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Maros Ljubljana, BTC dvorana 2, T 01 5862480
Maros Celje, Celeiapark, Aškerčeva 14, T 03 4918270

Maros TPC Slovenska vas, pri Brežicah, T 07 4574072
www.maros.si

Kvaliteta 
na dlani
Pohištvo visoke
kvalitete in
modernega dizajna
svetovno znanih
proizvajalcev še
nikoli ni bilo bolj
dostopno. 

V salonih pohištva
Maros nudimo
možnost plačila 
s hitrim
brezobrestnim
kreditom
(do 12 mesecev).
Odobritev kredita 
v salonu je
takojšnja, s sabo
prinesite le
osebno izkaznico
in bančno kartico.

Našim strankam
nudimo brezplačne
strokovne usluge: 
•svetovanje in 

izmere na domu,
•izdelamo načrt 

opreme, 
•pohištvo 

dostavimo in 
sestavimo.
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V pripravah na zlato jesen
»as hitro mineva in z njim tudi letni Ëasi. Dolgo nas æe ni obsijalo sonce, Ëutimo, da nas poletje

zapuπËa in prihaja jesen. Z njo tudi zaËetek novega πolskega leta. ©olarji in dijaki so æe zasedli
πolske klopi, medtem ko se bodo πtudentje z resniËnostjo prav tako kmalu sreËali. VeËino ta Ëas
spremljajo popoletna sreËanja s soπolci, prijatelji in spomini na poletje. »eprav se od poËitnic in
dopustov poslavljamo, si vzemimo tudi v jeseni kako urico zase, za sprostitev, uæivanje in da bi
vsaj za trenutek pozabili na dnevne obveznosti. Pred nami so tudi prosti konci tedna, do novega
leta pa tudi nekaj prazniËnih dni. 

Trgovci v BTC Cityju smo bili aktivni tudi Ëez poletje. Mislimo na vas. Gotovo potrebujete no-
vo garderobo, ki bo ustrezala novemu letnemu Ëasu in seveda modnim smernicam. Pravi naslov
za nakupe so πtevilne prodajalne v BTC Cityju, katerim se je pridruæilo πe πest novih. Najbolj zna-
na med njimi je gotovo zelo priljubljena Zara, πpanska trgovina z oblaËili. Da bomo modni tudi
med rekreacijo, bosta poskrbeli trgovini Mega Outlet factory in Uncle Sam. Najmlajπi in najstniki
se bodo lahko oblekli v prodajalni OshKosh & Kanz. PrivlaËni modni dodatki so po novem na
voljo tudi v Ogrlici.

BTC City pa ni samo nakupovalno srediπËe. Z Atlantisom in Areno, ki sta se pridruæila Milleniu-
mu in Koloseju ter drugim zanimivim srediπËem v naπem mestu, se je na jugovzhodu Cityja æe
utrdila rekreativno-zabaviπËna Ëetrt. Zavedamo se, da je rekreacija za vzdræevanje psihofiziËne mo-
Ëi pomembna za vsakogar, tudi za naπe obiskovalce, zato naj nas jesensko oblaËno in hladnejπe
vreme ne posadi pred televizijo. »eprav je plavanje predvsem sezonski πport, lahko v pokritih ba-
zenih Atlantisa zaplavamo tudi jeseni. Prehodna obdobja med letnimi Ëasi nas lahko πe prav pose-
bej utrudijo, hkrati pa smo tudi bolj obËutljivi za prehlad in gripo. Atlantisova Deæela savn je zato
prava odloËitev, da si okrepimo imunski sistem in se izognemo leæanju v postelji z vroËim Ëajem in
robcem v rokah. Najboljπe sprostitve bomo deleæni v Termalnem templju, kjer si za poËitek lahko
izberemo enega izmed kaskadnih bazenov. PrelivajoËa slanica pa nas bo zagotovo poæivila.
OdloËimo se lahko tudi za eno od razliËnih vrst wellnessa. Zagotavljamo vam, da bodo Atlantiso-
vi strokovnjaki odliËno poskrbeli za vas, za vaπe dobro poËutje in zdravje. Novost so namreË tudi
Ëetrtkovi popoldnevi z zdravniki. VsakiË bo priπel na strokovni obisk drug strokovnjak in v sproπ-
Ëenem vzduπju, Ëesar nismo vajeni v zdravstvenih hiπah, brezplaËano odgovarjal na vpraπanja
obiskovalcev. Pomislimo torej nase in se pridruæimo sedeminsedemdeset tisoËim obiskovalcem,
ki so v zadnjih πtirih mesecih uæivali v Atlantisu.

Pri tem pa moænosti za zabavo in sprostitev v rekreativno-zabaviπËni Ëetrti BTC Cityja πe ni
konec. Na spored so spet priπli najnovejπi filmi, ki si jih lahko na velikem platnu ogledamo v
Koloseju. Lahko pa obiπËemo Areno in izboljπamo svojo igro v bovlingu. Svoje miπice pa pred-
hodno okrepimo v ©portnem centru Millenium, ki septembra praznuje æe πesto leto svojega delo-
vanja. Tam æe vrsto let utrujenim in sprostitve potrebnim z vrhunskimi masaæami pomaga znani
maser Samih. V Milleniumu boste lahko vadili v  programih aerobike in preizkusili fitnes
naprave, katerim smo dodali nove vrhunskih ameriπkih proizvajalcev Precor (Millenium jih ima
prvi v Evropi) in Air Machine. V naπi Ëetrti mislimo tudi na umetniπke duπe — kmalu bo zaËel
nastopati tudi Teater Komedija BTC, ki bo do smeha spravil tudi najbolj resne.

Torej, obiπËite nas in se razvajajte. Vse na enem mestu! Nakupovanje, zabava in rekreacija.
Naj bo to kjer koli v BTC Cityju — v Vodnem mestu Atlantis, Areni, Koloseju ali novi Zari,
s poËitkom ali nakupi.  

Maja Oven, odgovorna urednica
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Stiefelkönig 
v dvorani A

V kratkem bo v pritliËju dvorane A
pri vhodu A7 odprta æe Ëetrta proda-
jalna Stiefelkönig v Sloveniji. Skupaj z
avstrijskimi je to æe sedemdeseta pro-
dajalna te priznane blagovne znamke
obutve. Na 400 kvadratnih metrih
povrπine bo trgovina ponujala modno
obutev za vso druæino. Prijazna ekipa
prodajalcev in prodajalk vam bo z
veseljem pomagala pri izbiri Ëevljev
priznanih svetovnih znamk srednjega
in viπjega cenovnega razreda. Stiefel-
könig je v Sloveniji prisoten æe od le-
ta 1993. Prvo prodajalno so odprli na
Cankarjevi ulici v Ljubljani. Tej sta
sledili πe prodajalni v centru Interspar
v Celju in Europark v Mariboru. V
okviru podjetja Stiefelkönig je tudi
veriga diskontne prodajalne obutve
Turbo!schuh z enajstimi trgovinami v
Sloveniji, skupaj z avstrijskimi pa jih
imajo æe blizu πestdeset. 

