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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

Kupujete
novo
jedilnico?
Jedilnico
modernih linij,
vrhunske
kakovosti, po
dostopni ceni? 
Obiščite salone
pohištva Maros,
kjer vam
ponujamo
jedilnice Calligaris
po posebni,
akcijski ceni in to
s takojšnjo
dostavo.

Našim strankam
nudimo tudi
brezplačno
strokovne usluge: 
•svetovanja in 

izmere na domu,
•izdelamo načrt 

opreme,
•pohištvo 

dostavimo,
•pohištvo 

sestavimo.

Izbrano pohištvo
lahko plačate v 
12 obrokih, brez
obresti!

Akcijske cene jedilnic Calligaris!
Dobava takoj!



3

4
Zanimivosti 

in novice
ObiπËite Cecilijo v dvorani A
Tukano & Zoo v BTC Cityju
Nove trgovine v Emporiumu

10
Nov πportno modni

center
Mestna moda v Hali 12 
Po nakupu na sladoled 

13
Zdravo in okusno

Kostanj za posladek in premraæene prste
©tudent naj je zdravo

Kje lahko πtudentje jedo na bone?

12
Vodno mesto Atlantis

©portne poËitnice v BTC Cityju
Znani v Atlantisu

BrezplaËna vodna aerobika

www.btc-city.com

V BTC-ju skrbimo tudi za πtudente
V oktobru je v prestolnico priπla nova generacija πtudentov. Vsako leto se na razliËne πtudijske

programe vpiπe veË tisoË πtudentov. V lanskem letu je bilo vseh vpisanih πtudentov v prvi letnik
skoraj 29.000. Za fakultete, Ëlanice Univerze v Ljubljani, se je odloËilo letos veË kot 18.000 brucev. 

©tudentska leta so gotovo ena najlepπih, a le, Ëe si taka tudi naredimo. Spomnim se svojih let
πtudija in prav res so bila nekaj posebnega. ©tudij πe zdaleË ni bil le sedenje za knjigami, Ëeprav
so mi vzele kar nekaj Ëasa. Dnevi so bili tudi polni zabave, sprostitve, πtevilnih dogodivπËin in
novih poznanstev, nekatera ostanejo vse æivljenje. 

V BTC-ju skrbimo tudi za πtudente. Pri nas lahko tudi oni na enem mestu najdejo vse za svojo
duπevno rast in fiziËno pripravljenost. Zavedamo se, da je πtudij pomemben, a hkrati verjamemo,
da je uËinkovit le, Ëe se πtudentje obËasno tudi sprostijo, pretegnejo svoje ude ali se nasmejijo ob
dobri komediji. 

Strokovnjaki priporoËajo vsaj 12.000 korakov dnevno. Te zagotovo lahko preseæemo æe, Ëe se
napotimo po opravkih ali morda celo nakupih v BTC City. VeË kot 450 trgovinam so se pridruæile
πe tri nove. Zara je odprla vrata æe v septembru, oktobra Mega Outlet Hala 12, kjer lahko najde-
mo oblaËila prek 80 uglednih blagovnih znamk in Tukano & Zoo, trgovina za male æivali. 

Sprostimo in pregrejemo se lahko ob aerobnih programih in na novih fitnes napravah v ©port-
nem centru Millenium. Gledanje televizije je priljubljena “aktivnost”, saj nam v povpreËju vzame
kar dve uri dnevno. Da bi si dan podaljπali za vsaj dve uri, se lahko razgibamo na novih napravah
ameriπkega proizvajalca Precor. Na teh so namreË televizijski zasloni, kar nam omogoËa, da se
lahko hkrati rekreiramo in gledamo televizijski program. Rekreiramo in sprostimo pa se lahko
seveda tudi v Vodnem mestu Atlantis, najveËjem pokritem vodnem parku v Sloveniji in daleË
naokoli. Najnovejπe svetovne filmske uspeπnice si lahko ogledamo v multikinu Kolosej ali se
zabavamo na eni izmed bovling stez, pri biljardu ali pa v laserski arkadni igri Terminator v Areni
Vodafone Live. 

»ez dan moramo seveda skrbeti tudi za redno, zdravo in uravnoteæeno prehrano. To velja seve-
da tudi za πtudente, ki v Ljubljani æivijo veËinoma v πtudentskih domovih ali pri zasebnikih. Ob
prihodu domov jih tako ne Ëaka æe skuhano kosilo, ki bi jim ga pripravila mama. Lahko jedo v
razliËnih restavracijah, kjer lahko obrok plaËajo s πtudentskim bonom. V Ljubljani jim je na voljo
153 ponudnikov hrane. Tudi v BTC Cityju v Ljubljani so na voljo razliËne restavracije, ki ponu-
jajo obroke za πtudentske bone, njihova cena pa se giblje okoli 500 tolarjev. OkrepËajo se lahko v
restavraciji Spar, Kratochwill, Imperio Mexicano, v Oπteriji pri oljki, Piceriji in πpagetariji Al
Capone in Mc’Donaldsu. 

V BTC Cityju smo priredili ponudbo, ki je prijazna tudi do πtudentskih denarnic. Vabimo jih,
da nas obiπËejo in izkoristijo svoj prosti Ëas — za druæenje in tudi za rekreacijo ter zdravo prehra-
no. »e se nam boste pridruæili πe starπi, sem prepriËana, da nam bo vsem skupaj prijetno, πe
posebno pa v nedeljo 6. novembra, ko pripravljamo æe tradicionalno BeTeCejado, polno
zabave in preseneËenj v trgovinah. Pridruæite se nam! 

Maja Oven, odgovorna urednica
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ObiπËite Cecilijo 
v dvorani A
NajveËja ponudba modnega blaga v

Ljubljani je v trgovini Cecilija v dvo-
rani A v BTC Cityju. Bogata jesen-
ska kolekcija svil, πanelov, volnenih
tkanin, bombaæa. Dobite lahko tudi
enostransko in dvostransko preπite
podloge, debelejπe flise, æamet in
dæins, blago za kostime. 
Dodatna ponudba trgovine je poza-

menterija: naπitki, gumbi, sukanci,
roËne in strojne igle, obrobni trakovi,
vrvice, Ëipke, sponke, zadrge ... skrat-
ka vse za πivanje. Navduπeni boste
tudi nad cenami, saj termovelurji
stanejo æe od 1.450 tolarjev za meter,
posebna ponudba pa je blago na kilo-
grame; cena je 2.900 tolarjev. 
Dodatne informacije dobite 
po telefonu (01) 585 20 84.

Po nova okna 
v Remoplast
Bi radi πe pred zimo zamenjali okna

ali vrata ali ste si zaæeleli le novih
senËil? Potem se morate odpraviti v
trgovino Remoplast, ki je pred krat-
kim odprla svoja vrata v spodnji etaæi
Emporiuma v BTC Cityju v Ljubl-
jani (dvorana D). V njihovi ponudbi
boste naπli PVC-okna, vhodna vrata,
okenske police in senËila vseh vrst po
zmernih cenah. Novost v njihovi po-
nudbi so okna z novimi sedemkomor-
nimi profili, s katerimi boste zmanj-
πali stroπke vedno draæje kurjave.
VeË informacij lahko dobite 
po telefonu (01) 585 20 82 
in faksu (01) 585 20 81.

Po nogavice 
v dvorano A

Mestna moda za
mlade, otroπke in
dekliπke nogavice in
dokolenke v æivo-
barvnih odtenkih in
vzorcih znamke Om-
sa, æenske piæame bla-
govne znamke Hue,
Ëipkasto perilo Sisi in
Ërno-srebrno perilo
Philippe Matignon. 
Vse to in πe veË vas

Ëaka v spodnji etaæi dvorane A v trgovi-
ni Goldenpoint. Prijazno vabljeni od
ponedeljka do sobote, od 9. do 20. ure.

