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Posebna ponudba izdelkov • popusti 
• brezplačen izris kopalnic • nagradna 
igra • zabavno dogajanje • otroške 
delavnice • razrez torte ...

PRAZNUJMO 
SKUPAJ!

 

2.590 SIT/kos
Košarica
Za v police, pletena iz posebne plastične mase, 
mere: 32 x 23 x 16 cm, različne barve.

 

59.900 SIT
Pralni stroj, 
ZANUSSI, ADV 85 
Za pranje do 4,5 kg perila, število vrtljajev ožemalnika 
800 vrt./min, možnost polovičnega polnjenja, širina 
vrat 30 cm, energijski razred B, učinek pranja A, učinek 
ožemanja D, poraba vode 62 l, glasnost 62 dB(A), 
mere (v x š x g): 85 x 60 x 55,2 cm.

 

8.990 SIT
Viseča svetilka, 
ESTO LIGHTING, Perla
Moč 4 x 40 W, vznožek G9, napetost 230 V, po višini 
teleskopsko nastavljiva, kombinacija kroma in stekla.

16.990 SIT
Radiokasetofon s 
CD- predvajalnikom, 
JVC, RC-EX30
Predvajanje: CD, CD-R, CD-RW in MP3, digitalni 
radijski sprejemnik, enojni kasetofon, 5 stopenjski 
izenačevalnik, “Hyper Bass sound” sistem 
zvočnikov, daljinski upravljalnik.

 

15.990 SIT
Enoročajna sanitarna 
armatura, HANSGROHE, 
Talis-S
Za umivalnik, stoječa, zgornji del sifona, krom.

PREDVAJA: MP3

1.290 SIT
Iksora, SIFLOR
Višina 25 cm, v lončku premera 12 cm.

 

19.990 SIT
Akumulatorski vrtalnik, 
BOSCH, PSR 1440
Napetost 14.4 V, 1.2 Ah, hitrost vrtenja od 0 do 
700 obr./min, vrtenje levo/desno, hitrovpenjalna 
vrtalna glava premera 10 mm, ena hitrost, 5 stopenj 
vrtalnega momenta, največji moment 15 Nm, ena 
stopnja za vrtanje, privijanje vijakov do 8 mm, 
vrtanje do premera: v jeklo 10 mm in v les 25 mm, 
3-urni polnilec NiCd, 2 bateriji, masa 1,4 kg. 
Darilo: fotoaparat.

 

29.990 SIT
Vrtni kamin, SAROM, Mexico
Betonski, neobdelan, masa 270 kg, 
mere: 986 x 550 x 1.990 mm, sivo rdeče barve.

 

89.990 SIT
Televizor, GRUNDIG, 
MF 72-5410 CINARO 100 HZ
Diagonala zaslona 72 cm, resnično ploščata slikovna 
cev, način 4 : 3, stereo, teletekst s 1.024 strani 
spomina, 3 Scart priključki. 

 

3.990 SIT/grn
Jedilni servis
19-delni, iz porcelana, oglati, bele barve.

Akcija velja od 12. do 27. 8. 2005 oz. do prodaje zalog.

 

14.990 SIT
Garnitura orodja, HOLEX
82-delna, v kovčku.

 

24.990 SIT
Mešalnik, MOULINEX, 
DFC 3 Odacio 3
Moč 800 W, 2-stopenjska nastavitev hitrosti, 
intervalno stikalo, 22 funkcij, povratna priključna 
vrvica, mešalna posoda prostornine 1,5 l, kovinsko 
rezilo, lopatica, 4 kovinska rezila za sekljanje in 
strganje, kovinska metlica, nastavek za gnetenje testa, 
ožemalnik za citruse, mešalna posoda prostornine 
3 l, integralni sistem za shranjevanje, razstavljiv 
(tudi ročaji), vsi deli pralni v pomivalnem stroju.

 

366.450 SIT
Kabina za prhanje, 
KOLPA SAN, Aria Quat
Polkrožna, masažna, ročni tuš, turška parna kopel, 
navpična vodna masaža s šestimi curki, 
mere: 90 x 220 cm.

Praznujmo skupaj 1. obletnico!
Vabljeni v trgovski center MERKUR, BTC City. Še posebej v soboto 

27. avgusta 2005, ko bomo z razrezom rojstnodnevne torte in nagradnim 

žrebanjem zaključili s praznovanjem.
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Pridite na srednjeveπko trænico

Nov πportnomodni center v dvorani 12
Zara kmalu v BTC Cityju

7
©port v mestu

Poletni nasmeh na Aleji mladih 
Adrenalinska Slovenija

Pri kolesu ne velja: lepπi je, boljπi je!

10
Septembra 

bo spet πola 
Priprave na πolo naj bodo magiËne

Kam po πolske potrebπËine?
Pot v πolo mora biti varna

8
Atlantis
Savna je sprostitev

Umetnost v Atlantisu

www.btc-city.com

Se septembra spet sreËamo v BTC Cityju?
Ko boste v rokah dræali naπ in vaπ Vodnik, vas bo nemara zaneslo za nekaj

tednov nazaj, ko ste πe lenobno poleæavali na plaæi pod borovci, pili kozarec
osveæilne pijaËe in s prijatelji kramljali o tem, kako preæivljate poletje. 
Eni v sluæbi, drugi na morju, tretji v planinah, Ëetrti ste se odpravili na potep. 
Morda pa ste med tistimi 70 tisoËimi, ki so med poletjem obiskali Vodno
mesto Atlantis? 
V BTC Cityju poleti nismo poËivali, morda samo na videz, snovali smo

nove naËrte in programe. PrepriËani smo, da ste tudi vi æe opazili, da BTC
City ni veË samo nakupovalno srediπËe, temveË velika meπanica zabave,
nakupovanja in sprostitve. V ZabaviπËni Ëetrti, ki se razprostira med Kolose-
jem, novim zabaviπËnim centrom Arena (kjer bo oktobra potekalo svetovno
prvenstvo v bovlingu), Vodnim mestom Atlantis in ©portnim centrom 
Millenium, boste za zabavo in sprostitev naπli veliko priloænosti. Tako denimo
Atlantis ponuja veliko sprostitve in uæitkov za vsak æep in za vse generacije.
Ponuja tudi nepozabne izlete za πolarje, rojstnodnevne zabave, plavalne in
potapljaπke teËaje, vodno aerobiko in razgibavanje, odbojko na mivki,
sproπËujoËe masaæe … Za tiste, ki se radi sonËite brez kopalk, je tu nov
kotiËek za nudiste. Ker prihaja jesen in z njo Ëas savnanja, bi vas radi
spomnili, da v Atlantisu poleg klasiËnega savnanja izvajajo tudi blatne savne
in savne z medom, soljo in vrtinËenjem zraka ter tudi tiste na osnovi aroma
terapije. PrivoπËite si razvajanje in polepπajte si dan, ki utegne biti vesel in
zadovoljen – Ëe si boste takega naredili. 
V BTC Cityju smo v dvorani A poleti odprli kar πest novih trgovin, ki

ponujajo poslovno modo, modne dodatke in nakit, nogavice ter πportna obla-
Ëila. V dvorani 12 bo od 1. oktobra odprt πportno modni center mega outlet,
takrat pa bo vrata ljubiteljem malih æivali v dvorani 6 odprl najveËji center za
male æivali v Sloveniji Tukano, ki bo imel tudi frizerski in lepotilni salon za
hiπne ljubljenËke. V dvorano E pa æe septembra prihaja priljubljena πpanska
Zara. Da pa bo nakupovanje πe prijetnejπe, smo med polenimi poËitnicami za
vas prenovili prezraËevalne in klimatske naprave.
Septembra bo æivahno tudi na Aleji mladih. Na prvi πolski dan pripravljamo

zakljuËek ©porta v mestu, dogodka, ki je vse poletje zabaval 
in razveseljeval igralce odbojke na mivki in obiskovalce BTC Cityja. Prvega
in drugega septembra pripravljamo æe tradicionalni sejem rabljenih πolskih
uËbenikov. Te dni bo namreË Ëez prag πole stopilo nekaj deset tisoË
osnovnoπolcev in srednjeπolcev. 
V bliæini BTC-jeve trænice bodo v soboto, 3. septembra, doneli zvoki fanfar,

srednjeveπka trænica pa bo odprla svoje duri vsem, ki se jim bo zahotelo 
srednjeveπkih obrti in njih umetelnih izdelkov.
Jesen bo zanimiva in æivahna tudi v BTC Cityju, vabimo vas, da nas

obiπËete kar tako ali z razlogom!