Trgovina Goldenpoint 
v dvorani A
V spodnji etaæi dvorane A bo okto-

bra odprla svoja vrata trgovina Gold-
enpoint. Pridruæuje se verigi trgovin,
razpredenih po vsej Evropi, ki ponuja-
jo nogavice, perilo, kopalke in spalni
program prestiænih blagovnih znamk.
Nogavice so znamke Philipe Matignon,
Golden Lady in Omsa, modno perilo

Philipe Matignon
in Sisi, brezπivno
perilo za mlade pa
Golden Lady in
Hue. 
Prijazno vabljeni
vsak dan 
od ponedeljka 
do sobote 
od 9. do 20. ure.

ObiπËite Trendy 
v dvorani A
Da boste modni tudi v jeseni, se 20.

septembra odpravite v trgovino
Trendy, ki bo odprla svoja vrata v

dvorani A. Izbirali boste lahko med
kakovostnimi oblaËili, ki pod blagov-
no znamko Trendy nudijo udobje in
so v koraku z letoπnjimi modnimi
smernicami. Poleg oblaËil lahko v
Trendyju kupite tudi spodnje perilo,
kopalke ter æenske modne torbice.
Trgovsko podjetje TRENDI TRADE,
d. o. o., ki se ukvarja z maloprodajo
moπkih in æenskih oblaËil, ima svoje
poslovalnice v BTC Cityju v Novem
mestu, v NC Intermarket Breæice, od
septembra pa bodo tudi obiskovalci
BTC Cityja v Ljubljani lahko naku-
povali v njihovi trgovini. 
VeË in formacij lahko dobite po 
telefonu (01) 585 2721 
in e-poπti: trendi.trade@siol.net

NajveËji center 
za male æivali

Oktobra bo v dvorani VI v BTC
Cityju odprla vrata trgovina Tukano
Zoo & Vrtni Center za male æivali in
vrtni ribnik. V njem bo tudi studio
nege Iv San Bernard za male æivali,
kar je novost pri nas. S 1400 kvadrat-
nimi metri povrπine bo to najveËji
center s to dejavnostjo v Sloveniji in
tudi srednji Evropi.
Obiskovalci BTC Cityja boste lahko

uæivali ob ogledu prek 500 vrst malih
æivali, ki bodo krasile center, obliko-

van v slogu
dæungle. Ob
strokovni
pomoËi pro-
dajalcev si
boste svoje-
ga ljubljenca
lahko tudi

kupili. Poleg celotnega izbora hrane
vseh znanih blagovnih znamk, opre-
me, sredstev za nego malih æivali, pa
boste dobili vse informacije o izdelavi
vrtnega ribnika, ki ga boste lahko s
potrebnim materialom, ribniπkimi ri-
bami in rastlinami tudi opremili.
Posebnost centra pa bo studio nege Iv
San Bernard, v katerem boste ob pri-
jaznem okolju tudi razvajali svojega
hiπnega ljubljenca in ga uredili v slogu
najsodobnejπih evropskih trendov.

ZakljuËek akcije
zbiranja otroπkih knjig
v dvorani A
V tednu otroka, bo 3. oktobra ob

17. uri, bo v dvorani A zakljuËna
prireditev letoπnje dobrodelne akcije
zbiranja otroπkih knjig in podelitev
nagrad vrtcu in posamezniku, ki je
prispeval najveË knjig. V akciji je bi-
lo zbranih veË kot 700 knjig, vrtec in
posamezniki, ki so prispevali najveË
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knjig, pa bodo prejeli vstopnice za
Vodno mesto Atlantis. Zbrane knjige
bo BTC podaril bolniπnicam in var-
nim hiπam ter poËitniπkim domovom
Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Na zakljuËni prireditvi bo otroke

razveselil tudi nastop MaËka Murija.
Obiskala nas bo pisateljica Jana Stræi-
nar, na koncu pa bodo obiskovalci
reπevali veliko nagradno kriæanko in
se potegovali za privlaËne nagrade
BTC Cityja.
V tednu otroka bo v BTC Cityju

polno preseneËenj, dogodkov in ugod-
nosti; za najmlajπe bomo pripravili 
Luna park v malem, za malce starejπe
pa bomo na Aleja mladih napihnili
blazine, postavili vrtiljak ter jih popel-
jali na brezplaËno voænjo z vlakcem.
Pridite oktobra v dvorano A 
in se zabavajte skupaj s svojimi
otroki!

Ena od novosti v centru Millenium
so programi aerobike s preverjenimi
programi TNZ, step, fit look, power
step, pilates ... z vaditelji centra Fit &
Fun. Poglavitna novost so novi pro-
grami, in sicer spinning (vodena vad-
ba na kolesih precor), strech fit (kom-
binacija vaj za raztezanje) in balance fit
(vadba z elementi borilnih veπËin). Po-
leg tega vas najboljπi inπtruktorji cen-
tra Fit & Fun popeljejo skozi vadbo na
najnovejπih hidravliËnih napravah za
krepitev air machine, ki omogoËajo
programiranje vadbe, samodejno na-
stavitev in povratne podatke o vadbi.
V okviru Milleniuma je odprt tudi

najsodobnejπi center za prepreËevanje
πportnih poπkodb, ki ga vodi ugledni
evropski strokovnjak na podroËju
πportne rehabilitacije in izokinetike 
dr. Edvin DerviπeviÊ, dr. med., na-
menjen pa je vsem, ki so utrpeli pro-
metno ali delovno poπkodbo. 
Pridite in se razgibajte ter sprostite 
v πportnem centru Millenium! 
VeË informacij dobite na recepciji, 
na telefonski πtevilki (01) 585 15 00 
ali na spletni strani www.millenium.btc.si

www.btc-city.com

©portni center Millenium 5

od 15. 9. do 15. 10. 2005
kopalnice za vse!
Vse za kopalnice,                        

• KOLPA SAN: 
 kopalniško pohištvo, kopalne kadi,  
 tuš kabine, masažne tuš kabine
• HANSGROHE:  
 enoročajne sanitarne armature,  
 masažne tuš kabine 
• UNITAS:  
 enoročajne sanitarne armature
• GORENJE KERAMIKA:  
 keramične ploščice

Popust ne velja za izdelke, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije.
Akcija velja od 15. septembra do 15. oktobra 2005.
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NajveË knjig so prispevali otroci iz vrtca
Miπkolin v Ljubljani, med posamezniki pa jih
je najveË prinesla Valerija Babij iz Ljubljane.

