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Pomladno prebujanje
Pomladi se veselimo. In čeprav nam letošnja zima ni prinesla veliko pravega
mraza in zimskega razpoloženja, čutimo, da je pomlad pred vrati. Čutimo,
da je čas za spremembe. Narava se je začela že dodobra leviti iz svoje
zaspane in sive podobe in se prebujati v nov začetek. Podobno čutimo tudi
mi. V nas se prebuja nova energija, raste novo veselje, bolj smo odprti do
sebe in drugih, več časa namenjamo gibanju v naravi. Ponovno smo prebudili svoje čute, veselimo se novega dne, pripravljamo načrte in razmišljamo
o prihodnosti.
Pomlad je v nas prebudila svežino in veselje do življenja. Dovolj je bilo zimske
sivine, želimo si veselih in optimističnih barv. In to je vedno priložnost tudi za
popestritev garderobe, saj navzven odraža naše razpoloženje. Seveda je
pomlad tudi čas za spomladansko čiščenje, ob katerem najdemo številne
predmete, ki jih nostalgično hranimo že dolga leta in ki v nas prebujajo prijetne spomine. Zavedamo se, da predmetov v resnici ne potrebujemo, vendar pa se od njih nikakor ne moremo in ne moremo ločiti. So del našega
življenja. Pomembni pa so novi začetki.
Nove začetke smo omogočili tudi mnogim živalim iz ljubljanskega, mariborskega in koprskega zavetišča. V akciji "Zamenjajmo tolarje za toplo posteljo"
je veliko brezdomnih živali našlo nove družine, tistim, ki jih še niso, pa smo
omogočili prijetnejše bivanje v azilih. S pomočjo dobrih ljudi, ki so sodelovali
v naši dobrodelni akciji in akciji Slovenskih novic, Bank Austrie Creditanstalta,
Zavarovalnice Triglav ter Sklada Ivana Krambergerja smo za zavetišča za
zavržene živali skupaj z donacijami podjetij in Sklada Ivana Krambergerja
zbrali skoraj 15.000 evrov.
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v akciji in s tem pokazali, da smo Slovenci dobri in čuteči ljudje.
Danes živimo hitro, stres je tako rekoč naš življenjski sopotnik, zato pogosto
zanemarjamo svoje zdravje in skrb za zdravo prehrano. Zavedamo se, da
moramo nekaj spremeniti. Tudi za to spremembo moramo poskrbeti sami,
se zanjo odločiti in jo uresničiti. Zato to številko BTC Vodnika posvečamo zdravi in ekološko pridelani hrani, ki je veliko bolj hranilna, v njej je več vitaminov,
mineralov in drugih potrebnih snovi. Ohranja nas vitalnejše, nam daje energijo in krepi imunski sistem. Preberite si nasvete in obiščite ekotržnico v BTC
Cityju.
Spremembe in nove začetke pa lahko zaznamujemo tudi z drobnimi pozornostmi. Povabite prijatelja, nekdanjega sošolca, sodelavca, sorodnika ali
znanca na kavo ali tortico v eno izmed prijetnih kavarn in slaščičarn v BTC
Cityju. Oglejte si okusne recepte, ki so jih za vas pripravili v restavraciji CITY in
skuhajte kaj drugačnega.
Pravijo, da je smeh pol zdravja. Zakaj se ne bi sprostili ob ogledu romantične
komedije v Koloseju ali od srca nasmejali predstavi v Teatru komedija BTC?
Sprostite pa se lahko tudi ob bovlingu v Areni Vodafone Live! ali razvajanju v
Vodnem mestu Atlantis. Bovlingu se bo v Areni kmalu pridružil Casino Rio. V
tej številki Vodnika pa preberite tudi, kako se dan začne v BTC Cityju, ko
večina nas še spi.
Novi začetki in spremembe se nam ponujajo na vsakem koraku, le znati
moramo prepoznati svoje želje in jih uresničiti. Včasih je dovolj, če se samo
za trenutek ustavimo in ozremo okoli sebe. Poiščimo veselje v drobnih stvareh. Prebudimo se v pomladi, veselimo se druženja in uresničevanja želja.
BTC City vam za to ponuja veliko priložnosti.
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Prenovljena Heta v dvorani A

Maros v dvorani 2

Outlet trgovina v Hali 12

Otroška soba Akanto

Prenovljeni Mega Factory Outlet

Pri Urarstvu Heta, podjetju z dolgoletno tradicijo,
ki sega v leto 1892, so še posebno pozorni do
svojih kupcev. Ker želijo, da se vsi obiskovalci pri

Kdaj ste nazadnje otroku opremili sobo? Ste
pomislili, da si tudi vaši malčki želijo vedno novih
stvari v prostoru, v katerem preživijo največ časa, torej v svoji sobi? Zakaj jim ne bi privoščili najboljšega in jim uredili kraljestva otroških sanj in
domišljije, ki se spreminja iz trgovine v knjižnico,
bolnišnico ali lepo urejeno sobico za spanje in
učenje? Pri Marosu imajo to pomlad še posebno pester izbor otroških sob v nežnih barvah. Iz
njihove ponudbe vam tokrat predstavljamo
proizvajalca pohištva Akanto, katerega širok program med drugim zajema otroške, dnevne
sobe, spalnice. Akanto izdeluje pohištvo srednjega kakovostnega razreda, ponuja pestro izbiro
elementov in barv, pohištvo pa vam izdelajo
tudi po naročilu. Na sliki je otroška soba Fokus.
Več informacij: Maros Ljubljana, BTC City,
dvorana 2, telefon: (01) 401 20 27,
spletna stran: www.maros.si