Maja Oven, odgovorna urednica



www.btc-city.com

Polzela outlet
Modni trendi se z igro vzrorcev in

barv nagajivo dotikajo vaπih nog. Za-
to izberite nogavice, po katerih boste
hrepeneli, in vas bodo privlaËile ka-
kor neskonËno lep poletno-jesenski
dan. V rednem programu so vam na
voljo æensko in moπko spodnje perilo
in majice ter æenske, moπke in otroπ-
ke nogavice iz finih materialov, ki se
popolnoma prilegajo vaπim nogam. V
programu Outlet pa lahko izbirate
nogavice priznanih evropskih znamk,
ki bodo neæno boæale vaπe noge in
vas zapeljale v nov dan. Med dobrimi
izberite le najboljπe, izberite nogavice
Polzela. 
Najdete jih v kletni etaæi dvorane A,
telefon: (01) 585 20 19.
Foto: Æare Modlic

UncleSam

Trgovina, ki prodaja blagovno
znamko UncleSam, se nahaja v dvo-
rani A. Prodajalke vam bodo prijazno
svetovale in pomagale pri nakupu
πportnih oblaËil. V trgovini poskrbijo
tako za profesionalne πportnike in
rekreativce, ki bi bili radi drugaËni,
opazni in nenavadni. OblaËila so na-
rejena iz najboljπih materialov, so pri-
jetna za noπenje in potenje v fitnes
centrih ali na prostem. Tradicija bla-
govne znamke UncleSam zagotavlja
visoko vzdræljivost materialov.
Zbeæite iz stresnega vsakdana v trgovino
UncleSam na sprostitev v duhu πporta in
rekreacije.
Foto Jan Macarol

OshKosh & Kanz
OshKosh je bil indijanski poglavar,

ki se je proslavil s svojo bistrostjo in
iznajdljivostjo. Beseda pa pomeni hra-
ber. Bodite hrabri tudi vi in se podaj-
te v novo trgovino v dvorani A, kjer
boste naπli oblaËila iz trpeænega dæin-
sa za vaπe nadobudneæe, stare do se-
dem let. Deklice lahko izbirajo med
najrazliËnejπimi krilci, pajkicami in
hlaËami, okraπenimi z zanimivim
cvetliËnim vezenjem. Moπko krojene
hlaËe in majice z lepimi vezenji in za-
nimivimi potiskanimi motivi, narejene
iz prvovrstnega bombaæa, pa se bodo
podale majhnim in malo veËjim fan-
tom. Izjemna moænost kombinacij med
zgornjimi in spodnjimi deli oblaËil, ki
se priposamezni kolekciji dopolnjujejo
po barvi in motivu, ji daje poseben
Ëar in prispeva k popolni podobi
naπih najdraæjih. 
Najstniki pa bodo navduπeni nad

modnimi oblaËili blagovne znamke

Kanz, ki slovijo po uporabnosti in
kakovostnih materialih. K oblaËilom
se bodo podala pokrivala, rokavice in
πali visoke kakovosti in preËudovitih
barv blagovne znamke Döll.
Pridite v kletno etaæo dvorane A, v
trgovino OshKosh & Kanz, kjer boste za
svoj denar dobili veË!
Foto: Æare Modlic

Ogrlica
V poletnih mesecih je vrata odprla

trgovina z modnimi dodatki Ogrlica.
Æenske lahko izbirajo med raznovrst-
nim modnim nakitom, πali, rutkami
... moπki pa se lahko polepπajo z
modnimi kravatami iz svile ali poli-
estra. Modni dodatki so narejeni iz
razliËnih materialov, za vse okuse in
starosti. Tako lahko kupite veriæico iz
πkoljk, ki se lepo poda k lanenim
oblaËilom, ali veriæico iz umetnih bi-
serov, ki bo lepo popestrila vaπ videz
pri posebnih priloænostih. Modni
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nakit, uvoæen iz Italije, NemËije in 
Indije, je v vseh modnih in privlaËnih
barvah, prav tako so najrazliËnejπih
barv in odtenkov tudi πali in πe vedno
zelo modne rutke. Obisk trgovinice
Ogrlica se splaËa, saj dobite kravato iz
poliestra æe za 2.450 tolarjev, za svile-
no boste odπteli 3.950 tolarjev, modni
nakit pa dobite æe od 1.000 tolarjev
dalje. 
Vabljeni v trgovino Ogrlica v dvorani A,
kjer boste naπli lepe izdelke po zelo
ugodnih cenah! 

Happening
Med mladimi, dinamiËnimi in poslov-

nimi æenskami je grπka blagovna
znamka Happening zelo priljubljena.
Zdaj bodo lahko v novi trgovini v
dvorani A izbirale med 400 razliËnimi
modeli za jesenske kolekcije. Modno
krojeni kostimi so  izdelani iz kako-
vostnih materialov. V njih se dobro
poËutijo tako stroge poslovne æenske
kot tiste, ki se tudi v sluæbi rade po-
Ëutijo udobno in se rade obleËejo tudi

πportno. V trgovini lahko izbirate med
klasiËnimi oblekami in plaπËi, pa tudi
tistimi za prosti Ëas v vseh konfekcij-
skih πtevilkah, od 34 do 44.  
Vabljeni v trgovino Happening v dvorani
A, kjer se boste lahko oblekli πportno-
elegantno po dostopnih in ugodnih
cenah. Informacije dobite tudi po
telefonu (01) 585 20 15.

Odprta vrata 
knjigam in domiπljiji
Dobrodelna akcija BTC-ja in Zveze

prijateljev mladine Slovenije zbiranja
knjig in slikanic se je poleti konËala.
Skupaj z vami smo zbrali kar 614 
knjig. NajveË so jih prispevali otroci iz
vrtca Miπkolin v Ljubljani, kar 86, za
kar so si prisluæili prvo nagrado, in
sicer vstopnice za Svet doæivetij v
Vodnem mestu Atlantis. Med posa-
mezniki je najveË knjig (kar 78) prispe-
vala Valerija Babij iz Ljubljane, ki bo
prejela druæinsko vstopnico za obisk
Atlantisa.
Zbrane knjige in slikanice bomo v

Svetovnem tednu otroka, prvem tednu
v oktobru, podarili otrokom v bolni-
πnicah in jim tako nekoliko olajπali bi-
vanje. Takrat bomo nagrajencem tudi
podarili nagrade.  

V Sparu vsak dan
nizke cene
Novi hipermarket Spar v BTC City-

ju se razprostira na nekaj veË kot 2100
kvadratnih metrih dvorane A. Prijetno
nakupovalno okolje z najsodobnejπo
opremo nudi kupcu pestro ponudbo
æivil, izdelke za gospodinjstvo, kupite
pa lahko tudi tehniËne in tekstilne
izdelke ter drugo. Posebnost je okrep-
Ëevalnica v sklopu trgovine, kjer lahko
kupci po opravljenih nakupih ali pred
njimi prigriznejo slastne pice, solate,
sendviËe, æe peËeno meso; odæejajo pa
se lahko z najrazliËnejπimi pijaËami. Za
sladokusce imajo tudi sladice.
V trgovinah Spar in megamarketih

Interspar najveËjo pozornost namenja-
jo vedno sveæi in pestri ponudbi sadja
in zelenjave, velik izbor ponujajo de-
likatesni oddelek, oddelek mesa, sirov,
pa tudi kruha in peciva. Kupcem je na
voljo veË kot 880 izdelkov kakovostne
znamke Spar, ki zagotavlja cenovno
ugoden nakup. Kupci se lahko odlo-
Ëijo tudi za cenovno najugodnejπo po-
nudbo. VeË kot 500 izdelkov z diskon-
tno ceno je oznaËenih z napisom Prva
cena. Poleg tega je v Sparovi ponudbi
πe 750 izdelkov z oznako Vsak dan
nizka cena. Gre za izdelke priznanih
blagovnih znamk, ki jih lahko kupci
skozi vse leto kupujejo po trajno zni-
æani ceni. Ugoden nakup pa prinaπajo

tudi ekskluzivne znamke – pripravlje-
na hrana Gourmet, bioizdelki Natur
pur, linija izdelkov Sparky za otroke,
negovalna linija Beauty Kiss, kozmeti-
ka Free, sonËna kozmetika Sun Kiss,
hrana za psiËke in maËke Scotty in
Molly ter druge.

www.btc-city.com
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329.-
Pizza Mexicana 1 kos

Izjemne ceneIzjemne cene
na oddelku pripravljenih jedi na oddelku pripravljenih jedi 

v v Spar BTCSpar BTC - dvorana A - dvorana A

299.-
Ciabatta s tuno 1 kos

79.-
Koruza v solati 100 g

59.-
Rezana melona
in lubenica 100 g

199.-
Kava Illy + roglji~ek

z marmelado 

Veljavnost cen je od 18.8. do 30.8.2005.