Millenium 
z novo
pridobitvijo
V ©portnem centru Millenium je prvi fitnes v Sloveniji, ki je
opremljen z najsodobnejπimi fitnes napravami vrhunske
znamke Precor, med drugim imamo tudi svetovni hit
crosstrainer z moænostjo spreminjanja naklona, in
videosistem Kardio teatre, ki omogoËa spremljanje πtevilnih
televizijskih programov. Millenium odlikuje mirno okolje, 
imamo pa tudi dve finski, turπko in infro savno, solarij,
masaæni bazen, na voljo pa je tudi zunanji bazen s hladno
vodo. Ljubitelji tenisa se lahko pomerijo na enem od πestih
teniπkih igriπË ali na badmintonskem igriπËu. 
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Urbana moda v Hali 12 7

Nov πportno-modni center bo æe z
zunanjo podobo pokazal, da je v

njem nekaj posebnega. Hala 12 bo
prepoznavna po æivo rdeËi ferarijevi
barvi, ki æe sama narekuje ekstrava-
gantnost in vrhunskost. Na 5000
kvadratnih metrih v treh nadstropjih
bo pestra ponudba svetovno pri-
znanih blagovnih znamk πportne
mode in mode za prosti Ëas. V kletni
etaæi bo trgovina Intersport z izbrani-
mi πportnimi modeli za vse, ki ljubijo
πportna oblaËila in æivijo πportno.
Ponujal bo tudi pripomoËke za do-
maËi fitnes, pa tudi kolesa, rolerje,
pohodno obutev ... vse za πportno ak-
tivnost. V prvem nadstropju boste v
Mega factory Outlet lahko izbirali
med modeli veË kot 80 svetovno priz-
nanih blagovnih znamk po spre-
jemljivih cenah. 
V pritliËje prihaja povsem nov kon-

cept mode v Sloveniji. To je mestna
moda, ki temelji na kakovostnih bla-
govnih znamkah, namenjena dina-
miËnim ljudem, ki ‡dajo nekaj nase«
in prvi prepoznajo in sprejemajo nove
modne trende. Mlada, hip-hop ge-

neracija, ki veËino prostega Ëasa pre-
æivi na ulici, bo lahko izbirala med
modnimi hip-hop modeli za prosti
Ëas. Starejπi, ki se v prostem Ëasu in
veËernih urah radi obleËejo πportno,
razgibano, pa se bodo v modnih obla-
Ëilih iz dæinsa in drugih materialov
svetovnih blagovnih znamk poËutili

svobodne in zadovoljne. 
V Hali 12 boste zagotovo uæivali v

nakupih, obenem se boste lahko tudi
posladkali. V njej bo slaπËiËarna Zvez-
da ponujala vrhunske domaËe slaπËice
in sladoled ter drobne prigrizke.

PrepriËani smo, da si boste po obisku
Hale 12 morali narediti prostor v
domaËi omari, saj se ne boste mogli
upreti kakovostnim izdelkom, s katerimi
boste pokazali, da imate svoj slog, ki
temelji na sodobni mestni estetiki.

Se radi oblaËite πportno, æivite dinamiËno in pestro, obenem
pa æelite imeti svoj, prepoznaven slog oblaËenja? 
Potem ne smete zamuditi odprtja Hale 12 (nasproti Merkurja) 
v BTC Cityju, ki bo oktobra letos, kjer boste naπli kakovostne
in izbrane ter svetovno priznane blagovne znamke. 

Nova
Teletrgovina 
v dvorani A

Telekom Slovenije je 10. junija v
ljubljanskem BTC Cityju v dvo-
rani A odprl novo Teletrgovino,
æe dvanajsto po vrsti. Je prva 
trgovina v novi, sodobni podobi.
Razteza se na 144 kvadratnih
metrih povrπine in je razdeljena na
predstavitveni in prodajni del. 
V njej se predstavlja tudi hËerin-
ska druæba SiOL s storitvami
πirokopasovnih tehnologij. V pro-
dajnem delu lahko po konku-
renËnih cenah kupite najrazliËnejπo
telekomunikacijsko in raËunalniπko
opremo ter sklenete naroËniπka raz-
merja za Telekom Slovenije, Mobi-
tel in SiOL.
Novo Teletrgovino sta odprla

Marjan Volk, direktor Telekomo-
ve regionalne storitvene enote za-
hod, in Milena Kramar Zupan, di-
rektorica sektorja za prodajo. Po-
vabljence, med katerimi je bil tudi
bronasti olimpijec iz Aten Vasilij
Æbogar, sta zabavala pevec Andraæ
Hribar in plesna skupina Mojce
Horvat. 

Naredite si prostorTelekom 
Slovenije



H krati je plavanje eno najprimer-
nejπih πportov za prepreËevanje

πtevilnih negativnih uËinkov zaradi
pomanjkanja telesne aktivnosti kot
posledice sodobnega naËina æivljenja,
omogoËa pa tudi izvrstne vaje za di-
halne miπice, pripomore k boljπemu
delovanju krvnega obtoka ter ugodno
vpliva na miselne sposobnosti in oseb-
nostne lastnosti. Ljubitelje plavanja in
rekreacije v vodi naj konec poletnih
dni ne æalosti preveË, saj se v Atlan-
tisu lahko zabavate vse leto. Poleg
zunanjih povrπin imajo v Atlantisu
ogromno notranjih, v katerih se boste
lahko nauæili vodnih radosti tudi ob
slabem vremenu.

Vadba v vodi
Poskrbite za razgibavanje v vodi.

Opisali bomo nekaj vaj, ki jih lahko
v bazenih izvajate kar sami.

Utrjevanje prsnega koπa
ZaËetna poloæaj: nogi naj bosta
na tleh, rahlo razπirjeni, roke imejte
iztegnjene ob telesu.
Gibi: razπirite roke (da bo telo v obliki
kriæa) in jih ponovno dajte skupaj, kot
da bi æeleli ploskati. Opravite tri ali πtiri
serije po petindvajsetkrat.

Polepπajte svojo postavo
ZaËetna poloæaj: lebdite v vodi
(pomagajte si z zraËnim obroËem), 
ki je tako globoka, da se noge 
lahko dotaknejo tal. 
Gibi: hrbet nastavite ob rob bazena,
ramena imejte pod vodo in skrËite kole-
na do prsnega koπa. Z nogami naredite
veË manjπih kroæenj v levo in desno,
soËasno stiskajte tudi trebuπne miπice.