Tukano & Zoo 
v BTC Cityju
Prvega oktobra so v BTC Cityju

odprli najveËjo trgovino za male æi-
vali v srednjevzhodni Evropi. ©tevilni
obiskovalci so lahko uæivali ob pogle-
du na prek 500 vrst malih æivali, kar
je najveËja izbira v Sloveniji. Poseb-
nost centra je studio nege Iv San
Bernard za male æivali, v katerem

lahko svojega ljubljenca razvajate in
ga uredite v slogu najsodobnejπih
evropskih trendov. Vse obiskovalce
Ëakajo akcijske supercene ter 10-od-
stotni popust za ribiπki program. Z
bonusno kartico boste dobili dodatne
ugodnosti pri nakupu hiπnega ljub-
ljenca. 
ObiπËite Tukano & Zoo vrtni center za
male æivali in vrtni ribnik v dvorani 6K
nasproti avtopralnice v BTC Cityju. VeË
informacij po telefonu (01) 585 20 98.

Novo! 
Izposodite si sliko
V galeriji Sokrat v BTC Cityju vam

nudimo moænost zamenjave stare sli-
ke za sliko iz naπe ponudbe. Vaπe
starejπe slike v ateljejih galerije Sokrat
tudi strokovno oËistimo in po æelji za-
menjamo dotrajan okvir. Pozor! Po-
sebno preseneËenje! Sliko si lahko pri
nas tudi izposodite.

Zanimivosti in novice4
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Jesen v slogu 
divjega zahoda 
in umetnega krzna
S prihodom jeseni je BTC City, naj-

veËje slovensko nakupovalno mesto,
obogatil ponudbo modne obutve in
dodatkov. V dvorani A pri vhodu A7
je svoja vrata odprla modna prodajal-
na s Ëevlji Stiefelkönig, ki je æe Ëetrta
po vrsti v Sloveniji. Pri nas uspeπno
poslujejo æe dvanajsto leto, pod nji-
hovim okriljem pa posluje tudi ve-
riga enajstih diskontnih prodajaln
turbo!schuh. 
Tako je Ljubljana poleg trgovine na

Cankarjevi dobila svojo drugo proda-
jalno blagovne znamke Stiefelkönig,
kjer ponujajo modno obutev za vso
druæino. Pri Stiefelkönigu lahko izbi-

rate med Ëevlji priznanih svetovnih
blagovnih znamk srednjega in viπjega
cenovnega razreda (Geox ...). Modna
znamka, poznana po tem, da se
nenehno prilagaja najnovejπim mod-
nim zapovedim, je letoπnjo jesensko
kolekcijo obarvala v slogu divjega za-
hoda in umetnega krzna s posneman-
jem æivalskih vzorcev, ki bo modna
in praktiËna v hladnejπih dneh.

Nove trgovine 
v Emporiumu
Emporim vsako jesen poskrbi, da

smo obleËeni po najnovejπih modnih
smernicah. Tudi letos je tako, saj je
tam odprlo vrata kar nekaj novih
modnih trgovin za moπke in æenske. 
i Blues nudi æenska trendovska in

poslovna oblaËila, Monari je prava
trgovina za æenske, ki so moËnejπe
postave, in se rade modno obleËejo.
Poslovne æenske bodo z veseljem
obiskale Max Mara Studio, kjer so
jim na voljo najnovejπe kolekcije
poslovnih oblaËil.
Hugo Boss je nova najveËja trgo-

vina za moπke s trendovskimi oblaËili
znamke Hugo, s poslovnimi oblaËili
Boss Black, z oblaËili za prosti Ëas

Boss Orange in oblaËili za πport Boss
Green. Za moπke sta poskrbeli tudi
trgovini Stefanel Man, s trendov-
skimi oblaËili in S.Oliver Man, kjer
bodo naπi moπki naπli oblaËila za
prosti Ëas. Tisti, ki se radi obleËejo
πportno, pa bodo obiskali trgovino
Quiksilver.
Æenske, ki se vsak dan rade obleËejo

udobno in πportno, morajo vsekakor
obiskati trgovino Roxy. V Emporiu-
mu so mislili tudi na smuËarje. V
novi trgovini Lasse Kjus jim je na
voljo vrhunska smuËarska kolekcija
za moπke in æenske.

www.btc-city.com

Zanimivosti in novice 5

Emporium

Stiefelkönig

Fo
to

 a
rh

iv
 S

tie
fe

lk
ön

ig

Fo
to

gr
af

ije
 a

rh
iv

 E
m

po
rim

um

Max Mara Studio

Monari

i Blues

Hugo Boss



Najlepše in  
najboljše iz lesa ...
... poiščite v Merkurjevih trgovskih 
centrih  s prodajnim programom 
MERKURMOJSTER in izkoristite  
10 % popust pri nakupu stavbnega 
pohištva priznanih slovenskih in 
tujiih proizvajalcev.

Stavbno 
pohištvo 

Akcija traja od 17. 10. do 12. 11. 2005 oz. do prodaje 
zalog. Popust ne velja za izdelke, ki so  vključeni  
v druge Merkurjeve akcije.

STAVBNO POHIŠTVO

od 17. 10. do 12. 11. 2005



vadba z raztezanjem na posebnih
napravah za stretching), ABS (pro-
gram za oblikovanje miπic trupa, ki
so pomembne za pravilno dræo, pre-
ventiva proti boleËinam v hrbtenici,
ali pa le za lepe trebuπne miπice).
Novost pa so Les Mills programi
BODY PUMP in RPM (edinstvena
vadba na kolesih).
Zaradi razliËnih ciljev, ki jih imajo

obiskovalci aerobike (izguba telesne
teæe, oblikovanje telesa, sprostitev po
napornem dnevu, ali le kanËek dobre
volje) je inπtruktorjeva naloga, da
poskrbi, da vsak od vadeËih dobi tis-
to, kar æeli. Morda je to najteæja nalo-
ga, ki jo ima inπtruktor, vendar zado-
voljne stranke na koncu ure vso vlo-
æeno energijo dvakratno povrnejo,, je
prepriËan Jakob Kapus, inπtruktor
aerobike.

Kaj πe nudi Millenium?
V Milleniumu se lahko tudi spro-

stite. To omogoËa mirno okolje, dve
finski, turπka in infro savna in
masaæni bazen. Lahko obiπËete tudi
specializirano trgovino za teniπko
opremo, kjer dobite vse, kar je mod-
no v tenisu, od loparjev, copat, æogic,
strun in oblaËil. Kot nam je povedal
Stojan Blatnik, poslovodja in lastnik
trgovine S πport, vsakomur svetujejo,
kaj je zanj najbolj primerno. ZaËet-
nikom omogoËijo tudi testiranje
loparjev. »e se πe niste odloËili, ali bi
igrali tenis ali ne, je Millenium pravi
naslov, kjer vam bodo pomagali do
odloËitve. 