Ponudba velja do porabe zalog.  SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letali{ka cesta 26  www.spar.si

knjige

spar

Veselje ob nagradi
Izærebana druæina Oæbolt s popot-
nico iz Atlantisa, ki je v uporabo
prejela novo vozilo Mercedes B in
enotedenske poËitnice, ki jih je po-
darila turistiËna agencija Kompas
d.d. v nagradni igri Atlantis in 
Mercedes Benz. 
Foto arhiv BTC City
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Vabi vas knjiæni sejem
Na Aleji mladih v BTC Cityju bo 1.

in 2. septembra æe Ëetrto leto zapored
knjiæni sejem. Od 9. ure dopoldne do
8. ure zveËer boste lahko brezplaËno
prodajali rabljene πolske potrebπËine.
Vabimo torej vse, ki æelijo prodati ali
kupiti rabljene knjige in druge πolske
potrebπËine za osnovno in srednjo
πolo, da pridejo na Alejo mladih v
BTC City. Foto arhiv BTC City

Pridite na
srednjeveπko trænico
Zvoki fanfar zadonijo v prostor.

Srednjeveπka trænica se odpre. Staro-
davni srednjeveπki obrtniki postavijo
svoje umetelne izdelke na prodaj in
mimoidoËim prikazujejo svoje roko-

delske spretnosti. Kupci odpirajo
moπnje in menjajo denar za blago.
Celo najveËji radovedneæi poteπijo
svojo radovednost.
Tudi dandanes doneËe fanfare in

gromki bobni, ki najavijo prihod nas-
topajoËih skozi nakupovalno srediπËe
na srednjeveπko trænico, poæivijo pri-
zoriπËe.
Na trænico pridejo tudi gospoda,

vitezi, lokostrelci, plesalci srednje-
veπkih plesov, trebuπne plesalke in
drugi iz srednjega veka.
Najhrabrejπi vitezi, kar jih premore

naπa deæela, prekriæajo meËe in se
spopadejo v areni, da skoraj teËe kri.
Slabπi izpadejo in tako ostaneta naj-
boljπa. Mnoæica gledalcev ob napetih
trenutkih zadræuje sapo in veËkrat po
malem zapira oËi in odpira usta.
Tisti malo bolj natanËni iz mnoæice

se pomerijo v lokostrelskem turnirju
za srednjeveπke nagrade. Pomembna
sta mirna roka in ostro oko. Pomeri-
jo se med seboj in z vitezi. 
Napeto ozraËje zmehËajo neæne ple-

salke, odete v prosojna oblaËila z ven-
Ëki v laseh s srednjeveπkim plesom
devic. Mnoæica spet onemi. Trebuπni
plesalki, ki so ju vitezi ugrabili iz
daljne turπke deæele, poæivita okolico.
Plesalci in plesalke v slikovitih sred-
njeveπkih kostumih se zavrtijo v sred-
njeveπkih ritmih.
Vrla viteza se spopadeta skoraj

zares. Z bojnimi kriki se spodbujata
in ustrahujeta, se zbadata in upata na
zmago. Zmaga pa le eden.
Plesalci se πe enkrat spretno zavrtijo

v krogu, da ljudje laæe pozabijo
surove srednjeveπke spopade.
Galenberg Vaganti so srednjeveπki

muzikanti. Njihova glasba poboæa
uπesa in razvedri srca mimoidoËih.
Fanfare in bobni najavijo slovo in
nastopajoËi slavnostno odidejo.

BTC-jev 
Festival kolesarstva
VeË kot 2500 kolesarjev vseh

starosti je 2. in 3. julija priπlo v BTC
City; zamisel, ki so jo predstavniki
podjetja SI Sport, d. o. o., predlagali
vodstvu Kolesarskega druπtva Rog
pred dobrim letom, se je tudi tokrat
izkazala za odliËno, saj je 23-letna
tradicija Maratona Franje Barcaffe
dobila svojevrsten nov zagon in nekaj
novih programov. 
Namenjeni so bili najzahtevnejπim

gorskim kolesarjem, pa tudi tistim, ki
so na kolesu bolj redko. Poleg tega je
Maraton Franja dobil nekakπnega

mlajπega brata, dolgega 97 kilomet-
rov, koncerte razliËnih glasbenih sku-
pin, sejem koles, pestro animacijo, na-
menjeno otrokom ...
Dvoma veË ni: Festival kolesarstva

bo zagotovo tudi v prihodnjih letih
spodbujal kolesarsko rekreacijo in
skoraj zagotovo prerasel v eno naj-
pomembnejπih mnoæiËnih mednarod-
nih kolesarskih prireditev. Zanimivo
pa je najbræ tudi to, da je bilo æe letos
med udeleæenci mogoËe opaziti kar
precej tujih kolesarskih navduπencev;
in skorajda ni dvoma, da jih ne bi
prihodnje leto videli πe veË.
Dejstvo, da je postal absolutni

zmagovalec najdaljπe preizkuπnje kole-
sarski rekreativec Aleπ UdoviË iz
Kranja, kar je bil najveËji doseæek v
njegovi dozdajπnji karieri, in πtevil-
Ënost ter organiziranost rekreativnih
kolesarskih druπtev, pa kaæejo na vi-
soko raven slovenske kolesarske za-
vesti in pripadnost temu πportu ter
tovrstnim prireditvam, med katerimi
je svoje domovanje v BTC Cityju
naπla ena najveËjih. 
Prav zato naj ne bo odveË: na svi-

denje na Festivalu kolesarstva 2006!
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Srednjeveπka trænica
Vse to in πe veË se bo dogajalo na
parkiriπËu pred BTC-jevo trænico 
v soboto, 3. septembra 2005, 
med 9. in 15. uro. Vabljeni na pravo 
srednjeveπko trænico.

Nasproti Emporiuma
napovedujemo odprtje
velikega centra πpanske
mode z blagovno
znamko Zara, in sicer za
æenske, moπke, najstnike
in otroke. To bo æe tretja
trgovina Zara v Sloveniji,
ki bo svoja vrata odprla
septembra. Z veË kot
600 trgovinami v 47

dræavah prinaπa Zara najnovejπa
modna oblaËila milijonom ljudi.
Prednosti πpanske Zare so ugodne
cene, dobra kakovost in dvakrat
tedensko nove kolekcije. 

Nov πportnomodni
center v dvorani 12
Podjetje Mega let, d.o.o., bo 1. ok-

tobra letos odprlo nov πportnomod-
ni trgovinski center v dvorani 12
(nasproti Merkurja). Na 5000 kvad-
ratnih metrih bo v treh nadstropjih
vrhunska ponudba svetovno prizna-
nih blagovnih znamk πportne mode.
V kletni etaæi bo INTERSPORT, v
pritliËju boste naπli najveËjo ponud-
bo πportne, hip-hop ter pouliËne
mode v Sloveniji, v prvem nadstrop-
ju pa boste lahko izbirali v trgovini
MEGA FACTORY OUTLET.
Dvorano 12 bodo radi obiskovali
tudi sladokusci, saj bodo v slaπËiËar-
ni Zvezda lahko poskusili vrhunske
slaπËice in domaË sladoled ter drob-
ne prigrizke. VeË o novem πportno-
modnem centru boste lahko pre-
brali v septembrskem BTC-jevem
Vodniku.

Novosti v πportnem
centru Millenium

»as poËitnic so
v πportnem 
centru Millenium
izkoristili za
πtevilne novosti
in izboljπave.
Tako so v celoti

obnovili fitnes center. Popolna novost
so najnovejπe kardionaprave vodilne-
ga svetovnega proizvajalca fitnes
opreme, ameriπkega podjetja
PRECOR (med drugim imajo tudi
svetovni hit CROSSTRAINER z
moænostjo spreminjanja naklona, pa
CARDIO THEATRE, da bo vadba bolj
prijetna). Nove so tudi priljubljene
naprave za moË AIR MACHINE. 
Ponovno se lahko vkljuËite v progra-
me aerobike. Najboljπi inπtruktorji
centra FIT & FUN vas bodo popeljali
skozi vadbe vseh intenzivnostnih
stopenj, kot so priljubljeni TNZ, FIT
LOOK, POWER STEP, BALANCE,
vodena vadba SPINNING in πe in πe!
Pridite in se razgibajte v πportnem centru
Millenium. VeË informacij dobite na 
recepciji ali po telefonu (01) 585 15 00.
Foto Æare Modlic

Zara kmalu v BTC
Cityju

Fo
to

 a
rh

iv
 B

T
C

 C
ity

(F
ot

o 
ar

hi
v 

B
T

C
 C

ity
)



www.btc-city.com

Slovenci smo v svetu znani kot
πportni fenomen, πe posebno pri

tako imenovanih ekstremnih πportih,
kot so alpinizem, ekstremno smuËan-
je, rafting, padalstvo in podobno.
Alpinist Tomaæ Humar, ki je bil po
solo vzponu na Lhotshe razglaπen za
najboljπega alpinista sveta, ekstremni
smuËar Davo KrniËar, ki je kot prvi
na svetu smuËal z Mont Everesta,
veËkratna svetovna prvakinja v padal-
stvu Irena Avbelj, Bobri, petkratni
svetovni prvaki v raftingu, je samo
nekaj predstavnikov, ki jih uvrπËamo
med ‡adrenalinske πampione«. Dej-
stvo je, da so adrenalinski πporti
zlasti zaradi svoje dinamike, obËutka
svobode in predvsem vizualne privla-
Ënosti zanimivi za πtevilne ljudi. V
Sloveniji je moænosti za izbiro adrena-
linskega prostega Ëasa razmeroma
precej: rafting, kanjoning, hydro-
speed, zorbing v æogo, napolnjena z

zrakom, stlaËiπ osebo ali dve in jo
spustiπ po hribu navzdol), paraglid-
ing, paintball, jadralno padalstvo, ek-
stremno πportno plezanje ...