Za lepπo zadnjico
ZaËetni poloæaj: stojite, noge naj 
bodo skupaj.
Gibi: dvignite desno koleno do prsi,
obenem imejte iztegnjeni roki ob telesu

in napeto levo nogo. Iztegnite desno no-
go in jo ‡pripeljite« nazaj tako, da s peto
‡odganjate« vodo, medtem pa imejte le-
vo nogo rahlo skrËeno. Vajo ponovite
petindvajsetkrat, nato nogi zamenjajte.

NauËite otroka
uæivati v vodi
Kako brezskrbno uæivati z majhnim

otrokom v vodi? To se spraπuje
veliko starπev. Da bi voda postala
resniËen uæitek za vaπega malËka, pa
je treba upoπtevati nekaj nasvetov, s
katerimi boste omogoËili Ëarobne
trenutke vaπim malËkom in, upamo,
tudi sebi. 
Dolæina kopanja: otroka, mlajπega

od enega leta, je priporoËljivo nama-
kati v vodi najveË 30 minut. Pri
starejπih otrocih je ta Ëas lahko daljπi.
To lahko ugotovimo z opazovanjem
otroka, kdaj postane utrujen, in tako
se izognemo poznejπim znakom pre-
utrujenosti, kot so na primer raz-
draæenost, jok ali celo nespeËnost.
Kako nositi otroka v vodi? Otroka

stiskajte k sebi, da se bo poËutil
varnega. Ko ga enkrat poloæite v vo-
do, bodite pozorni, da mu voda
prekrije tudi ramena, saj le tako
lahko zaËuti vpliv vode na celotno
telo in ne samo na del telesa, saj ga
to lahko prestraπi.
Igre in nova razkritja bo otrok

doæivljal le ob spremstvu starπev.
Otrok, ki se boji neznanega, bo æelel
obËutiti veË varnosti, saj si bo s tem
pridobil samozavest. To lahko nare-
dite s pomirjajoËo govorico ali tako,
da otroka ne izpustite iz rok. Otroku
nikoli ne pozabite nadeti rokavËkov,
tudi Ëe ste v vodi skupaj z njim.

V boj 
proti stresu
Ko naπe sposobnosti za obvla-

dovanje okoliπËin niso veË kos
zahtevam in izzivom okolja, se razvije
stres. Pojem je v danaπnjem hitrem
æivljenjskem tempu sodobnega Ëlove-
ka æe moËno uveljavljen, saj na bese-
do naletimo skorajda na vsakem ko-
raku. V medicini je izraz stres uvedel
Hans Selye leta 1949. Zanj je stres
program telesnega prilagajanja novim
okoliπËinam, odgovor na draæljaje, ki
motijo osebno ravnovesje. Z njimi
Ëlovek reagira na napore, utrujenost,
razoËaranje, jezo. Dandanes ni toliko
nevaren moËen in kratkotrajen stres
kakor stres, ki smo mu izpostavljeni
vsak dan in se ga vËasih niti ne za-
vedamo. Z izrazom stres opisujemo
predvsem negativne dejavnike. Ven-
dar ni nujno, da je stres vedno nega-
tiven. ©Ëepec stresa ne πkoduje, am-
pak lahko æivljenje zaËini. Pazite le, da
ga ni preveË, in da ga lahko nadzoru-
jete. Nekoliko stresa nam pomaga, da
se spopademo z æivljenjem, a vsak od
nas ima svojo posebno mero zanj. S
sprostitvijo in poËitkom poskrbite, da
bo v vaπem æivljenju stresa Ëim manj.
Doæivite pravo sprostitev v Atlantiso-
vi Deæeli savn, saj ni zgolj nakljuËje,
da so savne v nekaj letih postale tako
rekoË nepogreπljiv del Ëlovekovega
æivljenja. Malo za πalo naj povemo, da
so celo tako nepogreπljive, da je be-
sedica savna edina finska beseda, ki si
je priborila mesto v angleπkem slovar-
ju. Savnati so se ljudje zaËeli æe pred
veË kakor tisoË leti na Finskem (naj
kot zanimivost povemo, da je danes
na Finskem veË savn kakor avtomo-
bilov). Prve savne so bile namenjene
osebni higieni, bile so neke vrste
kopalnica, v preteklosti so bile celo
edini prostor v hiπi, kjer so lahko
uporabljali vodo brez omejitev. Savne
so poËasi postale del Ëloveπke kulture.
Ponujajo nam sprostitev, uæitek, ima-
jo pa tudi blagodejne uËinke. Ste
vedeli, da 10- do 20-minutno savnan-

je poveËa delovanje srca za 50 do 75
odstotkov? S tem daje enak meta-
boliËni rezultat kakor telesno gibanje,
tudi poraba kalorij v savni je enako
uËinkovita kakor pri redni telesni de-
javnosti, v kombinaciji z masaæo pa je
savnanje zelo uspeπno tudi v boju s
celulitom, ki je nadloga skoraj vsake
æenske. Torej, punce, skupaj z masaæo
in savno v boj proti celulitu, za ka-
terega mnoge pravijo, da je æenski
sovraænik πtevilka ena. Glavna razlika
med finskimi in turπkimi savnami je v
temperaturi in relativni vlaænosti. 
Atlantisova Deæela savn obsega zu-

nanji atrij in dve nadstropji v notran-
jem delu. Nudi enajst tematskih savn,
ki so namenjene obiskovalcem s πe
tako velikimi priËakovanji. Zunanje
savne, ki so v podobi lesenih, med
seboj loËenih hiπic iz posebnega po-
larnega lesa KELO, starega veË sto
let, so vse finske savne, v katerih je
80 do 95 stopinj Celzija in 10- do 15-
odstotna vlaænost. 
Zunanje savne so: 
Panoramska: omogoËa panoramski
pogled na zunanji predel deæele savn. 
Planπarska: v obliki planπarske koËe, 
v notranjosti ima tudi kamin, kamor 
polagamo prava drva.
Rudniπka: prekrasna savna v rustikalni
podobi, katere Ëelna stran je imitacija
naravnega kamna z vodnim slapom.
Zemeljska: poglobljena savna v obliki
πestkotnika. 