www.btc-city.com

Millenium, πportni center 7

Naπa vizija je, da tisti, ki pridejo k
nam, tukaj tudi ostanejo in se

predvsem poËutijo zadovoljne, je
povedal direktor centra Pavel Kos in
dodal, da je Millenium znan po pri-
jaznosti ob sprejemu, Ëistih garde-
robah ter idealnih vadbenih pogojih.
V enem dnevu jih obiπËe do 600 lju-
di, ki si æelijo prav to. NajveË zado-
voljnih je rekreativnih igralcev tenisa,
saj je πest igriπË zasedenih od 8. ure
zjutraj do 23. ure zveËer. Za partijo
tenisa s prijateljem pa se je treba
naroËiti teden dni vnaprej. 
V prenovljenem fitnesu smo se pre-

priËali, da je vadba na najsodobnejπih
napravah vrhunske znamke Precor
prijetna in zabavna. ZnaËilnost fitne-
sa so varne samonapajalne naprave,
ki prepreËujejo morebitne nesreËe,
merilec srËnega utripa na dotik in
eliptiËni trenaæer, ki se dviguje in je
trenutno edini na svetu. ZnaËilen zanj
pa je tudi videosistem Kardio teatre,
ki omogoËa spremljanje kar 60 tele-
vizijskih programov. Tako lahko med
vadbo gledate svojo najljubπo nadalje-
vanko ali s sluπalkami posluπate glas-
bo, ki vas spodbuja. Kot je dejal Kos,
so redni gosti v fitnesu æenske, mladi
in tudi starejπi, za katere pri njih πe
posebej poskrbijo. Vsak torek in Ëetr-
tek imajo seniorske ure, obiπËe pa jih
10 do 15 rednih starejπih obiskoval-
cev, ki skrbijo za svoje zdravje. Urπka
Dolinπek, inπtruktorica fitnesa, ki je v
Milleniumu od zaËetka, nam je pove-
dala, da vsakemu, ki pride k njim,

predstavijo pozitivne uËinke vadbe za
njihovo zdravje. Prav starejπim to tu-
di najveË pomeni. “Ko ugotovijo, da
so jim vaje pomagale, da so pridobili
razteznost in moË, se znebili marsi-
katere boleËine, ali jo celo odpravili,
Ëeprav so mislili, da je kroniËna, se v
fitnes radi vraËajo. Pri starejπih mora-
mo biti pozorni, da ne pretiravajo in
da vadbo v fitnesu kombinirajo s ho-
jo zunaj, kar je idealno za njihovo do-
bro poËutje in boljπe zdravje,” je pove-
dala Dolinπkova. ZnaËilnost Milleniu-
ma je, da vsi njihovi programi pote-
kajo pod strokovnim vodstvom vi-
soko usposobljenih inπtruktorjev. Pri
prvem obisku tako opravite brez-
plaËni predstavitveni trening, kjer vas
inπtruktor v eni uri seznani z napra-
vami, ugotovi vaπe sposobnosti in
vam svetuje, katere vaje so za vas,
glede na vaπe æelje, najbolj primerne.
Bolj zahtevni imajo lahko tudi oseb-
nega trenerja, ki jim pripravi meseËni
program vadbe.

Pozitivna energija za druæenje
Novost v centru Millenium je aero-

bika s preverjenimi programi, ki so
namenjeni predvsem oblikovanju tele-
sa. Pripravili so jih najboljπi inπtruk-
torji centra Fit & Fun, s katerimi so-
delujejo. To so vedno najbolj prilju-
bljeni TNZ (oblikovanje trebuha, nog
in zadnjice), PILATES (revoluciona-
ren program, kjer ob mentalni po-
vezavi krepimo trup in zboljπujemo
gibljivost), STRETCH FIT (aerobna

Popusti 
za πtudente in dijake
©tudenti in dijaki imajo do 
20-odstotni popust za dnevni
obisk fitnesa, tenisa in badmintona
do 15. ure. 

VeË informacij o programih 
in popustih πportnega centra 
Millenium dobite na 
telefonski πtevilki (01) 585 15 00
ali na spletni strani 
www.millenium.btc.si.

Kaj o Milleniumu
menijo obiskovalci
Nekaj rednih obiskovalcev
πportnega centra smo vpraπali, za-
kaj prihajajo v Millenium, kaj jim je
vπeË in kaj pogreπajo. Povedali so: 

Kaja ©ergan
V Millenium priha-
jam æe πtiri leta,
po navadi
dopoldan, ko ni
gneËe. Lokacija se
mi zdi idealna,

vËasih svoj obisk poveæem tudi z
nakupi v BTC Cityju. Tukaj so mi
vπeË prijazni inπtruktorji, urejenost
in ËistoËa in seveda nove naprave
Kardio teatre. Malce pa me moti,
ker je spletni informacijski kotiËek
neudoben.

Janez Jemec
Lokacija in igralni
pogoji v Milleniu-
mu, ki ga obisku-
jem æe od odprtja,
so mi tako vπeË,
da grem na tenis

drugam le, Ëe je tukaj zasedeno.
Vsekakor je Millenium najboljπa
teniπka dvorana daleË naokoli.
VπeË mi ni le to, da JemËev Janez
ne more veË teËi tako kakor
nekoË. Seveda pa bi bil vesel πe
kakπne podobne teniπke dvorane v
Ljubljani. 

Irena Burger
Millenium obisku-
jem, ker imajo ure-
jeno parkiriπËe in
pestre programe
aerobike. Prav
tako nas znajo

inπtruktorji motivirati, kar mi je zelo
vπeË. Navduπujeta pa me Ëisto
okolje in prostorna dvorana.
Trenutno v Milleniumu pogreπam
edino petkov termin vadbe TNZ. 

Inπtruktor aerobike Jakob je prepriËan, da
se njihov trud vrne s tem, ko vadeËi po uri
naporne vadbe, komaj Ëakajo na naslednji
termin.

Prijazna receptorka Barbi vsakega obiskovalca sprejme z nasmehom. 
Tudi zato se obiskovalci v Millenium radi vraËajo.

Teniπka igriπËa v Milleniumu.

Prijaznost, 
Ëiste garderobe 
in idealni 
vadbeni pogoji
Vedno je zabavno in lepo delati tam, kjer ljudi druæi pozitivna
energija, in tako mesto je tudi aerobiËna dvorana v ©portnem
centru Millenium, pravi Jakob Kapus, inπtruktor aerobike.
Pred nedavnim so ljubljanski Millenium obnovili in fitnes
opremili z najsodobnejπimi napravami, ki glede na tehnologi-
jo prenosa moËi in obremenitve sklepov spadajo med naj-
boljπe na svetu. Kakπne so te naprave, in kakπno je vzduπje 
v enem od najsodobnejπih πportnih centrov v Sloveniji, smo
se prepriËali sredi oktobra.

Preden zaËnejo z vadbo, se starejπi 10 minut ogrevajo na kardionapravah, nato pa sledi 45
minut vadbe, ki je sestavljena iz dinamiËnega raztezanja in vaj za krepitev razliËnih miπiËnih
skupin.
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znamke so zastopane enako, med nji-
mi pa so rdeËi elipsasti stolpi, ki jih
povezujejo, in dajejo celotni trgovini
ekstravagantnost in vrhunskost. 
V prvem nadstropju pa je ponudba

Mega factory Outlet, preverjen kon-
cept prodaje svetovno priznanih
blagovnih znamk po sprejemljivih ce-
nah. Prodajalka Zvonka Kutnar z
oddelka perila nam je povedala, da
so bili prvi kupci, moπki in æenske, s
ponudbo zelo zadovoljni in navduπeni
nad kakovostjo slovenskih in tujih
proizvajalcev. 

©portno za πportne 
V kletnem delu Hale 12 je trgovina

Intersport z izbranimi modeli za vse,
ki ljubijo πportna oblaËila in æivijo
πportno. SmuËarji boste navduπeni
nad ponudbo smuËi in smuËarskih
Ëevljev. ©e bolj navduπeni pa boste
tisti, ki radi telovadite doma. Kar
tretjina trgovine je namenjena
kakovostnim fitnes napravam za
dom. Na svoj raËun boste priπli tudi
pohodniki, saj lahko izbirate med
izvrstnimi pohodnimi Ëevlji. Kot nam
je povedala Suzana Werbole, so zelo
zadovoljni, da je tukaj tako imeno-
vani “æenski kotiËek” (woman’s cor-
ner), ki ga je v svojih trgovinah
uvedel Interspar. V njem lahko
æenske najdejo vse za aerobiko, ples
in skupinske πporte. KotiËek, ki ga
morajo æenske, ki imajo rade πportni
slog oblaËenja, zagotovo obiskati in si
za nova oblaËila v svoji omari priskr-
beti prostor.