©port v mestu 7

Poletni nasmeh 
na Aleji mladih
Obiskovalci BTC Cityja Alejo mladih æe dobro poznajo. Pa ne
samo kot park, sredi katerega je poleti igriπËe za odbojko na
mivki, pozimi pa drsaliπËe, paË pa kot druæabno stiËiπËe, kjer
se stikata πport in zabava. 

Letoπnje poletje je Aleja nedvomno postala eno izmed srediπË druæabnega
dogajanja v prestolnici, kjer med 30. junijem in 1. septembrom vsak Ëetrtek

poteka πportno-zabavna prireditev, imenovana ©port v mestu. Dogodek vsak
teden zagotavlja enkraten program, na katerega so se obiskovalci BTC Cityja
in ostali prebivalci mesta Ljubljane navezali in se nanj odliËno odzivajo. 
V prijetnem okolju obiskovalce vsak Ëetrtek priËaka turnir odbojke na mivki, ki

bo zmagovalni ekipi ob koncu dogajanja na Aleji prinesel denarno nagrado v vi-
πini 100.000 tolarjev. Med odbojkarji je Aleja postala sinonim za dobro organizira-
ne tekme in odliËno zabavo, kar se kaæe tudi v tem, da se tam zbirajo fantje in
dekleta, ki so med najboljπimi igralci odbojke na mivki. Na turnir se lahko brez
omejitev prijavijo vsi. Treba je le zbrati pogum, poiskati soigralce in se prijaviti. 
Tekmovanje in πportno plat prireditve spremlja veliko druæabnih dogodkov.

Organizator vsak Ëetrtek napoveduje vroËa imena z domaËe glasbene scene.
Letoπnje poletje so æe nastopili Omar s skupino, Trkaj, Slon & Sadeæ, Make up 2,
Nuπa Derenda in veliko drugih. 
Letos poleti, vsak Ëetrtek, naj vas pot vodi na Alejo mladih. Preverjeno πportno-

druæabno srediπËe mesta Ljubljane, kjer gibanja in zabave æeljne priËakujeta veπËa
voditelja in animatorja Samo PetriË in Simon Zajc. 

Obiskovalci ©porta v mestu so domov vselej odhajali z
lepimi obËutki in
prepriËani smo, da

bo tako tudi
letos. 

Giga sport
V trgovini Giga sport v dvorani 1
lahko po ugodnih cenah najdete tudi
opremo za adrenalinske πporte, kot so
lahko plezanje, gorsko kolesarjenje ali
spust po reki s Ëolnom. 
Plezanje: vrvi, Ëelade, naglavne
svetilke, plezalni pasovi, razliËne
vponke, vreËke za magnezij ... 
Gorsko kolesarjenje: gorska 
kolesa, Ëelade, kolesarska oblaËila,
obutev ter raznovrstna dodatna opre-
ma. Spust po reki s Ëolnom:
Ëolni, reπilni jopiËi, vesla.
Dodatne informacije dobite v trgovini
ali po telefonu (01) 541 43 31.

Pri kolesu ne velja: 
lepπi je, boljπi je!
Zanimanje za kolesarstvo se je v zadnjih letih moËno
poveËalo. Primerjave podatkov o πtevilu kolesarjev so
presenetljive. Pred dobrim desetletjem je bilo kolesarstvo
nekakπna zanemarljiva oblika rekreacije, danes je postala
ena osrednjih. Da je kolo idealna rekreacija in naloæba za
zdravje, so si edini tudi zdravniki.

Adrenalinska Slovenija

‡Ljudje, ki kupujejo kolo, πe vedno
delajo napake. Najraje namreË kupu-
jejo z oËmi. Lepπi je, raje ga imajo.
Na prigovarjanje prodajalcev pa se
nemara le zdrznejo in zamislijo. Ni
namreË vseeno, kje se bodo vozili,
zanemarljivo pa tudi ni, s kom bodo
kolesarili,« opozarjajo kolesarji, ki se
s to vrsto rekreacije ukvarjajo skoraj-
da æe poklicno.
‡Res je, pri kolesarjenju nemalokrat

prihaja do precenjevanja. ©e posebno,
ko gre na turo skupina prijateljev, ki
se med seboj poznajo, in se æelijo

eden pred dru-
gim malce do-
kazati. Zaradi
tega mora biti
vsak posamez-
nik dovolj zrel,
da oceni svoje
sposobnosti,
svoje meje.

Kolo in ustrezno opremo, nujna je vse-
kakor Ëelada, lahko najdete v dvorani 9,
v Kolesarskem centru Bauer (ob Aleji
mladih), telefon: (01) 540 20 38 in tr-
govini Maxi–πport v spodnji etaæi Empo-
riuma, tel.: (01) 585 25 14 ter v trgovini
Kolesar v spodnji etaæi Emporiuma tel.:
(01) 585 27 58. Pri njih lahko opravite
tudi servis kolesa ali dobite ustrezne infor-
macije o varnem in zdravem kolesarjenju.
Foto Æare Modlic
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Kaj pravite na enajst tematskih
savn, ki se razprostirajo v kar

dveh nadstropjih in πe v dodatnem
zunanjem delu? Vas to πe vedno ni
prepriËalo? Kaj pa, Ëe povemo πe za
πe dva velika bazena, panoramsko
sobo in sonËno teraso, na kateri boste
lahko ujeli πe zadnje letoπnje sonËne
æarke? Æelite πe kakπen podatek? V
redu, pa dodajmo πe to – sliπali ste,
da je savni treba biti gol, saj so
potenje telesa, popolna sproπËenost in
neutesnjenost glavni cilji savnanja. V
Atlantisu pa vam seveda ponujamo πe
veË. V celotnem delu Deæele savn ni
dovoljeno nositi kopalk, ker je to
ustaljen obiËaj po svetu. Torej,
Deæela savn v Atlantisu je FKK.
V deæeli savn se boste tako poËutili
popolnoma naravne, mirne, sproπËene
in brezbriæne. 

Storiti nekaj zase je boæansko 
Ste se pred kratkim vrnili z dopusta

in ne morete pozabiti sproπËujoËih in
brezskrbnih dni, hkrati pa sanjarite o
prihodnjem dopustu, za katerega
veste, da ga πe dolgo ne bo? Potem
resniËno morate storiti nekaj zase.
Vrnili ste se namreË v resniËnost, pol-
no skrbi, ki vas tarejo doma in na de-
lovnem mestu. Eden izmed naËinov,
da si povrnete brezmejne obËutke
zadovoljstva, je zagotovo tudi masaæa.
V Atlantisu vam na petih masaænih
mestih nudimo pestro izbiro staro-
davne tajske masaæe, ki jo po svetu
izvajajo æe 2500 let. Lahko bi rekli,
da tajska masaæa vzpostavlja vez med

naπim fiziËnim in duhovnim svetom.
Storite nekaj zase, ne omahujte, saj
veste, Ëlovek je sam sebi najboljπi
prijatelj in zanj je vredno dobro po-
skrbeti.

Slovenija v vodo!
Ker je v nas tudi malo detektivske

æilice, smo se odloËili, da bomo pose-
bej za vas izbrskali zanimivosti o
vplivu plavanja na telo. O plavanju
nam je marsikaj zanimivega povedala
Manuela Pendl Æalek, inπtruktorica
fitnesa in aerobike ter predsednica
Strokovnega odbora za skupinsko
vadbo pri Fitnes zvezi Slovenije, ki je
avtorica knjige z naslovom Aktivno
æivljenje.

Gospa Manuela, povejte nam, kakπni so
glavni uËinki plavanja na telo?
Plavanje priporoËam ljudem, ki ima-

jo teæave s hrbtenico, saj res ugodno
vpliva ne celoten skeletni sistem. Pla-
vanje krepi tudi srËno-æilni sistem, saj
vodni pritisk pozitivno vpliva na de-
lovanje srca.

Plavanje tudi ugodno vpliva na obliko-
vanje postave, kajne? 
Tako je, plavanje je eden redkih

πportov, pri katerem se vse telesne
miπice krepijo enakomerno. Za vitko
in zdravo telo plavajte. 