V notranjem delu pa lahko
preskusite naslednje savne: 
Eucalyptus: to je steklena oziroma par-
na savna, v kateri je 42 stopinj Celzija in
100-vlaænost, in ima evkaliptusovo aro-
mo. Na stropu se razprostira prekrasno
zvezdnato nebo, sestavljeno iz razliËnih
luËk, ki vsake tri minute spremenijo bar-
vo. Ta savna je primerna predvsem za
celjenje ran, proti prehladu in gripi.
Laconium: ima svoj predprostor, v kate-
rem je 40 stopinj Celzija in 10- do 15-
odstotna vlaænost, kjer si ogrejte telo za
nadaljnjo savnanje ali pa v njem le poËi-
vate, saj so tukaj ogrevalne klopi, æubo-
reËi slap in svetlobne zavese, ki pomirjajo
misli. Savna pa je turπka s 45 stopinjami

Vodno mesto Atlantis8
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Plavajte 
za zdravje
Plavanje skladno razvija in oblikuje telo. V primerjavi z drugi-
mi gibalnimi dejavnostmi na kopnem ima plavanje najmanj
stranskih uËinkov, zato je primerno za vse starostne skupine.
Zaradi vodoravnega poloæaja telesa v vodi in zakonitosti, ki
delujejo na telo, je celotni skelet v vodi razbremenjen.
Plavanje je tako primerno tudi za popravljanje nepravilne
telesne dræe, ob primerni obremenitvi pa je koristno tudi kot
rehabilitacija po poπkodbah in boleznih, kot so srËni infarkt,
izpah kolkov, razliËne okvare hrbtenice … 
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Celzija in 10- do 15-odstotno vlaænostjo.
Finska: savna s temperaturo od 85 do
95 stopinj Celzija in 10- do 15-odstotno
vlaænostjo blagodejno vpliva na psiho-
fiziËno telesno poËutje. Razstrupljanje
telesa, krepitev tonusa miπic, podkoæja
in koæe so le nekatere izmed pozitivnih
uËinkov finske savne.
Velika finska: je v pritliËju in je namen-
jena predvsem animacijam z vrtinËenjem
zraka z dodatki medu, soli ali ledu.
Parna: ima 45 stopinj Celzija in 100-
odstotno vlaænost, kar s kombiniranjem
s suho veliko finsko savno omogoËa
pregrevanje telesa.
Blatna: tukaj si pred savnanjem telo
namaæete s fango blatom, ki je vulkan-
skega izvora in vsebuje veliko mineralov,
toplota iz fango obloge se potem pre-
nese na vse telo, kar izboljπa delovanje
notranjih organov in πËitnice. Po 10
minutah se v tej savni zaËne proizvajati
para z dodatkom eteriËnih olj. Tako sav-
nanje traja 17 minut, na koncu pa se
nad vami sproæi triminutna prha.

Sanarium: v tej savni je 55 do 60
stopinj Celzija in 35- do 50-odstotna
vlaænost. Blagodejno vpliva na telo,
odpira pore, predvsem pa je primerna
za ljudi, ki imajo teæave z zadræevanjem
vode v telesu. Obiskovalci v tej savni
bodo imeli obËutek, da so v tropskem
gozdu.

V savnah lahko dodajamo eteriËna
olja pomaranËe, bazilike, kamilice,
sivke, limone, mete, vrtnice in druga.
Popolnoma se lahko umirite in

spoËijete na prelepi galeriji Termalne-
ga templja, ki je izdelana iz naravne-
ga lesa. Svoj prosti Ëas in vsakdanjo
utrujenost lahko preæenete tudi v
kaskadnih kopelih, ki jih sestavljajo
trije bazeni v razliËnih viπinah, med
katerimi se pretaka slana voda.
Obiskovalcem Termalnega templja
predstavljajo prostor za umirjeni
poËitek, saj se iz njih ponuja pano-
ramski pogled na notranji termalni
bazen v Termalnem templju. 

Vodno mesto Atlantis
www.btc-city.com

ATLANTIS - VESOLJNA ORDINACIJA
TERMALNI TEMPELJ TUDI TEMPELJ ZDRAVJA
V Atlantisu bodo vsak Ëetrtek obiskovalcem brezplaËno na voljo zdravniki specialisti
brez Ëakalnih dob — Prvi, s katerim smo se v sproπËenem okolju pogovarjali, je bil dr.
EDVIN DERVI©EVI∆, specialist medicine dela, prometa in πporta
Znamenito Vodno mesto ATLANTIS, ki æe slovi po svojem znanem geslu NOVI VAL
ZABAVE, ki preπerno zaliva vse, od Sveta doæivetij do Termalnega templja, pa dobiva æe
nove razseænosti z dodatno parolo NOVI VAL MEDICINE. Ja, res. ObiËajni dræavljani so
doslej lahko le sanjali, da bi se brez strogo obveznih napotnic, Ëakanja po ambulantah in
dvobojevanja z (obiËajno s precej neprijaznimi) sestrami, brez participacij in bitk s social-
no birokracijo, lahko sreËali z zdravnikom specialistom in v skrajno pomirjajoËem okolju

Termalnega templja neobvezno poklepetali o svojih teæavah.
Sanje se v sanjskem Atlantisu uresniËujejo.
‡A vas lahko nekaj vpraπam?«
‡Seveda, zato sem tukaj.«
»rnolaska v mokrem bikiniju se je olajπujoËe nasmehnila:
‡Prejπnji teden sem na morju skoËila na glavo, prelomilo
me je in zdaj me kar naprej boli.«
‡Najbræ v kriæu?«
‡Ja, v kriæu, tukaj!« je rekla in z roko pokazala na hrbet.
Dekle najbræ πe vedelo ni, da se pogovarja z zdravnikom,
specialistom medicine, dela, prometa in πporta ter doktor-
jem znanosti na podroËju medicine πporta dr. Edvinom
DerviπeviÊem.