Nov πportno modni center10
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Mestna moda
v Hali 12 
Prvi teden v oktobru je v BTC Cityju odprla svoja vrata πe ena
modna trgovina, Hala 12, ki se nahaja nasproti Merkurja.
RdeËa zunanjost spominja na drznost ferarijevih voznikov in
æelja po tem, da bi pogledali v notranjost, je veËja od tiste,
da bi se odpeljali mimo. Zato smo jo obiskali tudi mi. V njej
je prek 80 kakovostnih blagovnih znamk oblaËil, s katerimi
boste lahko pokazali svoj prepoznaven slog oblaËenja.
Pestra izbira in zmerne cene. SplaËa se jih obiskati.

“PritliËje je v celoti namenjeno mestni modi s kakovostnimi blagovnimi
znamkami in dinamiËnim ljudem, ki se ne bojijo drugaËnega naËina oblaËenja,”
nam je povedala vodja trgovine Suzana Werbole. Ta del je namenjen hip-hop-
erjem in starejπim, ki se æelijo oblaËiti πportno, predvsem pa se æelijo poËutiti
udobno. V tem delu so zdruæeni razliËni slogi, od πportnega do mestnega, in
slogi za razliËne generacije. Mladi, ki veËino svojega Ëasa preæivijo na ulici, tako
lahko izbirajo med modnimi hip-hop modeli za prosti Ëas. Starejπi, ki pa so mla-
di po srcu, kot radi reËemo, pa lahko izbirajo med modnimi oblaËili iz dæinsa
in drugih materialov, v katerih se bodo zagotovo poËutili svobodne in zado-
voljne. Obisk Hale 12 je tudi praktiËen, saj je na enem mestu ponudba desetih
manjπih trgovin, kar je v tem Ëasu, ko ljudje nimamo Ëasa zase, πe posebno do-
brodoπlo. 
Med policami je dovolj prostora, da si lahko oblaËila v miru ogledamo in jih

tudi poskusimo. Teæko se upremo njihovi kakovosti in modnosti. Vse blagovne

Po nakupu 
na sladoled 

V Hali 12 boste gotovo uæivali 
v nakupih, obenem pa se boste
lahko tudi posladkali in odæejali 
v slaπËiËarni Zvezda, ki ponuja
vrhunske domaËe slaπËice in
sladoled ter drobne prigrizke. Prav
tako je to prijeten prostor, kjer se
lahko dobite s prijateljico na kavi.
SlaπËiËarna je odprta od 7. ure
zjutraj do 22. ure zveËer. Pri njih
pa lahko naroËite tudi torte za 
rojstni dan, poroko ali kakπno 
drugo zabavo. 

Kaj so o Hali 12
povedali obiskovalci?
Med obiskom smo nekaj kupcev
prosili, da nam povedo, kaj jih je
pritegnilo v nov πportno-modni
center.

Andrej Vrhunc 
iz Ljubljane:
Priπel sem
nakljuËno. Potrebu-
jem namreË nekaj
novih majic, hlaË in
tudi oblaËila za zimo.

»eprav mislim, da je bolj pomemb-
na kakovost oblaËil kakor blagov-
ne znamke, sem s ponudbo zelo
zadovoljen. ©e posebno mi je vπeË,
da je med policami dovolj prostora,
da lahko v miru nakupujem. 

Marjan Kreuzer
iz Sostra:
V dnevnem Ëasopisu
sem prebral, da se
odpira veËja trgovina
v BTC-ju, kjer bodo
imeli tudi popust.

Zato sva jo z æeno priπla pogledat.
Trgovina je zelo zanimiva, veliko
stvari lahko dobiπ, pa πe cene so
primerne, sploh pa popusti ob
odprtju. Tako se mi zdi vse skupaj
zelo v redu.
Kristina Kreuzer:
Glede na to, da je prvi dan, sem
zelo zadovoljna. Prostor je prijeten,
prodajalci prijazni in zelo pripravljeni
pomagati. To se mi zdi zelo pozitiv-
no. Kar sem videla danes, mi je ze-
lo vπeË, in zato lahko novo trgovino
le pohvalim. Upam, da bo tako pes-
tra ponudba tudi v prihodnje, ne le
na zaËetku.
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Zvonka Kutnar



Pozneje se je ta praznik pod vplivi
drugih narodov preoblikoval in

ko so ozemlje Keltov prevzeli Rim-
ljani, so s svojimi obiËaji preobliko-
vali njegovo podobo in mu nadeli
ime vsi sveti, po angleπko All hallows
Eve, kar se je pozneje preimenovalo
v ime Halloween.

Pridruæite se 
Ëarovniπkemu rajanju …
Tisti, ki se boste na to noË odprav-

ili na potep po mestu ali na zabavo
Ëarovnic, boste vsekakor zablesteli v
Ërnem kostumu in ne po-zabite na
metlo, ki je pri Ëarovnicah
nepogreπljiva. Saj poznate tisto, da se
Ëarovnica najbolje poËuti, ko leti na
metli, kajne?
Za vaπe najmlajπe, ki se verjetno naj-

bolj veselijo tega dneva, boste naπli
kaj zanimivega v trgovinah v BTC
Cityju: Ariel (dvorana D, spodnja

etaæa Emporiuma, telefon (01) 585 15
40), Baby center (dvorana 11, severni
del, telefon (01) 545 10 80).

PriËakajmo noË Ëarovnic doma
BuËe bodo poæivile in okrasile vaπ

vrt in okensko ali balkonsko polico.
Zakaj ne bi v druæinskem krogu
izrezali buËe ali dve in ustvarjanje
spremenili v nepozabno druæinsko
popoldne?
Zato bræ v BTC City na trænico,

kjer boste izbrali svoje buËe, nato pa
se ustavite πe v trgovinah LevËek
(dvorana A, kletna etaæa, telefon (01)
585 16 19) in Magic shop (dvorana
A, kletna etaæa, telefon (01) 585 15
50), v katerih boste zagotovo naπli
primeren kos garderobe, ki bo poskr-
bel, da si boste priËarali pravo
Ëarovniπko veselje.

Jesenska BeTeCejada
www.btc-city.com

NoË Ëarovnic 
in Ëarovniπke vragolije
NoË Ëarovnic ali halloween po angleπko izvira iz starega
keltskega obiËaja, njegova tradicija sega kar 2000 let nazaj.
Praznik je predstavljal konec starega leta in naznanjal novo,
prihajajoËe leto, ki se je zaËelo 1. novembra. Kelti so verjeli, 
da se na ta dan duhovi mrtvih pomeπajo med æive, zato 
so kurili ogenj, ki naj bi jih odganjal in se oblaËili v poπasti, 
da bi te duhove preganjali.

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 in Æurnal
tisk: Leykam

fotografija na naslovnici: Æare Modlic
modeli: Ajda, Blaæ in Marko
styling: Nina in Marta za Emporium, Edis,
Petra in Karmen za Frizerski studio Inter.Fo
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V BTC Cityju smo se ob uspeπno izve-
deni spomladanski Betecejadi tudi v no-
vembru odloËil, da vam v jesensko za-
znamovanem mestu pripravimo nedeljo
ugodnih nakupov, zabave in πe marsi-
Ëesa. 

V nedeljo, 6. novembra boste imeli po-
leg πtevilnih moænosti za ugodne na-
kupe, enkratno priloænost za sreËanje s
fanti koπarkarskega moπtva Union
Olimpije, moænost za sodelovanje v na-
gradni igri s privlaËnimi in praktiËnimi
nagradami ter zabavo. Vse obiskovalce
pa bomo pogostili πe z brezplaËnim pe-
Ëenim kostanjem in moπtom. 

PARKIRI©»E OB JUÆNEM VHODU V
DVORANO A, BTC City — bo v nedeljo, 6.
novembra glavno prizoriπËe Jesenske
Betecejade. Pestro bo æe od 10. ure dalje. 