Zdravje je naπa pravica
»e æelite v vodi poskusiti nekaj

novega, kar je hkrati zabavno 
in koristno, vam priporoËamo 
brezplaËno vodno telovadbo v
termalnem templju, ki se odvija
vsak dan ob 10. uri dopoldne, ob
sobotah in nedeljah pa tudi ob 18. uri
v Termalnem templju. Z rednim iz-
vajanjem gimnastiËnih vaj v vodi pod
okriljem Atlantisovih strokovnjakov
lahko upoËasnite procese miπiËne
atrofije in upadanje miπiËnega tonusa.
Vaje pomagajo tudi za veËjo gibljivost
hrbtenice, proænost prsnega koπa in
izboljπevanje gibanja sklepov. Zelo
priljubljena je tudi vodna aerobika,
pri kateri vas bodo animatorji vedno
znali spraviti v dobro voljo, saj bodo
posebej za vas pripravili zelo zani-
mive in zabavne programe, ki bodo
koristili vaπemu zdravju in dobremu
poËutju. Aerobika vpliva predvsem
na izboljπanje moËi, koordinacije in
ravnoteæja, nanjo se lahko odpravite
ob torkih in sobotah ob 19.30. 

Verjemite, ne bo vam æal, da ste
priπli, saj boste odkrili, kako zabavno
izboljπati telesno pripravljenost.

Zabava brez meja
©e nekaj dni nas loËi od novega

πolskega leta. Spet bodo tu domaËe
naloge, uËenje za teste in ustna spra-
πevanja. Verjetno si veËina æeli πe
nekaj prostih dni veË za uganjanje
takih in drugaËnih norËij. A brez skr-
bi. V Atlantisu se bodo 15. septem-
bra zaËele Vodne igre – igre brez me-
ja, ki so namenjene vsem, starim od
7. do 15. let. Po napornih dnevih v
πoli si pri nas privoπËite zabavo, kjer
se boste na vodnem trampolinu
nauËili najrazliËnejπih gimnastiËnih
figur, zabavali se boste lahko tudi na
vodni preprogi in dveh toboganih, ki
imata skupno dolæino 140 metrov, za
malo boljπe plavalce pa bosta zelo za-
nimiva mini vaterpolo in vodna
koπarka, ki ju boste lahko igrali v
bazenu globine dva metra. Tisti, ki
vodnih iger kar ne morete doËakati,

se æe zdaj lahko udeleæite vodnih ani-
macij, in sicer vsak konec tedna ob
18. uri. Obiskovalci se najpogosteje
spraπujejo, kdaj je zaradi vremena
primerno obiskati Atlantis. Naj vas
pomirimo. Obisk je mogoË ob vsa-
kem vremenu, saj ima 15 tisoË kva-
dratnih metrov pokritih povrπin, 11
tisoË kvadratnih metrov pa zunanjih.
Otroπka igrala so v notranjem in tudi
zunanjem delu. 

Imamo pa πe eno idejo za vas,
tokrat rojstnodnevne zabave.
Vsi starπi si z edinstvenim praznovan-
jem rojstnega dne æelijo svojega otro-
ka posebej razveseliti, zato naj ga
pripeljejo k nam v Atlantis. S pomoËjo
naπih animatorjev boste tako doæiveli
zabavo, ki je vaπ otrok in njegovi 
prijatelji ne bodo nikoli pozabili.

Atlantis8

www.btc-city.com

Umetnost v Atlantisu
Med rednimi gosti Atlantisa je tudi slikar Denis Dimitrij StariË, ki je znan po
tem, da s premiπljeno izbranimi arhetipskimi elementi sestavlja nove labirin-
te, v katerih kombinira ali izmenjuje silhuete portretov, tako da jih prerazpo-
redi po likovni ploskvi in ustvari novo simulacijo prostora in Ëasa. “Atlantis
mi je res vπeË. Obiskujem predvsem Svet doæivetij in Termalni tempelj.
Rekel sem si, da moram preËudovitim ljudem, ki delajo v, lahko bi rekel,
biseru mesta Ljubljane, podariti eno izmed svojih del. Dal sem jim jo res iz
srca,” nam je zaupal StariË. V Atlantisu smo njegovo barvito umetnino s
ponosom postavili na ogled v predprostor, kjer jo lahko obËuduje vsak
obiskovalec.

Savna je sprostitev
Savnanje nam ponuja sprostitev, uæitek, ima pa tudi blago-
dejne uËinke. ©irjenje krvnih æil, da se organi in tkivo bolje
oskrbijo s kisikom, visoka vlaænost, ki pospeπi ËiπËenje dihal-
nih poti, poveËanje πtevila belih krvnih telesc, kar izboljπuje
imunski sistem organizma, zmanjπanje telesne teæe – to je le
nekaj razlogov, zaradi katerih se je vredno odpraviti v savno.
Vas morda zanima, kaj je posebnost Deæele savn v Vodnem
mestu Atlantis? 

Novost
Promocijske 

15 minutne masaæe 
v Deæeli savn.

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
e-mail: animacijevma@btc.si
Foto Æare Modlic
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Naj bo vaπa samozavest
veËja kakor ego
»e ste do zdaj v Atlantisu pogreπali πporte na kopnem, sta vam od julija na

voljo dve odbojkarski igriπËi na mivki, ki nista primerni le za krepitev
telesa in duha, kar veËina misli, ampak tudi za “ravnovesje” v vaπih denarni-
cah, saj je igranje za obiskovalce Vodnega mesta brezplaËno. Prepustite se
vragolijam na soncu in pesku! Vendar pazite – naj bo vaπa samozavest veËja
kakor ego!

Atlantis 9

www.btc-city.com

Da vas ne bo strah …
»e bi se radi nauËili osnov plavanja tako, da bi v vodi uæivali πe bolj kakor
do zdaj, potem se nam pridruæite na plavalnem teËaju v AQUAMANIJI.
Prepustite se naπim uËiteljem plavanja, ki so strokovno usposobljeni, ima-
jo izkuπnje, znanje in veselje pri svojem delu. V Atlantisu organiziramo
plavalne teËaje, ki niso namenjeni zgolj otrokom, temveË tudi drugim
starostnim skupinam. Otroci in odrasli se lahko nauËite plavati ali pa svo-
je znanje in tehnike plavanja izpopolnite. Pri nas vas nauËimo tudi to, da
boste znali v vodi poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih. 
Informacije: Aquamania – BTC Atlantis, 
telefon (01) 585 20 80, gsm 051 396 730
e-poπta info@aquamania.si
www.aquamania.si

Poletje z izdelki 
Palmolive Thermal SPA
Poletje je nedvomno Ëas, ko tudi
vaπe telo zahteva posebno nego in
pozornost. Da bi obiskovalce Vodne-
ga mesta Ëim bolj razvajali, smo
poskrbeli s podjetjem Palmolive, ki
obiskovalce Atlantisa vsak dan
razveseli s paketi izdelkov Palmolive
Thermal SPA. V Atlantisu smo 24.
julija priredili zakljuËno ærebanje,
katerega nagradni sklad je priËaral
nasmeh desetim dobitnikom, saj je
vsak izmed njih prejel paket vstopnic
za Vodno mesto v vrednosti 50.000
tolarjev. Ja, ni kaj, Atlantis in Palmo-
live sta poskrbela za iskrice sreËe v
oËeh naπih obiskovalcev!

Foto: Arhiv Atlantis 

Atlantisova Veverica se rada zabava z naj-
mlajπimi obiskovalci Vodnega mesta. Vsak
mali nadobudneæ od nje prejme tudi eno od
darilc, katere je veverica skrbno nabirala
skozi vse leto in si tako naredila zalogo, ki
ji kar nekaj Ëasa ne bo poπla. Brez skrbi jo
pocukajte za taËko, ko bo priπla mimo vas.
S tem jo boste zelo razveselili, saj so ji mali
dobrovoljËki zelo pri srcu.
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Happy
hours ‡ vesele urice « vsak delavnik od 9. do 12. in od 20. do 23. ure 

10 do 15 % 

za veËje skupine, 

za πolske skupine 

pa kar 

od 10 do 30 %

popusta.

20 %
cenejπe vstopniceza druæino z najmanj tremi

Ëlani

V Atlantisu
kopanje 

æe od 1.015 tolarjev. 

Ob pravi uri, na pravem

mestu, s pravo druæbo 

se boste zabavali

kakor πe nikoli.



Vse za πolo
Naπi πolarji v novem πolskem letu potrebujejo knjige,
uËbenike, torbe, peresnice in druge potrebπËine. Opremiti jih
moramo tudi z oblaËili in dodatki, s katerimi bodo na cesti
vidni. Nepogreπljiva je kresniËka, v trgovinah BTC Cityja jih
boste naπli v najrazliËnejπih oblikah in barvah. Svojemu
πolarju pa lahko dodate tudi svetleË trak na jakni, deænem
plaπËku ali torbi. Tako bo varen in moden hkrati.

V πoli se vsi otroci ponaπajo s svojimi zvezki, peresnicami, nalivnimi peresi
in kemiËnimi svinËniki, πe posebno deklice. Zanje je nepogreπljiva cela

paleta barvnih flomastrov in barvic, pa diπeËi kemiËni svinËniki in radirke ter
podobno. Trgovci vsako leto ponudijo pestro izbiro in novosti, ki prijetno pre-
seneËajo. Glejte, da ne pozabite na πolske copate in mogoËe kak manjπi deænik,
saj se v jesenskih dneh zna na vsem lepem uliti kaka ploha, starπi pa verjetno
ne bodo najbolj veseli, Ëe se bodo πolarji domov prikradli Ëisto premoËeni …
Letos so zelo priljubljene kolekcije medvedek Pu, Peter Pan in Barbie. ©port-

ni fantje pa πe vedno prisegajo na kolekciji Ferrari in Lotto. 