Dr. DerviπeviÊ je bil namreË prvi v vrsti zdravstvenih strokovnjakov, ki bodo poslej brez-
plaËno vsak Ëetrtek od 17. do 22. ure na razpolago obiskovalcem Termalnega templja.
Zvrstili se bodo πe dermatolog, ortoped, travmatolog, specialist za srce in oæilje, specia-
list za post operativno nego in drugi.
‡V takole veliki ordinaciji pa najbræ πe nikoli niste sprejemali paciente?«
Sedela sva tik ob bazenu s slanico.
‡To pa res!« se je nasmehnil naπ sogovornik dr. DerviπeviÊ. ‡Pa tudi v tako prijetnem
ambientu, ne. Mi je vπeË, ker je okolje zares izjemno sproπËeno. To je moja najprijetnejπa
ordinacija v æivljenju.«
‡Ste imeli danes æe kaj pacientov?«
‡O, seveda. Priπlo je kar nekaj pacientov, imeli so razliËne poπkodbe, kolena, hrbtenice,
zaradi nevrotiËnih teæav, priπlo je celo dekle z bulimijo. Precej smo se pogovarjali, za
zdravnika je zelo pomembno, da pacienta posluπa, in verjemite, da nasveti v tako prijet-
nem okolju, kakrπno je tukaj, precej bolj zaleæejo. Ljudje niso zadræani, kot so obiËajno v
zdravniπki ordinaciji, sam sem preseneËen, kako lahko sproπËeno okolje blagodejno
vpliva na paciente.«
‡Pa πe ena prednost, nobenega Ëakanja, muËnega sedenja po neprijaznih Ëakalnicah?«
‡ToËno tako. Saj veste, kako je sedaj s specialisti. »akalne dobe so od pol do enega
leta. Tukaj pa so takoj na vrsti. »e pa æe morajo poËakati nekaj minut, se pa medtem
lahko veselo kopajo.«
‡Lahko tudi meni kaj svetujete?«
‡Seveda. Kaj vam pa manjka?«
‡Trenutno kakπnih deset tisoË evrov!«
Doktor se je preπerno zasmejal.
‡Vidite, napaka. Denar ni vse. Pomembno je zdravo æivljenje. Svetujem vam vsak dan
πtiri ure Atlantisa in zagotavljam vam ‡long life«. Saj ga poznate, veËno æivljenje.«
‡Boste rekli, da je Atlantis najboljπe zdravilo?«
‡ToËno tako. Prijetno okolje, razvedrilo, sproπËenost in beg od vsakdanjih skrbi, je naj-
boljπe zdravilo v tem Ëasu skorajda peklenskega tempa. Plavajte, pojdite v savno, v 
Atlantisu jih imate na pretek vseh vrst, sprostite se, to je najboljπe zdravilo za katerega
vam noben zdravnik ne more napisati recepta.«
‡Kaj pa, Ëe me Ëisto zares boli koleno?«
‡Potem pridite k meni, ravnokar v Milleniumu v BTC Cityju odpiramo IZOMED, center za
πportne poπkodbe. Specializirani pa smo tudi za bolezni hrbtenice, kolena, gleænja in
rame. Naj bosta vaπe zdravje in kakovost æivljenja tudi naπa skrb.«
‡Gospod doktor, hvala lepa.«
‡Ni za kaj!«
‡Vidite, gospod doktor, za to vam bodo pa pacienti πe posebej hvaleæni. Ni za kaj! Tega
pa v naπem zdravstvu ni veË.«
Tone Fornezzi

Dr. Edvin DerviπeviÊ, dr. med.
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VroËi ritmi v Atlantisu 
V Atlantisu je pred kratkim nastopi-
la skupina Hot staff, ki je z novimi
in starimi uspeπnicami poskrbela za
nepozabne trenutke v Vodnem mes-
tu. Disco, latino, salsa in pop; to je
le nekaj ritmov, ki so jih gostje At-

lantisa lahko sliπali. Za dodatno
vroËo kri so poskrbele tudi plesalke
iz plesne skupine Dobre mrhe, ki so
naπe obiskovalce πe dodatno razvne-
le (posebno tiste moπkega spola).

Orto smart dekleta na SMART
Cosmo æuru v Atlantisu
Na zaËetku tega meseca je v Atlan-

tisu revija Cosmopolitan praznovala
svoj Ëetrti rojstni dan. V ta namen so
organizirali pravi SMART Cosmo
æur. Povabljenih je bilo tudi 150 bralk
revije Cosmopolitan, ki so se v druæbi
najboljπe prijateljice, skupine Nude in
voditelja Petra Polesa, neskonËno
zabavale v Atlantisovem Termalnem
templju, kjer so jih razvajali z odliËni-
mi koktajli, dogajanje pa so popestrili
tudi z razliËnimi igrami.

Zabave kljub novem πolskem
letu ni konec
ZaËelo se je novo πolsko leto. Za

imenitne dogodivπËine med πolskim
letom, dragi πolarji, smo poskrbeli
tudi v Atlantisu. Pridite na zabavo k
nam, kjer smo za vas pripravili prave
vodne igre ‡igre brez meja«, ki so na-
menjene vsem od sedmega do dvanaj-
stega leta, ki æe znajo plavati. Na vas
æe Ëakata vodna preproga in vodni
trampolin, zabavali pa se bomo tudi
v vodni koπarki, mini vaterpolu in
potapljanju na dah. Pridite, res bo
super. Starπi pa naj ne bodo v skr-
beh, saj bo za vaπo varnost dobro
poskrbljeno.

Atlantis10
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Z izvodom septembrske πtevilke
BTC Vodnika, ki ga prinesete na
recepcijo Vodnega mesta Atlantis
imate 
20-odstotni popust na
posamiËne vstopnice.
Popust velja do 15. oktobra 2005.

Popust bralcem 
BTC Vodnika

ALI VESTE?

• Plavanje je priporoËljivo s fiziËnega
in tudi psiholoπkega vidika. Posebno
ga priporoËajo nervoznim, hitro 
razdraæljivim in impulzivnim ljudem.

• Pri æenskah s Ëezmerno telesno
teæo je depresija pogostejπa za kar
37 odstotkov.

• Stres, jeza in napetost sproπËajo 
tako imenovani stresni hormon, ki
poveËuje srËno frekvenco in krvni
tlak, kar poslediËno poveËa
obremenitev srca.

• Za ljudi po 45. letu so najbolj 
priporoËeni kondicijski πporti, 
kot je na primer plavanje.

• Moπki in æenske s Ëezmerno
telesno teæo za sedem- oziroma 
27-krat pogosteje obolevajo za
sladkorno boleznijo v primerjavi 
z normalno teækimi.

• Tri- ali veËurno tedensko ukvarjan-
je s telesnimi aktivnostmi zmanjπa
moænost nastanka raka na prostati.

• Pomanjkanje razgibavanja je enako
πkodljivo, kakor Ëe bi pokadili πkatlo
cigaret na dan.

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.
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Arena 
Vodafone live!
Center, poln zabave
V zabaviπËnem centru Arena Vodafone live!, ki se nahaja nasproti ljub-

ljanskega Koloseja, si lahko privoπËite prav posebno obliko zabave. V bovling
centru Gladiator lahko vsak petek in soboto med 8. uro zveËer in 1. uro zjutraj
uæivate v extrem bowlingu. Medtem ko meËete kroglo na eni od 28 stez, je
okrog vas pravo disko vzduπje z DJ-jem in svetlobnimi uËinki. Ko se utrudite
ob igranju bovlinga, si lahko privoπËite sprostitveno sonËenje v sonËnem studiu
in nato nadaljujete adrenalinsko zabavo v laserskem centru Terminator ali
zaigrate partijo biljarda. 
Nikar ne zamudite norih zabav in se pravoËasno pozanimajte ali le preverite, kaj se
dogaja, na telefonski πtevilki (01) 520 56 26 ali 
e-naslovu www.arenalive.si.

