 km gorske
kolesarske preizkunje) pa bodo ob pla~ilu
startnine, dobili 40-odstotni popust za vstop
v Vodno mesto.
Na prvi poletni dan, 21. junija, bodo predstavniki sponzorjev Festivala kolesarstva
svojo pripravljenost na menedžersko VIP
preizkunjo, ki bo potekala v okviru festivala,
najprej preverili v bazenih vodnega mesta
Atlantis.
Pridite torej v BTC City 2. in 3. julija na
prvi Kolesarski festival in se zabavajte
skupaj s skupino Tabu (v soboto) in ^uki
(v nedeljo).

STE PRIPRAVLJENI ZA V HRIBE?
Pohodni{tvo je najpogostej{a oblika preživljanja aktivnih po~itnic, saj je zaradi
svoje preprostosti sprejemljivo za vse starostne skupine v vseh letnih ~asih.

Za varno in u~inkovito hojo

NOVA TRGOVINA SPAR V DVORANI A
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Zdaj pa le hitro na kolo in na
trening! Dobimo se 3. julija v BTC
Cityju na maratonu Franja!

leg osvežilnih napitkov s seboj vzemite e
energijske plo~ice. Pred maratonom je zelo
priporo~ljivo vsaj enkrat prevoziti tri ~etrtine
poti maratona in prilagoditi sebi primeren
tempo vožnje.

Tudi ~e se odpravimo le po lažjih poteh, se
moramo na hojo pripraviti. S primerno opremo
bomo na pohodu resni~no uživali.
• Med pomembnej{o opremo zagotovo sodi
obutev. Paziti moramo na primernost podplata in trdoto ~evlja, glede na to, po kak{nem
terenu in koliko ~asa bomo hodili.
• Tudi nogavice morajo biti udobne, morajo
dobro prepu{~ati vlago in imeti dobre toplotne
lastnosti. Tudi oja~ana peta in prsti ter
elasti~en nart so dobrodo{li.
• Obleko prilagodimo letnemu ~asu. Za lažje
poletne izlete je dovolj, ~e oble~emo lahko

bombažno perilo. Priporo~ljiva je tudi majica
iz tanke volne in ne obla~ilo iz umetnih vlaken.
Na poti v visokogorje se obnese perilo iz
termo materiala ali angora volne.
• Za lažje vzpone si pomagamo s pohodni{kimi palicami, ki morajo biti trdne in lahke.

Ste se odlo~ili, da se v tem poletju odpravite na
katero od slovenskih gora? Da boste najlažje
izbrali pot, ki vam bo najbolje ustrezala,
priporo~amo vpogled v enega izmed mnogih
vodnikov po Sloveniji, ki jih lahko najdete tudi
v knjigarni DZS v Dvorani 8.

Ne veste kam po opremo? Vse lahko najdete na
enem mestu, v trgovini Pohodnik v BTC Cityju,
v Dvorani A. Pri izbiri vam bodo z veseljem
pomagali in svetovali njihovi prodajalci.
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KULTURNO IN MODNO V BTC Cityju
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POLETNI MODNI DODATKI

Vsi izdelki so iz trgovine aAccessories v BTC Cityu v Dvorani A.

[toparski vodnik po galaksiji
prihaja v Kolosej
Znanstveno-fantasti~na pustolovska komedija
{toparski vodnik po galaksiji prihaja v Kolosej
23. junija. Navdu{ila bo vse tiste z malo
domi{ljije in željo po humorju.
Za vse, ki uživate ob adrenalinskih akcijskih filmih, prihaja Sin City - Mesto greha. Akcijski film z
veteranom vseh akcij Bruceom Willisom in drugimi, vam zagotavlja nepozabno dogodiv{~ino v
mestu presene~enj.

Da boste na plažah Atlantisa izgledali popolno,
morate kombinirati kopalke s prefinjenimi mod-

Ob istem ~asu, enkrat drugi~
Dragi ljubitelji žlahtne komedije in obiskovalci Teatra komedija BTC!
Na{e gledali{~e je 5. maja letos, z zadnjo predstavo, OB ISTEM ^ASU, ENKRAT

nimi dodatki. Moda letonjega poletja bo zelo
pisana, saj so poleg bele in modre barve, nujne
tudi rde~a, rumena, oranžna in seveda zelena.
Prav v teh odtenkih izberite klobu~ek, torbico,
ogrlico ali natika~e.

DRUGI^, kon~alo uspe{no gledali{ko sezono 2004/2005.
Ob 5. obletnici Teatra komedija smo lani

IZDELAJMO SI NAKIT SAMI

gledalcem pripravili komedijo SAJ SE

ZAPESTNICA IN OGRLICA
Iz umetne mase lahko sami izdelamo kroglice,
valje in podobne like in jih nadenemo na tanko
vrvico. Moderne so žive barve in razli~ne oblike.
Zapestnico lahko ovijemo okoli noge, roke ali
vratu. Tisti, ki ste bolj spretni, lahko razli~ne
like nadenete na tanj{o žico in jo prepletete
z vrvico, ki naj ima malo starinski videz.
Ogrlica naj bo razgibana, sestavljena iz
razli~nih likov in barv.