Kaj skrivajo peresnice
Peresnico mora imeti vsak πolar. Na prodajnih policah najdemo platnene,

kovinske in plastiËne, najrazliËnejπih oblik in barv. Zelo pomembno je, da je
primerno velika, saj mora πolar vanjo spraviti kar nekaj stvari. Nekateri imajo
radi nalivno pero, drugi piπejo s kemiËnimi svinËniki. Zelo priljubljeni so 
kemiËni svinËniki v obliki nojev, s perjem in bleπËicami, ki jih imajo verjetno 
najraje dekleta. V njej ne sme manjkati tudi lepo ravnilo æive fluorescenËne
barve. Dostikrat je treba v zvezku narisati rob ali podËrtati naslov. Tudi
svinËniki, navadni ali tehniËni, bodo v peresnicah nepogreπljivi. Potrebujete pa
tudi radirko in πilËek, da bodo vaπi svinËniki vedno lepo pisali. Na policah 
najdete zelo pisane; od roza do modrih, pa v obliki avtomobilov in motivih 
lepotice Barbie.
V peresnici pa ne smejo manjkati barvice in barvni flomastri. Barvna izbira je

vsako leto veËja, zato na papir ne bo teæko ujeti vseh jesenskih barv. Lahko
imate dvojne, ki riπejo na obeh straneh, na eni malo debelejπe, na drugi tanjπe.
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Ponudba velja samo v trgovini Ponudba velja samo v trgovini  v  v 

Adidas »Rekord«
modni čevelj za 

prosti čas

Alex 
gimnastični set
otroške ali ženske

hlače z majico 

Ce l j e :  Dečkova  ces t a  4 1
pon. – pet. 9.00 – 19.00, sob. 9.00 – 17.00

www.gigasport.com

Ljubljana: BTC, Šmartinska 152
ponedeljek – sobota    10.00 – 20.00
Maribor: Industrijska ulica 5
pon. – pet. 9.00 – 19.00, sob. 9.00 – 17.00
0819 – Ponudbe veljajo do 2. 9. 2005 ali do razprodaje zalog. Napake v tisku so možne. Kastner + Öhler d.o.o., Industrijska ulica 5, 2000 Maribor.
Prečrtana cena je prvotna cena izdelka. Cene so v SIT.

Diadora »Montreal«
otroški trendni čevlji, 
vrhnji del iz pravega 

usnja, 3 barve

Endless »Pamir«
lahki pohodni čevlji

Trezeta »Ketanga«
izredno lahki ženski in 

moški pohodni čevlji 
z »Gore Tex« 

membrano,ki ne  
prepušča vode, 

kombinacija 
usnja in tekstila

Merrel »Striker« 
moški modni čevlji

barva: belo/črni

Za likovni pouk potrebujemo risalni
blok in barvno paleto. Zelo praktiËen
je komplet, kjer so barvice skupaj s
ËopiËi æe na paleti.

Medvedek Pu
©e vedno priljubljen medvedek iz
risank je prisoten tudi na torbah,
peresnicah … Med policami
trgovine Magic Shop smo naπli 
prijeten komplet za πolo. Torba
ima roËaj in je na koleπËkih, zato
je zelo primerna za najmlajπe, ki le
s teæavo nesejo preteæko torbo,
napolnjeno s πtevilnimi knjigami in
zvezki. Svetujemo torbo s trdim
hrbtiπËem, da bo manj obremenje-
vala hrbtenico. Poleg πolske torbe
je v kolekciji tudi manjπa torba,
primerna za kulturni ali πportni
dan. Lahko pa jo uporabite tudi na
primer ob petkih, ko je na urniku
po navadi kaka ura manj. Prijazne
prodajalke pripravijo tudi zvezke z
enakimi motivi, pa svinËnike in
radirke. Skratka, Ëe ste πolarji radi
modni in vam je kak motiv poseb-
no vπeË, boste zagotovo tam naπli
svojo najljubπo kolekcijo.
Foto Æare Modlic

Kam 
po πolske
potrebπËine?
BTC City ponuja veliko trgovin z
opremo za πolarje in dijake, pa tudi
tisti, ki se odpravljate na fakulteto,
boste morali kupiti kak nov zvezek.
Zato ne odlaπajte z nakupom,
odpravite se v dvorano A, kjer boste
naπli vse, kar potrebujete.

Magic Shop, telefon (01) 585 15 50
Potepin, telefon (01) 523 32 02
DZS, telefon (01) 585 17 31
Timaπ, telefon (01) 585 14 45



Bliæa se konec poËitnic in kmalu bodo tudi naπe ceste polne
otrok. Nekateri se bodo v πolo podali prviË, drugi bodo
ponovno prestopili πolski prag, vsi pa se bodo podali v
nevarnost, ki preæi na njih na poti v πolo in iz nje. Vozniki
moramo biti πe posebno pozorni in jim s svojim ravnanjem
na cesti omogoËiti, da bodo varno priπli v πolo in domov. Tudi
to πolsko leto bodo na naπe malËke pazili policisti, Ëlani
Zveze πoferjev in avtomehanikov, Ëlani Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu in tudi prostovoljci ter ne
nazadnje starπi.

Otroke bodo opozarjali na hojo po ploËnikih, na pravilno preËkanje voziπËa
in jih usmerjali, da bodo varno prispeli na cilj, v πolo. Kot nam je prijazno

povedal Duπko Zagoranski, vodja policijskega okoliπa Policijske postaje Moste
v Ljubljani, bodo policisti veliko bolj pozorni na ostale udeleæence v prometu:
voznike avtomobilov in koles z motorjem, ki s svojim neprimernim ravnanjem
najveËkrat ogroæajo varnost nadobudnih malËkov. 
“Policisti se bomo potrudili, da bomo v sklopu πolskih ak-

tivnosti pouËili otroke o cestnoprometnih predpisih, vendar
pa starπe to ne sme zavesti, da bi svojo dolænost preloæili na
policiste in mentorje na osnovnih πolah, ki pouËujejo
varnost v prometu in vse v zvezi z njim. Starπe in skr-
bnike obvezuje tudi doloËilo Zakona o varnosti cestne-
ga prometa, da morajo skrbeti za varnost otroka na
poti v πolo in vrtec,” je povedal Zagoranski.  
Zato policisti svetujejo, da starπi svojega otroka

nauËijo obnaπanja v cestnem prometu, preden se
zgodi nesreËa.
Foto Druænik
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Pot v πolo 
mora biti varna

Starπi morajo 
otroka nauËiti obnaπanja na cesti

Zavedati se moramo, da poËetje policistov πe zdaleË ne bo dovolj, da bi
malËki varno hodili v πolo in se varno vraËali iz nje. Starπi smo tisti, ki
lahko naredimo najveË za njihovo varnost. Otroka moramo nauËiti
osnovnih prometnih predpisov, ki jih mora poznati na poti v πolo. Otroka
ni treba obremenjevati s poznavanjem zakonskih predpisov in kazni,
pouËiti pa ga moramo, kje je zanj najbolj varna pot v πolo, in mu na nje-
govi poti pokazati pasti, ki so zanj lahko nevarne. Opozoriti ga moramo
na preËkanje voziπËa izza visoke ograje, zaradi katere je vidljivost slaba,
na “divjanje” voznikov in motoristov na ravni cesti, na preËkanje
æelezniπke proge in podobno. Nenazadnje ga moramo nauËiti tudi
obnaπanja, ko hodi skupaj s svojimi vrstniki. Otroci med Ëebljanjem po-
navadi pozabijo na vse, kar se dogaja okoli njih. 

Med odmori je æivahno
Naπi otroci bodo med odmori poskuπali ujeti najkrajπih pet minut z razliËni-
mi razvedrilnimi igrami. Pri deklicah je πe vedno priljubljen gumitvist, rade
pa skaËejo tudi s kolebnico ali vrtijo obroË. Tiste, bolj umirjene, pa med
odmori raje preberejo nekaj strani Harryja Potterja, ali s prijateljicami zapo-
jejo kako pesmico.
Za fante so med odmori πe vedno najbolj priljubljene igre z æogo, nogomet,
koπarka, tu in tam pa lahko na kakem πolskem dvoriπËu sreËamo skupino
nadobudneæev, ki se poskuπajo v ragbiju, ki je zadnje Ëase tudi pri nas vse
bolj priljubljen. Fantje med odmori tudi zelo radi kartajo, Enka je πe vedno
med najbolj priljubljenimi igrami.