Ob 11. uri boste lahko spremljali nas-
top glasbene skupine YUHU BANDA,
ob 12. in 14. uri ste vabljeni, da si ogle-
date plesni nastop skupine ZmajËice, 
od 13. ure dalje, vam bodo na voljo
©PORTNIKI KO©ARKARSKEGA MO©-
TVA UNION OLIMPIJE, s katerimi se
boste lahko pomerili v metanju na koπ

in drugih spretnostih, dobili njihove av-
tograme ali jih povpraπali za kakπen
πportni nasvet. 
Ob 15. uri bo na prizoriπËu nastopil
TOF z zabavnim programom, nagradnim
ærebanjem osrednje nagradne igre BTC
City in Atlantis.
Na tem prizoriπËu bomo nakupovalno
nedeljo zakljuËili s πe enim glasbenim
nastopom YUHU BANDE, ob 17. uri. 
Poleg vsega naπtetega bomo ves dan
brezplaËno delili peËen kostanj in moπt.
Tisti, ki bi jih utegnilo zebsti, pa se bo-
do lahko ogreli v bliænjih lokalih v no-
tranjosti Dvorane A. 

JEÆKOV KOTI»EK V DVORANI A, BTC
City bo v nedeljo, 6. novembra pri-
zoriπËe otroπke Jesenske Betecejade. 
Program za otroke se bo prav tako
zaËel ob 10. uri dopoldan. Otroci se bo-
do lahko zabavali v LEGOLANDU in si
ob 12. uri ogledali nastop Ëisto prave-
ga »AROVNIKA. 

Vabljeni torej v nedeljo, 6.novem-
bra na JESENSKO BETECEJADO v
BTC City v Ljubljani! Naredite si to
jesensko nedeljo kar se da pestro! 

Naj se jesenske poËitnice zakljuËijo v BTC
Cityju v nedeljo, 6. novembra!



Vodno mesto Atlantis12

www.btc-city.com

Nagrada 
za Atlantis 
Vedno veË ljudi prosti Ëas preæivlja aktivno, drugaËe in pred-
vsem kakovostno. »e si to æelite tudi vi, potem je pravi na-
slov za vas Atlantis v BTC Cityju. V enem najveËjih pokritih
Vodnih mest z odprtimi povrπinami v Evropi in letoπnjem naj-
boljπem slovenskem vodnem parku boste lahko z vso druæino
uæivali in se nauæili plavanja v Svetu doæivetij, v Termalnem
templju se boste sprostili v kaskadnih kopelih, v Deæeli savn
pa neizmerno uæivali ob razliËnih terapijah. To jesen so za
vse obiskovalce Atlantisa pripravili tudi πtevilne popuste in
nagrade. 

K ot verjetno æe veste, je Vodno mesto Atlantis razdeljeno v tri tematske sklope;
Svet doæivetij z otroπkim delom, Termalni tempelj in Deæelo savn. Veste

tudi to, da so vsi tematski sklopi namenjeni uæivanju in sprostitvi. Svet doæivetij
je primeren za najπirπi krog obiskovalcev, Termalni tempelj je namenjen zunanji
in notranji sprostitvi, Deæela savn s svojimi enajstimi tematskimi savnami, od
terapije s soljo, blatne savne in vrtinËenja zraka z dodajanjem eteriËnega olja. 
Vodno mesto Atlantis spada med veËje pokrite vodne parke v Evropi, pa tu-

di med veËje, ki so namenjeni telesni aktivnosti. Ta pa je, kot vemo, eden naj-
pomembnejπih dejavnikov za prepreËevanje razliËnih bolezni. Za plavanje bi naj-
bræ lahko rekli, da je fenomenalno, saj ugodno vpliva na delovanje srca, krepi
dihalni sistem in navsezadnje zelo ugodno vpliva na ves skeletni sistem.

Plavanje je odliËno za otroke
Medtem ko boste vi uæivali v πtevil-

nih programih, ki jih nudi Atlantis, se
lahko vaπ otrok nauËi plavanja pod
strokovnim vodstvom plavalnih uËitel-
jev. To pa πe ni vse, saj boste pri nas
lahko zaplesali ob najveËjih hitih,
potem pa se — verjeli ali ne — ohladili
od vroËih ritmov — v vodi. Prav po-
sebne vadbe pa boste deleæne bodoËe
mamice. Poleg tega smo v Atlantisu
poskrbeli πe za mamice (tudi oËetje so
dobrodoπli) s svojimi dojenËki in mal-
Ëki. V bazenu, ki ima 32 stopinj Celzija, se bomo skupaj navajali oziroma pri-
lagajali na vodo, teËaj pa je namenjen dojenËkom, starim od tretjega meseca do
enega leta, pa tudi malËkom od enega leta do treh let starosti. 
Ob tem zapiπimo, da je vrtcem in πolam namenjena posebna
ponudba za dveurno kopanje med tednom v Svetu doæivetij, saj 
je zanj treba plaËati samo 1.015 tolarjev.

Po zdravje v Atlantis
»e vas kar koli tare, so vam namenjeni Ëetrtki. V Atlantisu namreË poskrbijo

za vaπe zdravje vsak Ëetrtek od 17. do 22. ure; natanËneje v Termalnem tem-
plju je na voljo zdravnik, ki ob prijetnem kramljanju v sproπËenem in intimnem
vzduπju poskrbi za to, da boste veË vedeli o svojem zdravju in laæje prebrodili
morebitne teæave. Poskrbite za svoje zdravje, saj le zdrav Ëlovek lahko premagu-
je vsakdanje delovne obveznosti, prosti Ëas pa izkoristi za konjiËke in razvedri-
lo. ObiπËite Atlantis, kjer boste izvedeli za natanËen razpored zdravnikov. 

Organizirajte zabavo v Atlantisu
Atlantis pa ni zgolj prizoriπËe, ki ponuja zdravje in dobro poËutje, ampak tudi

prostor, v katerem je mogoËe pripraviti prav posebno zabavo. Ne veste, kako
in kje? Ah, dajte, no! V Atlantisu je za zakljuËene druæbe mogoËe prirediti
zabave in razliËne dogodke, ki si jih bomo zaradi posebnega vzduπja, po-
pestrenega z bogato gostinsko ponudbo, zagotovo zapomnili.
Domiπljija paË ne pozna meja, æelja po novih izzivih pa je vedno veË. In Atlan-

tis je dokazal, da je eden tistih, v katerem je mogoËe preæiveti svoj prosti Ëas
malce drugaËe — zlasti pa aktivno in sproπËujoËe. Prav zato je Atlantis letos
postal ponosni lastnik kristalnega kipa Neptuna. Podelili pa so mu ga kot
zmagovalnemu vodnemu parku v okviru akcije Naj kopaliπËe 2005.

BrezplaËna vodna aerobika
Ko si zaæelite zabave in sprostitve obenem, hkrati pa prijaznega naËina
oblikovanja telesa, morate obiskati Svet doæivetij vsak ponedeljek in
torek v Ëasu veselih uric ob 20. uri, ko je za obiskovalce Atlantisa na
voljo brezplaËna vodna aerobika. 

Znani v Atlantisu

Med πtevilnimi obiskovalci BTC Cityja lahko veËkrat
opazimo znane osebnosti s slovenskega πportnega,
gospodarskega in politiËnega prizoriπËa. Tokrat smo 
v Atlantisu sreËali Martina Strela, naπega najboljπega
maratonskega plavalca, ki se tokrat pripravlja na nov
veliki podvig. Povedal je, da v Atlantis pride veËkrat,

ker mu je vπeË izjemna ponudba vodnega mesta, ki je verjetno najboljπa 
v Evropi. Kot ljubitelj savn in adrenalinskega πporta lahko sredi Ljubljane
najde prostor, kjer se sprosti, savna, tudi sonËi in predvsem uæiva ter 
s prijatelji in znanci kdaj tudi kakπno reËe, je povedal Martin Strel.
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Kam v Ëasu jesenskih poËitnic? V Atlantis, seveda!
V Ëasu jesenskih poËitnic so v Atlantisu pripravili za πolar-
je in tudi njihove starπe nepozabno zabavo v Svetu doæi-
vetij. Prepustite se toku zabave in se popeljite s tokom 
divje reke novim dogodivπËinam naproti. Za adrenalinski
vrhunec se boste lahko spustili po toboganu s Ërno luk-
njo, Ëe vam pa to ne bo dovolj, se boste spustili πe po toboganu z
napihljivimi obroËi. PrepriËani smo, da vas bo po spustu spreletel adrenalin-
ski πok in zaæeleli si boste πe veË zabave. 
Zato so za πolarje in njihove starπe v Ëasu jesenskih poËitnic pripravili
adrenalinsko ponudbo za celodnevne vstopnice v Svet doæivetij. 
Adrenalinska ponudba traja tri dni, pri nakupu dnevne vstopnice
za Svet doæivetij boste prvi dan dobili 10-odstotni popust, drugi
dan obiska 15-odstotni popust, tretji dan obiska pa kar 20-odstot-
ni popust* za nakup dnevne vstopnice.
Vstopnico boste kupili vsak dan posebej, za uveljavljanje popusta, pa boste
na recepciji pokazali potrjen raËun prejπnjega dne. Adrenalinsko ponudbo
boste lahko vnovËili vse od sobote, 29. oktobra, do nedelje, 
6. oktobra 2005.