Po zabavo v BTC City 11
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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 152, Ljubljana
telefon (01) 280 24 50

distribucija: Poπta Slovenije in Æurnal
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici: Igor GajiË

Za vse tiste, ki jim glasbe in norih
ritmov nikoli ni dovolj, bodo po-
novno poskrbeli v Koloseju. V kok-
tajl baru v spodnji etaæi kinocentra
bodo od sredine oktobra potekali
veËeri sodobne R’N’B, pop in elek-
tronske glasbe. »etrtkovi veËeri bo-
do v glavnem namenjeni πtudent-
skim zabavam, ob petkih bodo
nastopali znani DJ-ji iz sveta house
glasbe, sobote pa bodo namenjene
plesni zabavi.
Uæivajte v plesno-filmski jeseni!

Æur tudi v Koloseju





Modno na sprehod 13
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K aj naj obleËem? Vpraπanje, ki
nas prebudi, vsakiË ko æelimo

oditi od doma. Ta trenutek πe sije
sonce, morda pa bo pozneje deæ, ali
pa, kaj Ëe koga sreËam, ne æelim, da
me vidi v trenirki. Teæave, kar prav-
zaprav sploh niso, Ëe se prej nanje
pripravite. Odpravite se v BTC City,
kjer trgovci ponujajo veliko zanimivih
πportno-elegantnih kombinacij, ki so
primerne za sprehod po mestu in v
naravi. Ni nujno, da za sprehod po
gozdu obleËete trenirko. Na policah
trgovin v BTC Cityju boste naπli naj-
razliËnejπe πportne hlaËe, majice in
vrhnje dele oblaËil, v katerih boste
urejeni, tako da vam ne bo treba skr-
beti, Ëe boste po sprehodu zavili v
kakπno gostilno na kosilo ali na

kozarËek osveæilne pi-
jaËe. Da se boste laæ-
je odloËili in se z
veseljem odpra-
vili na sprehod
v naravo, na-
mesto da bi
Ëemerno
sedeli
doma,
Ëeπ,  saj
nimam
kaj obleËi, smo se
za vas sprehodili
po trgovinah v
dvorani A in izbr-
skali nekaj zani-
mivih in udobnih
kombinacij. 

Ulovimo πe 
zadnje tople dni
Sredina septembra je in jesen æe trka na vrata. Topli sonËni
æarki nas bodo spremljali le πe kratek Ëas, zato le bræ po
πportna oblaËila in na zrak! Sprehod po naravi ali kosilo
zunaj bo blagodejno vplivalo na vaπe telo in poËutje 
ter vam dalo novo energijo, da boste sveæi in pripravljeni 
za naslednji dan. 

Bele πportne hlaËe
(9.999 SIT, Alpine pro, 
v trgovini Sport 2000, 
v pritliËju dvorane A,
cena s popustom 4.999 SIT)

Zara bo kmalu tu
NajveËji gigantski plakat vabi v
novo trgovino Zara v BTC Cityju.
Trgovina Zara ponuja oblaËila za
æenske, moπke, najstnike in prviË 
v Ljubljani tudi za otroke. Glavne
prednosti Zare so ugodne cene,
dobra kakovost in dvakrat teden-
sko nove kolekcije oblaËil, obutve
in modnih dodatkov.

©portne hlaËe
(9.990 SIT, Puma, v trgovini Sport
2000, v pritliËju dvorane A,
cena s popustom 6.993 SIT)
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©portni Ëevlji
(24.490 SIT, Geox, 

v trgovini Geox, 
v pritliËju dvorane A) 

Udobni Ëevlji za hojo
(19.990 SIT, Geox, 
v trgovini Geox, 
v pritliËju dvorane A) 

Majica z dolgimi rokavi
(7.490 SIT, Champion, 
v trgovini Champion, 
v pritliËju dvorane A)

Moderne bermuda hlaËe
(7.999 SIT, Converse, 
v trgovini Sport 2000, 
v pritliËju dvorane A,
cena s popustom 3.993 SIT)

©portni pulover s kapuco
(8.990 SIT, Champion, 
v trgovini Champion, 
v pritliËju dvorane A)
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Pridruæite se nam na
Atlantisovem forumu 
Pojem forum izhaja iz latinπËine in je

v antiËnem Rimu predstavljal trg, so-
diπËe, mesto. Osrednji kraj torej, kjer
so se ljudje sreËevali, pogovarjali in si
izmenjevali mnenja ter s tem pred-
stavljali jedro druæabnega æivljenja.
Prav tako ne smemo pozabiti rimskih
term, v katerih so se ljudje sreËevali,
sklepali posle in se sproπËali ob
masaæah. Tudi Vodno mesto Atlantis
je zasnovano podobno, saj njegovo
jedro predstavlja druæabno æivljenje,
sreËevanje prijateljev in v Termalnem
templju nudi moænost sprostitve ob
masaæi. Danaπnji Atlantisov forum se
bistveno ne razlikuje od antiËnega, saj
predstavlja mesto na spletu, kjer se
ljudje sreËujejo in izmenjujejo svoje
mnenje o Vodnem mestu Atlantis.
Atlantisov forum je namenjen vsem,
ki se æelijo udeleæiti pogovora. Tako
lahko izrazijo svoje obËutke, vodijo
pogovor, hkrati pa forum ponuja moæ-
nost za ustvarjanje, saj lahko vsak, ki
æeli sodelovati, predstavi svojo temo,
katera bo dovolj zanimiva in izvirna,
da bo pritegnila πe druge k pogovoru,
ki se lahko razvije v zelo prijetno
razpravljanje.
Forumu se lahko pridruæite prek spletne
strani Vodnega mesta Atlantis
(http://www.atlantis-vodnomesto.si),
potrebovali pa boste πe svoj elektronski
naslov (e-mail) in geslo.
Dobimo se na forumu!

Filmska gverila 
v Koloseju

Ljubljanski Kolo-
sej je bil prizo-
riπËe premiere πe
enega slovenske-
ga filma. Tokrat
je bil to film Sle-
pilo avtorja Jana
BilodjeriËa, res-

niËna zgodba, ki temelji na dogodkih,
s katerimi se vsak dan vse bolj
sooËamo. Film namreË pripoveduje
zgodbo mladega para, Tadeja in
Lune, ki bijeta bitko v svetu mamil,
prostitucije in nasilja. On je odvisnik,
Luna pa mu skuπa pomagati, vendar
jo pri tem premami laæni bliπË
skuπnjave. Toneta vse globlje in pri-
staneta na druæbenem dnu. Igralcema
Tadeju Lendvaju, sicer πtudentu poli-
tologije, in Kaji BilodjeriË, sestri reæi-
serja in scenarista, se je pridruæilo πe
nekaj bolj ali manj uveljavljenih
imen; med najbolj znanimi je zagoto-
vo Vlado Kreslin. Film je bil med
udeleæenci letoπnjega motovunskega

festivala zelo dobro sprejet, bil pa je
tudi v oæjem izboru za nagrado
Amnesty International. Ljubljanske
premiere se je med drugimi udeleæil
tudi minister za notranje zadeve
Dragutin Mate, ki je film, ki bi ga z
lahkoto uvrstili med prispevke slo-
venske filmske gverile v Ëasu vse
glasnejπih pobud za legalizacijo meh-
kih drog, pohvalil.