Priprave na πolo naj bodo magiËne

V Magic Shopu, eni izmed trgovin s πolskimi potrebπËinami v BTC Cityju,
kjer boste naπli vse za πolo, prosti Ëas in zabavo, so nam zelo prijazni proda-
jalci pomagali izbrati πolske potrebπËine in naπim trem πolarjem svetovali, kaj
bo letoπnjo jesen najbolj modno. Naj bodo tudi za vas priprave na πolo ma-
giËne, tako kot so bile za Æigo, Aljo in Tejo, zato ne odlaπajte z nakupom, saj
se prvi πolski dan hitro bliæa. 
foto Æare Modlic



Pri Slovencih je gobarjenje æe od
nekdaj mnoæiËno, vËasih je pome-

nilo preæivetje, danes rekreacijo, do-
daten zasluæek in konjiËek. ©tevilne
poljudne knjige omogoËajo precej
varno nabiranje za
prehrano,
πtevilna go-
barska
druπtva
(kar
21 jih
je v
Sloveniji
in imajo pribliæno
1000 Ëlanov) dajejo
strokovno pomoË
zaËetnikom in njihovi
strokovnjaki reπujejo
taksonomske teæave,
beleæijo razπirjenost in

dajejo glivam lepa slovenska imena.
Ena od zanimivosti, povezanih s
slovenskim gobarstvom pa je, da je
Mikoloπka zveza Slovenije, do lani
znana kot Zveza gobarskih druπtev
Slovenije, tudi uradno konËala pro-
jekt, s katerim so se slovenski gobarji
in strokovnjaki z razliËnih ustanov
ukvarjali veË let. Na Seznam vrst in

razπirjenosti makromicet v Sloveniji z
analizo stopnje ogroæenosti so namreË
vnesli podatke o 132 tisoË najdbah
gliv v zadnjih 50 letih. Projekt bo
zveza nadaljevala jeseni, ko naj bi za-
æivel spletni portal Boletus Informati-
cus, na katerem bo mogoËe seznam

najdb dopolnjevati. Prihodnje leto
zveza, v katero je vËlanjenih 21
druπtev, napoveduje tudi kodeks go-
barjenja, æe jeseni pa bodo njena
druπtva po enotnem programu zaËela
izobraæevati po slovenskih πolah.
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Dobro bero, 
pa dober tek tudi!
Gobarjenje je eno najbolj priljubljenih slovenskih opravil. V to
nihËe ne dvomi! Znanost nas uËi, da predstavljajo glive tako
imenovano tretjo obliko æivljenja, saj niso ne rastline ne æivali
in naseljujejo samo kopno, torej jih ni v vodi. Podatki kaæejo,
da je v naπi deæeli veË kot 200 vrst gob, zavarovanih pa je Ëez
sedemdeset, kar pomeni, da jih je prepovedano nabirati. Æal
pa πe mnogi nabiralci in sprehajalci niso dovolj kulturno
ozaveπËeni. 

PriroËnik za gobarje
Naπe gobe

( Bojan Arzenπek, Bogdan Tratnik,
Boæo Malovrh: VeË kot 250 vrst gob
v sliki in besedi. Ljubljana: Modrijan,
2002.) 
Kupite ga lahko v Papirnici in 
knjigarni DZS v dvorani A.

Na levem stopalu se konËujejo æiv-
Ëni konËiËi za organe levega dela

telesa, na desnem pa desnega dela.  
NekoË, ko je Ëlovek hodil bos, je
neposredno draæil æivËne konËiËe za
posamezne organe in jih spodbujal k
pravilnemu delovanju. Ker sodobni
Ëlovek skoraj ne hodi veË bos, se mu
na stopalu poËasi nabirajo soli kalcija
in kristali seËne kisline, ki oteæujejo
delovanje ælez in organov. Prav z re-
fleksoterapijo, pritiskanjem refleksnih
toËk na stopalih, spodbujamo pretok
vitalne energije, delovanje endokrine-
ga in imunskega sistema ter samoz-
dravljenje. Poleg tega lahko ublaæimo
boleËine, napetost, izloËanje strupov.
Stopala si lahko masiramo tudi sami
in si tako olajπamo prihajajoËe na-
porne jesenske dni. 
»e vam masaæa stopal ni dovolj, si

privoπËite masaæo vsega telesa. V Ter-
malnem templju v Atlantisu vam bo
maser Intal s svojo ekipo s tajsko
masaæo z aromatiËnimi olji, ki temelji
na stimulaciji akupresurnih toËk, in-
tenzivnemu gladenju in gnetenju
miπiËja, pospeπil krvni in limfni obtok,
odpravil boleËine ter vas prenovil za
napore, ki vas Ëakajo jeseni. 
VeË informacij o blagodejni tajski masaæi
dobite v Atlantisu, 
telefon (01) 585 21 00. 

Gobarjenje in klopi
Gobarjenje in klopi so v tesni povezavi, saj je prav pri gobarjenju
moænost, da nas “obiπËe” klop, zelo verjetna. Da bi zmanjπali nevarnost
ugriza klopa, priporoËajo:
· oblaËila naj bodo iz gladkega materiala, kar klopom oteæuje oprijemanje;
· vse odkrite dele telesa veËkrat premaæemo s snovmi, ki odvraËajo
mrËes;
· takoj po vrnitvi domov se moramo temeljio pregledati po telesu.
VeË informacij o zaπËiti pred klopi lahko dobite v Lekarni Bizjak 
v dvorani A, telefon (01) 585 26 57.
Foto Igor Modic

10%
POPUST

Veljavnost kupona je 30 dni.
Velja za en nakup. Kuponi se ne seπtevajo.

Trgovina Benetton 
©martinska 152, BTC, hala A-pritliËje

www.mpoint.si

KUPON ZA

Masaæa pomirja 
in daje energijo
Stopalo je eno od najobËutljivejπih in hkrati 
najbolj zanemarjenih delov naπega telesa.

Foto Æare Modlic
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Jeseni 
bo modno
umetno krzno
Letoπnje poletje so zaznamovale

æive barve, od rumene, oranæne,
æivo rdeËe do zelene in seveda bele,
jeseni pa bodo prevladovale Ërna, si-
va in vijoliËasta. Modne boste tudi,
Ëe bo vsaj en kos vaπega oblaËila iz
umetnega krzna. 

Modno bo πiroko krilo z bleπËicami,
ki vam bo segalo vsaj Ëez kolena, naj-
bolje pa vse do tal. Krilo mora biti
nabrano z naborki in nagubanimi ter
razgibanimi deli v ciganskem slogu.
Poleg se bodo podale razliËne rutke
in pokrivala, modre, roza ali uma-
zano bele barve. Torbica, ki bo
dopolnila vaπ videz, naj bo volnena
ali πe bolje v kombinaciji z umetnim
krznom. V vaπi jesenski kolekciji ne
sme manjkati trenËkot z dolgimi ali
triËetrtinskimi rokavi z dodatkom iz
umetnega krzna. Zelo vam bo prista-
jal tudi plet, πe najbolje tisti, ki vam
ga je podarila babica. 
©e vedno bodo modna oblaËila iz

dæinsa, hlaËe, daljπa krila in jopiËi.
Poleg pa se bodo lepo podali Ëevlji
raznovrstnih oblik. Z nizko ali visoko
peto, koniËasti ali zaokroæeni. Najbolj
modne pa boste tiste, ki boste izbrale
Ëevlje s cofki. 
Tudi vaπi moπki so radi lepo

obleËeni, kajne? Zato jim podarite
pleten pulover svetlejπe barve, ki ga
bodo oblekli k rjavim hlaËam. »e pa
ne marajo klasike, in jim je πportni
videz bliæji, bodo zelo modni v dæin-
su in æivahni majici z dolgimi rokavi. 
Modna zapoved letoπnje jeseni je

kombinacija oblaËil in modnih do-
datkov, do koder vam seæeta domi-
πljija in okus, in vsaj en del oblaËila
ali dodatka mora biti iz umetnega
krzna. Lahko bi rekli, da je modno
vse, Ëe je le skrbno izbrano. Rjava v
vseh odtenkih.
K skrbno izbranim oblaËilom se bo

lepo podala malce razmrπena frizura,
ki je na prvi pogled nekoliko neureje-
na. Barve las bodo tople, od rdeËih
do zlato rjavih odtenkov ter bakrenih
pramenov s pridihom vijoliËaste.
Kratki lasje naj bodo postriæeni zelo
kratko in resasto. 
Foto arhiv Emporium, Dorothy Perkins

V avgustovski preobrazbi smo se odloËili, da bomo oblekli tri πolarje, dva-
najstletnega Æigo, enajstletno Aljo in Tejo, staro devet let, ki gre septem-

bra v Ëetrti razred. Prvi dan smo se odpravili v dvorano A, v trgovini Kids
Clark in Clark. Dekleti sta si izbrali pisani kratki krili, hlaËe, majice in
brezrokavnik. Medtem je stilistka Polona pomagala Æigi v Clarkovi prodajalni
Hip Hop Shop, da si je izbral zelo modne πiroke hlaËe iz dæinsa v rjavi barvi in
belo majico, ki mu je segala skoraj do kolen. Poleg so se dobro prilegali πport-