TRUDIM, PROFESOR, ki sta jo mojstrsko
izvedla Mojce Funkl in Janez Ho~evar Rifle, ter drugi del uspe{nice Ob letu osorej,
z naslovom OB ISTEM ^ASU, ENKRAT
DRUGI^, v kateri sta blestela Polona Vetrih
in Ivo Ban.
Gledali{ko sezono 2005/2006 bomo za~eli
v drugi polovici oktobra 2005, ko bomo igrali
obe predstavi. Proti koncu leta bomo spet

UHANI
Na tanj{o ži~ko nadenemo manj{e izdelke
iz umetne mase. Pobarvajmo jih z živimi
barvami in na koncu ži~ko zakrivimo.

pripravili nekaj presene~enj za ljubitelje
žlahtne komedije. Torej, vljudno vabljeni!
Do takrat pa lep pozdrav in lepe po~itnice!

MISICA V ATLANTISU PODARILA KOPALKE

e – trgovina

www.btc-city.com
Se odlo~ate za nakup, pa nimate ~asa?
Na BTC Cityjevi spletni trgovini lahko izdelke priznanih blagovnih znamk naro~ite,
pla~ate, mi pa vam jih bomo dostavili na dom.
Oglejte si ponudbo na www.btc-city.com in se
odlo~ite za ugoden nakup.

VRO^E POLETJE V KOLOSEJU

Naa najuspeneja misica Rebeka Dremelj je bila ena tistih, ki je
med prvimi obiskala Vodno mesto. Ob tej priložnosti je dekletom,
ki sta jih izbrali Emporium in revija Gala, podarila kopalke iz svoje
linije Rebeka’s Dream Sun. To linijo je mogo~e kupiti v Emporiumu
v Ljubljani in Mariboru. Dekleta so bila nad darilom navduena,
kopalke v živih barvah in narejene iz udobnih materialov pa so
nemudoma pomerile in preizkusile v bazenih Atlantisa.

Konec avgusta bosta svojo romanco razkrila
Gospod in gospa Smith. Brad Pitt bo s svojim
videzom ponovno o~aral nežnej{i del publike,
prelepa Angelina Jolie pa bo vabila mnoge
poželjive poglede.

OTRO[KI KOTI^EK
Z RISBICO DO PLAVALNIH O^AL
nagradna igra

Si se že okopal(a) v vodnem mestu Atlantis?
Res? Ti je bilo v{e~? Ima{ sijajno priložnost,
da si prisluži{ lepo nagrado. Na list papirja
z barvicami nari{i vtise, ki jih je nate pustilo
~ofotanje v Svetu doživetij.
Mamico ali o~ka prosi, da tvojo slikico
po{lje do 15. avgusta 2005 na naslov:
BTC, d. d. – Otro{ki koti~ek,
[martinska 152, 1533 Ljubljana
Avtorji treh najlep{ih risbic bodo prejeli plavalna o~ala.

ATLANTIS JE PODARIL
TAJSKO MASAŽO
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prej
Tokrat smo za na{o preobrazbo izbrali Anjo
Gaber, 17-letno dijakinjo gimnazije Šentvid
iz Ljubljane. Prvi dan smo v Dvorani A, v
Benettonu, izbrali obla~ila. Živahno oranžne,
lahke poletne hla~e v kombinaciji s topom iste
barve z dodatkom ble{~ic, rožasto mini krilo za
~ez in slamnat cekar v ujemajo~i se rjavi barvi.
Prepri~ani smo, da si bo Anja z novimi obla~ili
prav gotovo polep{ala poletne dni. Naslednji dan
smo obiskali Atlantis, kjer so v novem frizerskem
salonu Stevo poskrbeli za njeno novo podobo.
Izku{ena frizerska ekipa, Ale{, Violeta in Tina
so uspeli ukrotiti Anjine valovite in goste lase.
Lase so skraj{ali, razred~ili in frizuro oblikovali
tako, da se sedaj prilagaja rasti in kakovosti las.

V prej{nji {tevilki BTC Vodnika, smo spra{evali Kje je nastal posnetek tajske masaže.
Pravilen odgovor je: v Atlantisu. Med prispelimi
pravilnimi odgovori smo izžrebali ANGELCO
DEMŠAR iz Horjula, ki bo dobila kompletno
tradicionalno tajsko masažo.
^estitamo!
Va{ BTC City

Na koncu so ji lase {e polikali. Barvo so izbrali
primerno letnemu ~asu, temnej{i podlagi so
dodali svetle in bakrene pramene. Na koncu
pa je vizažistka Branka Anji oblikovala obrvi in
jo nali~ila mladostno, naravno in usklajeno s
stajlingom in frizuro.
Anji in vsem vam želimo lepe po~itnice!
Preobrazbo bomo nadaljevali v avgustu. Pridno
pi{ite in morda izberemo prav vas.

Nagrajenka bo obvestilo o nagradi prejela po po{ti.

Ali si želite spremembe?
Va{o fotografijo, telefonsko {tevilko in naslov
po{ljite na BTC, d. d., [martinska 152,
1533 Ljubljana, s pripisom MOJ NOVI JAZ.
Vsak mesec bomo izžrebali nagrajenca/ko
in ga prepustili rokam na{ih strokovnjakov.

potem
www.btc-city.com

www.btc-city.com

www.btc-city.com

www.btc-city.com

www.btc-city.com