Vaπa zabava 
v Vodnem mestu
Najbræ ste ali nemara πe boste

obiskali Atlantis, ob tem pa se vam je
porodila zamisel, kako bi lahko uæi-
vali πe bolj. Napiπite zgodbo o tem,
kako si to predstavljate in nam jo
poπljite. Najboljπo bomo nagradili.
Objavili jo bomo v BTC Vodniku,
na spletni strani www.btc-city.com ter
na deski pri vhodu v Atlantis. Nagra-
jeni avtor bo tudi prejel 4-urno karto
za Atlantis in masaæo za dve osebi. 
Zgodbe poπljite na naslov: BTC Vodnik,
©martinska 152, 1533 Ljubljana s pri-
pisom: Zgodba. 

Dobro je vedeti14

www.btc-city.com

Vtokratni stilski preobrazbi smo spremenili 59-letno upokojeno tajnico
Terezijo Volk iz Ljubljane, ki nam je povedala, da se zelo rada lepo

obleËe, vendar je v zadnjem Ëasu malce zanemarila svoj videz in se zato prija-
vila v naπo akcijo Moj novi jaz. 
Najprej smo se odpravili v Atlantis v salon Stevo hair & beauty, kjer nas je

sprejel prijazni mojster striæenja Aleπ. Ker je Terezija æelela ohraniti dolge lase,
ji je oblikoval zelo mehko in preprosto linijo in zgornje lase kratko resasto
postrigel ter poudaril resice na sprednjem delu ter tako malce omilil polne liËnice
obraza. Nato je sledilo barvanje. Aleπ je uporabil tri odtenke barve, ki se povezu-
jejo. Na spodnji sloj las je nanesel Ëokoladno in rdeËerjavo, na zgornjega pa
svetlorjavo bakreno barvo. ‡Dobili smo zelo toplo barvo las, ki se Tereziji πe
posebej poda,« je bil zadovoljen Aleπ in njene lase le πe posuπil, jih na koncu
zlikal in frizura je bila gotova. Nato se nam je pridruæila simpatiËna vizaæistka
Barbara, ki je Tereziji najprej razredËila obrvi in ji tako na videz malce odprla
oËi. Nato ji je na oËiπËen obraz nanesla za odtenek svetlejπo podlago, kot je bar-
va njene koæe. Barbara je povedala, da bo tako obraz videti bolj sveæ in spoËit,
kar je za veËerno ali sveËano liËenje πe posebno pomembno. Glede na njeno bar-
vo las se je odloËila za bakrene odtenke oziroma bakreno barvo v kombinaciji s
koralno roænato. Na lica in ustnice je nanesla svetlikajoËe bleπËilo enakih koral-
nih odtenkov. 
Z urejeno priËesko in naliËeni smo se odpravili v Emporium, kjer nas je æe

Ëakala prijazna stilistka Mira. Nad Terezijinim videzom je bila navduπena in za-
to je zanjo izbrala Wallisovo dolgo obleko v krem barvi brez rokavov, ki je
primerna za drznejπe, ki si zveËer upajo obleËi tudi svetlo barvo. Da Terezije ne
bi zeblo, ji je dodala πal zelene barve iste blagovne znamke, ki zelo poudari
njene lepe zelenorumene oËi. 
S konËno podobo je bila Terezija zelo zadovoljna in nam je zaupala, da je to

najlepπe darilo za njen rojstni dan, ki ga bo kmalu praznovala. Prav tako je za-
trdila, da je z naπo preobrazbo dobila voljo, da se bo vsak dan uredila, kar je
tudi prav, kajne?

OkvirËek1:

Moj novi jaz

Pravilno geslo kriæanke iz prejπnjega
BTC Vodnika se glasi: 
BTC City, to je moje mesto.
Med prispelimi pravilno reπenimi
kuponi smo izærebali tri nagrajence, ki
bodo prejeli Atlantisov nahrbtnik.
Nagrajenci so: Bojana Borovnik,
©kofjeloπka c. 7, 1217 Vodice; 
Rozi KlemenËiË, Livarska ul. 4,
1295 IvanËna Gorica; 
Marjan Æeleznik, Naselje heroja
Maroka 21, 8290 Sevnica.
Nagrajenci bodo nagrado prejeli 
po poπti. 
Nagrajencem Ëestitamo!

Nagrajenci nagradne
kriæanke BTC Cityja 

Vaπo fotgrafijo, telefonsko πtevilko,
naslov in nekaj besed o sebi poπljite
na BTC, d. d., ©martinska 152, 1533
Ljubljana, s pripisom Moj novi jaz. Vsak
mesec bomo izærebali nagrajenca/ko in
ga prepustili rokam naπih strokvnjakov.

Si æelite spremembe?

Slepilo

NateËaj

SreËni nagrajenci 
Kluba BTC City
V prejπnji πtevilki BTC Vodnika in na spletni
strani BTC Cityja (www.btc-city.com) smo ob-
javili nagradno igro ‡VËlanite se v Klub BTC
City« in postanite deleæni ugodnosti, ki jih pri-
naπa klub. Nagradna igra je potekala od 19.
avgusta do 15. septembra 2005.
Med novimi Ëlani Kluba BTC City smo izære-
bali 15 sreËnih nagrajencev, ki bodo prejeli:
©tiriurne vstopnice za Vodno mesto 
Atlantis prejmejo Tjaπa Klinkon, 
Uruπ Lausegar, Nika Dodig.
Striæenje v frizerskem salonu Stevo hair
& beauty dobita Petra Jenko - Lukan,
Valentina VerË.
Plavalna oËala dobijo Maja ImeroviË, 
Benjamin »ernugelj, Brigita Ogrin, 
Nataπa Kern Koprivnikar, Nejc 
Potrebujeπ.
Z novimi japonkami pa se bodo pohvalili
Iris Janovsky, Kostja PrinËiË, Marjeta
»esen, Ines Æuæel, Simon JugoviË Fink.
Vsem izærebancem Ëestitamo!

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade
obveπËeni po poπti.

potemprej

Za veËerno podobo so poskrbeli:

Vodno mesto Atlantis,

telefon (01) 585 20 40

telefon (01) 584 48 00

telefon: (01) 520 55 00
www.kolosej.si

Nagradno igro
sta omogoËila: 
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