*Popusti se ne seπtevajo!

Zagotovite si vstopnico in izkoristite ugodnosti za nepozabno
pustolovπËino med jesenskimi poËitnicami v Atlantisu! Poleg tega
vas v Atlantisu Ëakajo tudi teËaji potapljanja, vodna telovadba in
vodna aerobika, rojstnodnevne zabave in πtevilne druge
dogodivπËine. Vse informacije dobite na recepciji Vodnega mesta
Atlantis ali po telefonu (01) 585 21 00.

Adrenalinske poËitnice za πolarje



Kostanj je mogoËno drevo, ki po-
zimi, ko je brez listov, spominja

na hrast, za rast pa potrebuje veliko
zraËne vlage. V obdobju cvetenja — v
juniju — razvije rumenkaste moπke
cvetove, ki so zdruæeni v podaljπane
maËice. Kostanjevi veliki uæitni plo-
dovi, ki spadajo med πkrobnate sa-
deæe, se skrivajo v bodeËih iglastih
ovojih, ki jim pravimo jeæice.

Kostanj v Franciji in Italiji uporablja-
jo kot zelenjavo. Naj omenimo nekaj
jedi, na primer glaziran kostanj z
brstiËnim ohrovtom ali rdeËim zel-

jem, kostanjev pire pa je klasiËna
priloga mesnim jedem ali nadev za
perutnino. V Toskani, na primer, ga
pripravijo takole: v ponev nalijejo
malo olja, dodajo olupljen kostanj
(400 g), roæmarin in sol ter vse sku-
paj pet minut praæijo na ne pre-
moËnem ognju. Nato jed zalijejo z
mesno juho in pustijo, da se eno uro
kuha na srednje moËnem ognju. »e
juha izhlapi, jo je treba doliti. Jed
postreæejo πe vroËo in z vinom.
Kostanj priporoËajo tudi zato, ker ne
vsebuje holesterola.

Kot zanimivost naj zapiπemo, da
imajo v krajinskem parku GoriËko
med preostalimi πtevilnimi naravnimi
znamenitostmi tudi precej primerkov
kostanja; na primer na Makoterjevem
bregu blizu Moravskih Toplic, v
Cankovi, v Gornjih Petrovcih, ©alov-
cih ... Ta drevesa dokazujejo, da je
kostanj trdoæivo drevo, ki lahko
doseæe starost tudi do 600 let.

Zdravo in okusno 13

www.btc-city.com
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©tudent naj jé
zdravo
Neustrezna prehrana je pomemben

dejavnik tveganja za nastanek
najbolj mnoæiËnih bolezni danaπnjega
Ëasa: bolezni srca in oæilja, nekaterih
vrst raka, sladkorne bolezni, bolezni
gibal. Zato moramo zdravi prehrani
in njenemu pomenu za zdravje na-
menjati posebno pozornost. ©e poseb-
no pomembno je, da se zdravo pre-
hranjujejo πtudenti in dijaki, ki ne-
malokrat pozabijo, da je Ëez dan tre-
ba tudi jesti.
©tudije o prehrambnih navadah pre-

bivalcev Slovenije in Ljubljane kaæe-
jo znaËilnosti nezdrave prehrane. Po-
datki kaæejo, da ima povpreËni dnev-
ni obrok previsoko energijsko vred-
nost, da v povpreËju pojemo preveË
maπËob, premalo ogljikovih hidratov,
sadja in zelenjave. Uæivanje dnevnih
obrokov porazdelimo Ëasovno nered-
no, premalo se gibljemo in nismo do-
volj telesno aktivni. PovpreËni prebi-
valec Ljubljane se sicer prehranjuje
nekoliko bolj zdravo od povpreËnega
prebivalca Slovenije.
©tevilni projekti v posameznih dræa-

vah dokazujejo, da je z usklajeno
dræavno prehransko politiko mogoËe
spreminjati prehrambne in æivljenjske
navade ljudi in tako vplivati na zni-
æanje kroniËnih nenalezljivih bolezni
v neki regiji in dræavi. V πtudentskih

organizacijah se tega zavedajo, saj ne-
malokrat na lastni koæi, zlasti pa zara-
di lastne (ne)zbranosti obËutijo, da je
vsakodnevno uæivanje zdrave prehra-
ne zelo pomembno za dobro poËutje
in produktivnost Ëloveka, predvsem
pa za zbranost med πtudijem.
Tega se zavedamo tudi v BTC City-

ju, kjer je kar nekaj restavracij ponu-
dilo moænost πtudentskega prehranje-
vanja na bone. Tako lahko πtudenti
obenem, ko obiπËejo svojo najljubπo
trgovino, si ogledajo nov film, ali se
le sprehodijo po “najveËjem mestu”,
tudi zdravo jedo. 

Kje lahko πtudentje
jedo na bone?
Gostilna, pivnica in picerija Kratochwill,
zraven trænice, cena bona je 730 SIT,
njegova vrednost je 1.270 SIT.
Restavracija Interspar, City park, cena
bona je 440 SIT, njegova vrednost je
980 SIT.
Picerija in πpageterija Al Capone, City
park, cena bona je 560 SIT, njegova
vrednost je 1.100 SIT.
Oπterija pri oljki, City park, cena bona
je 610 SIT, njegova vrednost je 1.150 SIT.
Kitajska hiπa, City park, cena bona je
540 SIT, njegova vrednost je1.080 SIT.
Imperio Mexicano, mehiπka restavracija,
City park, cena bona je 560 SIT, njego-
va vrednost je 1.100 SIT.
Mc’Donalds, ob City parku, cena bona je
470 SIT, njegova vrednost je 1.010 SIT.
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Nagradna igra BTC City in Atlantis

V celoti izpolnjen kupon vrzite v oznaËene skrinjice v Dvoranah A, D (sp. etaæa Emporiuma) in na trænici BTC City
najkasneje do nedelje, 6. 11. 2005, do 15. ure. Nagradno ærebanje bo isti dan ob 16. uri na odru pred juænim
vhodom v Dvorano A. VeË o pravilih nagradne igre poiπËite ob skrinjicah za oddajo kuponov na oznaËenih
mestih v BTC City-ju. Nagradni kupon najdete tudi na www.btc-city.com.