Moj novi jaz ni copati Heelys, ki jih bo lahko nosil
namesto rolarjev, saj imajo na peti
koleπËek, po katerem se bo v πolo
lahko kar odpeljal. KoleπËek lahko iz
copat sname in dobi prave πportne
copate za tenis, ki ga Æiga tudi treni-
ra. Aljo, navduπeno matematikarico
in igralko, je najbolj navduπil æivo
oranæen komplet s kapri hlaËami in
majico brez rokavov. Mlajπa Teja, ki
trenira rokenrol, in bi rada nekoË
postala uËiteljica, pa je bila navdu-
πena nad kavbojkami in zelenim
puloverjem. Dekleti sta si zraven
izbrali πe torbici in letos zelo modne
japonke, fant pa kapo in potem smo
se odpravili naprej. Prav tako v dvo-
rani A smo obiskali trgovino Stono-
ga, kjer je Alja dobila modne πportno-
elegantne copate v beæ barvi, Teja pa
æivo rdeËe natikaËe, ki se bodo lepo
podale k dæinsu. Isti dan smo v dvo-
rani A obiskali tudi prodajalno Magic
Shop, kjer na enem mestu najdete vse
za πolo in prosti Ëas. Æiga si je zaæelel
torbo in zvezke iz kolekcije Lotto, za
petoπolko Aljo smo izbrali pisano
rdeËo torbo in ostale potrebπËine v
rdeËem. Teja pa si je takoj izbrala vse
z motivom lepotice Barbie. Tako
opremljeni smo komaj doËakali
naslednji dan, ko smo bili naroËeni v
Frizerskem studiu Inter, tudi v dvo-
rani A, kjer so naπe πolarje æe Ëakali
profesionalni frizerji. Edis je najprej
postrigel Æigo, nato pa mu je konice
posvetlil, tako da je bila njegova
konËna podoba zelo modna, v fan-
tovskem slogu Omarja Naberja. Ker
imata obe dekleti dolge svetle lase, se
je Petra odloËila, da jima bo naredila
kitke, letos zelo priljubljene med
mladimi. Alji je spletla kitke ob glavi
in ji spustila lase, Teji pa je na vrhu
glave naredila svitke, ki so letoπnje
leto πe posebej modni. 
Vsi smo se ob preobrazbi naπih treh

πolarjev zelo zabavali, saj so jih pri-
prave na πolo zelo veselile. Æiga, Alja
in Teja so bili ob koncu nad svojo
podobo zelo navduπeni, πe bolj pa 
njihovi starπi, saj so ugotovili, da
lahko svoje otroke zelo modno oble-
Ëejo tudi za sprejemljivo ceno. 
Veselimo se naslednje preobrazbe.

Piπite nam in mogoËe boste izbrani
prav vi. 

Za novo podobo πolarjev so poskrbeli:

telefon (01) 585 16 05

telefon (01) 585 15 37telefon (01) 585 15 50

telefon (031) 684 263

telefon (031) 684 262telefon (031) 684 246

prej potem

BTC d. d., ©martinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 19
www.btc-city.com
naklada: 200.000 izvodov

odgovorna urednica: Maja Oven

oblikovanje in træenje:
A POLET d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50

distribucija: Poπta Slovenije
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici: Æare Modlic



NAGRADNA KRIÆANKA BTC Cittya

Na spletu vse veË obiskovalcev BTC Cityja
Internet postaja vse bolj priljubljen med obiskovalci BTC Cityja (www.btc-

city.com) in Atlantisa (www.atlantis-vodnomesto.si). Na spletni strani BTC
Cityja je vsebina razvrπËena po naslednjih sklopih: nakupovalno srediπËe, 
πportno srediπËe, kultura in zabava ter storitve. 
Sklop nakupovalno srediπËe vam olajπa iskanje po kategorijah izdelkov

(blagovna znamka, ime trgovine, lokacija) in s tem prispeva k Ëim bolj
sproπËujoËemu nakupu, saj z uporabo interaktivnega zemljevida hitro najdete
iskano trgovino. V sklopu πportno srediπËe ter kultura in zabava najdete vse in-
formacije, kako in kje preæiveti prosti Ëas in se ob tem zabavati. V sklopu
storitev pa boste naπli vse dejavnosti, razvrπËene po kategorijah, imenu trgovine
in lokaciji. 
Nismo pozabili tudi na najnovejπe novice, ugodne nakupe in nasvete. Med 

njimi lahko najdete informacije o tem, kaj se dogaja na Aleji mladih (koncerti
in odbojka na mivki), kje vaπ Ëakajo ugodni nakupi in kako se odloËiti za pra-
vilen nakup. Hkrati pa vam vse izdelke, kupljene prek spletne trgovine, dostavi-
jo na dom.
Vsi, ki vas zanimajo novostih in akcije, se lahko naroËite tudi na e-Ëasopis, ki

ga boste prejemali po e-poπti.
Spletna stran Vodnega mesta Atlantis vam s svojo interaktivno vsebino ponu-

ja obilo zabave in uporabnih informacij. Med drugim lahko preberete o ani-
maciji na rojstnodnevnih zabavah, plavalnih teËajih, veselih uricah, varstvu
otrok med poËitnicami …
V mesecu juniju je Cityjeve spletne strani obiskalo veË kot 56 tisoË obisko-

valcev, kar pomeni, da je to ena najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji. V
druæbi, ki postaja vse bolj globalna, internet igra pomembno vlogo. Zaradi 
obilice informacij in vse manj Ëasa vse veË informacij iπËemo prek spleta, saj 
æelene informacije dobimo na enem mestu. Ker se v BTC-ju zavedamo, da
postaja splet vse bolj uveljavljen, mu sproti dodajamo sveæo vsebino.
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VËlanite se v Klub BTC
City in sodelujte 
v nagradni igri.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se
bodo do 15. septembra 2005 vËlanili v Klub
BTC City. Prijavnico dobite na spletni strani
BTC Cityja ali pa izpolnite prijavnico v
BTC Vodniku in nam jo poπljite. Med novi-
mi Ëlani bomo izærebali 15 sreËneæev. 

Nagrade so: 
• tri πtiriurne vstopnice za Vodno
mesto Atlantis, 
• dve striæenji v Frizerskem salonu
Stevo v Atlantisu, 
• pet plavalnih oËal ter pet parov
japonk.

Rezultate nagradne igre bomo objavili v
naslednji πtevilki BTC Vodnika, nagrajence pa
obvestili po e-poπti.

Ime, priimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poπtna πtevilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elektronski naslov (obvezno) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rojstni datum*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-novice:          æelim prejemati

ne æelim prejemati

Zanimivo v Teatru komedija BTC
Gledaliπko sezono 2005/2006 bo Teater
komedija BTC zaËel v drugi polovici oktobra
2005, in sicer s ponovitvijo komedij SAJ SE
TRUDIM, PROFESOR v izvedbi Mojce 
Funkl in Janeza HoËevarja Rifleta (na sliki)
ter OB ISTEM »ASU ENKRAT DRUGI» v
izvedbi Polone Vetrih in Iva Bana.
Decembra pa pripravljajo preseneËenje za
ljubitelje komedije z naslovom PRIRO»NIK
ZA SNOBE. Foto arhiv BTC City

Kupon z reπenim geslom in vaπe osebne podatke 

ime in priimek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

naslov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

davËno πtevilko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poπljite v kuverti najkasnjeje do 10. septembra na naslov
BTC, d. d., ©martinska 152, 1533 Ljubljana, s pripisom
nagradna kriæanka. 
Trije izærebanci bodo prejeli Atlantisove nahrbtnike, ki jim
jih bomo poslali po poπti.  

Kaj se bo vrtelo v Koloseju?
Ljubitelji akcijsko-romantiËnih komedij si
boste 28. avgusta premierno lahko ogledali
film Gospod in gospa Smith, z Bradom 
Pittom in Angelino Jolie v glavnih vlogah.
Tisti, ki jim je bolj vπeË drama, pa bodo v
filmu Slepilo, lahko videli, kako se mlad par
Lana in Tadej spopadata s skuπnjavo mamil.
Vsi, ki imate radi komedije, se boste v
Kolosej odpravili 1. septembra, ko bodo na
sporedu kar tri premiere in sicer animirana
druæinska komedija Madagaskar, πportna
komedija Zaporniπko dvoriπËe in komiËna
drama Sommersturm.
8. septembra pa vas bo v kino v BTC City
vabil znanstveno-fantastiËni triler Otok.  

*Ni obvezno Z izpolnjenim nagradnim kuponom dovolite
Vodnemu mestu Atlantis in podjetju BTC, d. d., obËasno 
e-obveπËanje. Izpolnjen kupon poπljite na naslov BTC, d. d.,
©martinska 152, 1533 Ljubljana s pripisom Klub BTC City.