1. nagrada: darilni bon BTC City v vrednosti 200.000 SIT
2. nagrada: darilni bon BTC City v vrednosti 100.000 SIT
3. nagrada: gorsko kolo Nedeljskega Dnevnika (v vrednosti 80.000 SIT)
4. nagrada: polet za dve osebi z BTC balonom (v vrednosti 30.000 SIT)
5. nagrada: 5x celodnevna vstopnica za Svet doæivetij v Atlantisu (v vrednosti 3.400 SIT na vstopnico)
6. nagrada: 3x celodnevna vstopnica za Termalni tempelj v Atlantisu (v vrednosti 3.500 SIT na vstopnico)
7. nagrada: 2x celodnevna vstopnica za Deæelo savn v Atlantisu (v vrednosti 4.800 SIT na vstopnico)
8. nagrada: 3x vstopnica za dve osebi za predstavo po izbiri v Teatru Komedija

(v vrednosti 6.000 SIT za dve vstopnici)
9. nagrada: 5x πportna torba BTC
10. nagrada: 10x torbica Aleja mladih / Atlantis
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Ime in priimek:

Naslov (ulica in hiπna πtevilka):

Poπtna πtevilka in poπta:

DavËna πtevilka: Podpis:   Datum:

www.atlantis-vodnomesto.si

jesenska
  BETECEJADA
samo v nedeljo,

BTC City Ljubljana
6. 11. 20056. 11. 2005

Nagradna igra BTC City in Atlantis

Pravila nagradne igre
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v Nagradni igri BTC City in Atlantis. Nagrade ni mogoËe zamenjati ali izplaËati v gotovini. Rezultati ærebanja so dokonËni in
pritoæba nanje ni mogoËa. S sodelovanjem v nagradni igri udeleæenci sprejmejo in soglaπajo s pravili nagradne igre. »e nagrajenec svoje davËne πtevilke ni navedel na
nagradnem kuponu, jo mora predloæiti izroËitelju nagrade pred prevzemom nagrade. Organizator nagradne igre bo pred izroËitvijo “Potrdila o dobitniku nagrade” od
nagrajenca zahteval identifikacijski dokument. Nagrajenec je po zakonu davËni zavezanec, zato je najkasneje ob prevzemu nagrade dolæan predloæiti davËno πtevilko.
»e nagrada presega vrednost 5.000,00 SIT mora nagrajenec pred prevzemom nagrade izroËitelju nagrade tudi plaËati akontacijo dohodnine, ki znaπa 25 % vrednosti
nagrade, plaËano dohodnino in bruto vrednost nagrade pa vnesti v napoved dohodnine. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, ki πe ni poslovno sposobna,
izjavo o prevzemu nagrade podpiπejo njeni starπi ali drugi zakoniti zastopniki. V Nagradni igri BTC City in Atlantis ne smejo sodelovati
zaposleni v druæbi BTC d. d. in njihovi oæji sorodniki (zakonci, otroci, starπi), druæbeniki druæb in samostojni podjetniki, ki opravljajo
poslovno dejavnost na obmoËju BTC, njihovi zastopniki ter pri njih zaposleni po pogodbah o zaposlitvi ali drugih pogodbah.
Celotna pravila Nagradne igre BTC City in Atlantis so objavljena na vseh lokacijah skrinjic, kjer je moæno oddati kupone in
na sedeæu druæbe BTC d. d..
S podpisom dovoljujem, da druæba BTC d. d. moje zgoraj navedene podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za
statistiËno obdelavo, segmentacijo potroπnikov, poπiljanje oglasnega gradiva, vabil, pisno anketiranje. Moje podatke lahko
obdelujete tri leta oziroma do pisnega preklica moje privolitve.
Nagrjenci bodo o nagradah obveπËeni po poπti, seznam vseh nagrajencev pa bomo objavili na spletni strani
www.btc-city.com.

Kostanj za posladek 
in premraæene prste
Domovina pravega kostanja je Mala Azija, in tudi Severna
Afrika in Sredozemlje. Kostanj, tako priljubljen posladek med
sprehodom po ulicah, ko zunaj postaja mrzlo in nas prijetno
pogreje v prste, je dobil ime po mestu Kostanis v Trakiji. V
naπe kraje pa so pravi kostanj prinesli Rimljani.



Moj novi jaz
Oktobra se je zaËelo novo πtudentsko πtudijsko leto. Ker jih je veliko posla-

lo proπnjo za stilsko preobrazbo, smo se odloËili, da bomo podobo spre-
menili dvema πtudentoma in πtudentki. Blaæ, Marko in Ajda so soπolci, vpisani
v drugi letnik zootehnike na Biotehniπki fakulteti v Ljubljani. Pravijo, da jih po-
leg faksa druæi prijateljstvo in ljubezen do æivali. Radi pa so tudi lepo in mod-
no obleËeni, zato jo v prostem Ëasu veËkrat mahnejo v BTC City po nakupih
ali kar tako, zaradi zabave. Prav zato so bili naπega klica πe posebno veseli. Naj-
prej smo obiskali Frizerski studio Inter v dvorani A, kjer so naπe πtudente pri-
jazno sprejeli profesionalni frizerji. Po krajπem pogovoru o tem, kakπne frizure
si æelijo, sta Edis in Petra zaËela z delom. Petra je Ajdi najprej naredila dvojne
pramene hladno-toplih tonov v beæ barvi. Nato jo je stopniËasto postrigla in ji
na koncu lase tudi polikala. Ker ima Ajda naravno valovite lase, ji je bila nova
priËeska πe posebno vπeË, saj tega prej πe nikoli ni naredila. Edis je medtem
zaËel spreminjati frizuro fantoma. Za Blaæa, ki je imel æe precej kratke lase, se
je pri barvanju odloËil za veËjo senzacijo. Lase je moËno posvetlil in s platinasto
sivo barvo uskladil ton v trenutno barvo. S striæenjem je poudaril njegove
obrazne linije in konËnemu videzu z razliËnimi dolæinami las dodal igrivost. Pri
Marku pa je uporabil igro Ërne in rdeËe. Tehniko barvanja je podredil tehniki
striæenja. S podstriæenjem (under cut) je dosegel razliËne dolæine las in tako do-
bil igrivost konËnega videza, ki se hudomuπnemu in zabavnemu Marku πe
posebno poda. Nato se je frizerskima mojstroma pridruæila kozmetiËarka Kar-
men, ki je Ajdi najprej oblikovala obrvi in ji tako poudarila oËi. Na obrazu ji je
prikrila manjπe nepravilnosti in za podlago nanesla puder. Za oËi je izbrala
letoπnji neæni ton ciklamnih odtenkov v vijoliËasti barvi, ki ji πe posebej pouda-
rijo njene lepe zelene oËi, na ustnice pa ji je nanesla svetleËi lip gloss. S fantoma
ni imela veliko dela, obraz jima je le narahlo napudrala. 
»ez dobre tri ure so se vsi zadovoljni z novim videzom odpravili v Emporium,

kjer sta Nina in Marta v njihovi svetovalnici æe pripravili oblaËila. Marku so
bili vπeË modeli blagovne znamke Sasch. Izbral si je kavbojke z modnimi stran-
skimi æepi, rumeno majico z æivahnimi vtiski in Ërno jopico s kapuco, primerno
za jesen. Blaæ se je navduπil nad kavbojkami Top man ter rdeËo majico in suk-
njiËem v kombinaciji z dæinsom blagovne znamke Sasch. SuknjiË je πe posebno
praktiËen, saj lahko dæins z lahkoto snamemo. Ajda pa se je zelo razveselila
modne tunike Dorothy Perkins, stisnjene pri rokavu, v kombinaciji z bolerom
iz letos najbolj modnega umetnega krzna, ki se poda πportnemu in elegantnemu
slogu. Zraven je oblekla Sascheve triËetrt dolge hlaËe iz dæinsa, letos πe poseb-
no modne v kombinaciji z usnjenimi πkornji, obπitimi s krznom.
Vsi πtudentje so bili nad svojo novo podobo zelo zadovoljni, πe bolj pa s pri-

jaznim sprejemom v Frizerskem studiu Inter in v Emporimu.  

Dobro je vedeti14
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Svojo fotografijo, telefonsko
πtevilko, naslov in nekaj besed o
sebi poπljite na naslov BTC, d. d.,
©martinska 152, 1533 Ljubljana, s
pripisom Moj novi jaz. Vsak mesec
bomo nekoga izærebali in ga oziro-
ma jo prepustili rokam naπih
strokovnjakov.

Si æelite spremembe?

telefon (01) 584 48 00 telefon (01) 585 16 05

Za novo podobo πtudentov 
so poskrbeli:

Vaπa zabava 
v Atlantisu
V prejπnji πtevilki BTC Vodnika

smo vas povabili, da sodelujete v
nateËaju za najbolj duhovito zgodbo
o uæivanju v Vodnem mestu
Atlantis. Med pri-spelimi
zgodbami smo za na-
jboljπo izbrali za-nimivo
zgodbico avto-rice
Nine Porenta iz Ljubl-
jane. 

Uæitek v Atlantisu
Atlantis in jaz — samo

midva, ves dan ... Nikjer

nobenih telefonov, faksov, mejlov,
sestankov in sreËanj, nalog in ob-
veznosti, samo midva — Atlantis in
jaz, skupaj ves dan ... ob dobri glasbi,
izbrani hrani in pijaËi, masaæi, pla-
vanju, savni, plesu, telovadbi, prijet-
nih vonjih, diskretni svetlobi, mehk-

ih dotikih, lahkotnih gibih ...
samo midva, ves dan ...

en sam dan, ki spomin-
ja na veËnost ... At-
lantis in jaz ...

Nagrajenka bo prejela
πtiriurno vstopnico za 

Atlantis za Svet doæivetij in
masaæo za dve osebi. O na-

gradi jo bomo obvestili po poπti.

potemprej

V klubu D’PLACE 
bo “disco-house” duet
THE DISCO BOYS 

CLUB D’ PLACE, ki je 21. oktobra
zaæivel v ljubljanskem Koloseju, bo
najprej gostil svetovno znani “disco-
house” duet THE DISCO BOYS. V
clubu D’ PLACE se bodo trikrat na
teden odvijale zabave v slogu tako
imenovanega “clubbinga”, kjer bodo
obiskovalci lahko uæivali ob vrhunski

klubski glasbi domaËih in tujih DJ-jev
ter pestri izbiri pijaË in razliËnih na-
pitkov. ©e posebno zanimivo je vsak
Ëetrtek, petek in soboto, ko so orga-
nizirani tematski veËeri. Tako lahko
obiskovalci ob Ëetrtkih uæivajo ob
lahkotni “lounge” glasbi in koktajl
baru oziroma se druæijo v okviru πtu-
dentskih zabav. Petki so namenjeni
sodobni plesni “house” glasbi. Poleg
tega pa se bomo vsaj enkrat na mesec
podali v sedemdeseta leta z veËerom
disko in funk glasbe. Sobote so na-
menjene obiskovalcem, ki se radi dru-
æijo in zabavajo ob sodobni popularni
glasbi, ki trenutno narekuje smernice
svetovne glasbene industrije (hits,
pop, r’n’b in podobno). 

VeË o klubskem programu boste lahko
kmalu prebrali na spletni strani
www.club-dplace.com.
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Arena Vodafone live!
Gostitelj najboljπih tekmovalcev v bovlingu

V novembru bo Kolosej v zabaviπËnem centru
Arena Vodafon live! gostil 41. svetovni pokal
Qubica AMF v bovlingu. Svetovni pokal, ki bo
potekal od 13. do 20. novembra, predstavlja ene-
ga najprestiænejπih in najbolj uveljavljenih letnih

dogodkov za igralce bovlinga. Prvi svetovni pokal AMF je potekal leta 1965
v Dublinu na Irskem. Tekmovanja so se udeleæili tekmovalci iz 20 dræav. Na
lanskem pokalu v bovlingu v Singapurju pa je tekmovalo æe 93 tekmoval-
cev in 73 tekmovalk iz skupaj 93 dræav. Bovling danes vsaj enkrat na leto
igra æe veË kakor 100 milijonov ljudi v 100 dræavah. VeË kakor 12 milijonov
ljudi na svetu tekmuje v organiziranih bovling ligah. Vsak dan po svetu od-
igrajo veË kakor 10 milijonov iger v bovlingu v 16.000 centrih in na veË
kakor 260.000 bovling stezah. »e bi tudi sami æeleli postati del te razbur-
ljive zabave in πporta obenem, ste vabljeni na steze zabaviπËnega centra
Arena Vodafone live!.



Pred Ëasom mi je priπla v roke knji-
æica z naslovom PriroËnik za sno-

be (Book of snobs). Spisal jo je John
Robert Russel, vojvoda Bedfordski,
poslovenil pa Mitja Merπol. Prebrala
sem jo hitro, zdela se mi je duhovita
in oËarljivo zbadljiva. Potem sem jo
prebrala πe enkrat, vËasih sem jo
vzela s seboj, da sem prijateljem pre-
brala iz nje kako soËno. Snobizem je
namreË na pohodu tudi pri nas.
Knjigo je dobila v roke tudi kore-

ografinja Mojca Horvat, ki je bila nad
njo navduπena. 
Pomislila sem, da bi morda lahko

bila odliËna podlaga za gledaliπko
predstavo. Tako sva se odloËili, da
bova naredili duhovito in pestro go-
vorno in plesno predstavo, “talk and
dance show”, na raËun snobovstva.
Skupaj z njenimi plesalci in sodelavci
jo pripravljamo æe nekaj tednov in
premierno jo bomo uprizorili v
Teatru komedija BTC konec novem-
bra letos. Naπ cilj je tekstovno in
plesno zanimiva in duhovita predsta-
va, ki naj bi opogumila vse, ki si æe-
limo postati prvovrstni snobi.
V svoji knjigi John Robert Russel,

trinajsti vojvoda Bedfordski, med
drugim podvomi celo v svetovno de-
mokracijo. Trdno je namreË prepri-
Ëan, da bi bil svet veliko boljπi, Ëe bi

zavladala napredna demokratiËna sno-
bokracija. Kajti vsi bi lahko bili bo-
gati in vsi bi nemoteno vihali nosove
nad sosedi in se medsebojno prezirali.
“Vsi ljudje smo snobi,” pravi vojvoda,
“nekako tako kot vsi ljudje dihamo in
onesnaæujemo zrak. Kdor napada
snobe, napada vse, ki dihamo.”
Prevajalec Mitja Merπol dodaja:

“NiË na svetu ne more biti tako sta-
ro, da pri nas ne bi moglo biti novo.
In niË na svetu ne more biti tako an-
gleπko, da ne bi moglo biti tudi
slovensko!”
Polona Vetrih
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Pridite v 
Teater komedija BTC
Komedija Saj se trudim, profesor 
v izvedbi Mojce Funkl in Janeza
HoËevarja Rifleta bo na ogled 
29. oktobra 2005 ob 19. uri.
Polona Vetrih in Ivo Ban 
pa bosta nastopila v komediji 
Ob istem Ëasu, enkrat drugiË 
30. oktobra 2005 ob 19. uri.

Fo
to

 o
se

bn
i 

ar
hi

v 
P.

 V
.

Vsi ljudje smo snobi
Kongresna dvorana Mercurius

©martinska 152, Ljubljana

Komedija
(Same time, another year)

Bernard Slade

OB ISTEM »ASU,
ENKRAT DRUGI»

Nepozabna
Polona Vetrih in Ivo Ban

(OB LETU OSOREJ - 2. del)
predstava bo:

30. oktobra 2005 ob 19. uri

avtor Willy Russell

SAJ SE TRUDIM, PROFESOR
igrata: Janez HoËevar Rifle

in Mojca Funkl
reæija: Vinko Moderndorfer

predstava bo:
29. oktobra 2005 ob 19. uri

Informacije: (01) 585 14 32
teater.komedija@btc.si

Prodaja vstopnic:
KOMPAS, dvorana A -

tel.: (01) 520 69 00,
CANKARJEV DOM -
tel.: (01) 241 72 99

e-trgovina: www.btc-city.com
ter uro pred priËetkom predstave
na blagajni Teatra Komedija BTC,

tel.: (01) 585 13 02.