Uspešen in za uporabnike izjemno zanimiv koncept outlet trgovine si je v BTC Cityju, natančneje v prvem nadstropju Hale 12, nadel preobleko
"premium". V njem lahko vse leto kupujete priznane blagovne znamke oblačil in obutve celo
s 70-odstotnimi popusti. Zelo dobro kakovost
oblačil lahko dobite že od 2 evra naprej. Prodajni program trgovine, ki se razteza na več kot
tisoč kvadratnih metrih, ponuja oblačila za vse
priložnosti. Največji del ponudbe temelji na
sproščeni urbani modi blagovnih znamk Tom
Tailor, Tally Weijl, Veromoda in Orsay, veliko je
specializiranih blagovnih znamk džinsa, kot so
G-Star, Jack & Jones in Only. Najzahtevnejše
kupce bosta razveselila oddelka ženske in moške mode s kolekcijami Just Cavalli, D & G, Versace Jeans Couture in Armani Jeans. Za tiste, ki
prisegate na slovenske blagovne znamke, boste
v Mega Factory Outletu našli edini outlet program Mure in Laboda v BTC Cityju. Simpatičen
je tudi oddelek otroške mode, zelo dobro zalo-

Foto arhiv Salon Creatina

Salon Creatina je mesto, kjer lahko vsaka družina popolnoma spremeni svoj dom. Salon Creatina uveljavlja zdaj novo storitev in razširjen prodajni program Home Decor.
Kaj pomeni Home Decor v Salonu Creatina? To
je mesto, kjer lahko izberemo usklajene tekstilne
proizvode za opremo doma, za poživitev prostorov in udobje, ki ga želimo doma v svojih prostorih.
Home Decor v Salonu Creatina vam tudi omogoča, da postopoma z izbranim okusom preoblikujemo videz svojega doma. Svetovalci - prodajalci v Salonu Creatina so usposobljeni za
svetovanje, kako uskladiti barve in barvne odtenke za vaš dom.
Najnovejši trendni tekstilni proizvodi so že v Sa-

lonu Creatina. Cene so izredno ugodne. Salon
Creatina omogoča ugodno plačilo na 24 obrokov, brez pologa in brez stroškov. Home Decor je
novost pri prodaji preprog, talnih oblog, posteljnine, dekorativnih dodatkov, tkanin in drugih
tekstilnih proizvodov.
Home Decor - vse na enem mestu za vaš dom.
Home Decor v Salonu Creatina vam bo v zelo
pomagal pri urejanju vašega doma.
Več informacij: Salon Creatina, BTC City,
dvorana 2, telefon: (01) 541 66 06,
spletna stran: www.creatina.si

Akcija zbiranja neuporabljenih
zdravil iz gospodinjstev

Varno uničenje
neuporabljenih zdravil
Društvo študentov farmacije Slovenije v sodelovanju s farmacevtsko družbo Lek, d. d. že nekaj
let po različnih slovenskih regijah organizira akcijo zbiranja neuporabljenih zdravil iz gospodinjstev, poimenovano "Leciklarna". Letos bo

V največji optiki Clarus v Evropi, na kar osemsto kvadratnih metrih v ljubljanskem BTC Cityju, vas že čakajo še vroče kolekcije sončnih
očal naravnost z modnih stez. Kaj je letos najbolj "in"?
Lani smo se privadili na zelo velika, črna, obrazu
prilegajoča očala oblike "wraparound", v retro
slogu Jackie O. Letos so to obliko kreatorji nadgradili s še več domišljije in nas presenetili z
novimi izvirnimi rešitvami. Presenečeni boste
nad lesenimi okvirji ali pa okvirji iz usnja z živalskimi vzorci, še več kristalčkov in kamenčkov,
prepletom različnih materialov, igro plastike in
kovine, krzna in nepričakovane oblike. Ponovno
so "in" očala v obliki solze oziroma klasična
pilotska očala. Svežo energijo prinašajo obarvana stekelca v svežih barvah od modre, rumene,
oranžne, vijolične in koralne do s prehodom zatemnjenih ali odsevnih, ogledalnih stekelc. Okvirji sijejo v prosojni plastiki, okrašeni z rožicami,
čipkastimi vzorčki. Več je modre barve, logotip
oziroma blagovna znamka je še pomembnejša, izpostavljena in jasno vidna. Seveda so najbolj modna zveneča kreatorska imena: Giorgio
Armani, Calvin Klein, Prada, Gucci, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Fendi, Hugo Boss, Chanel ...

Vrhunska so tudi sončna očala.
A ob vsem tem nikakor ne smemo pozabiti, kaj
je najpomembneje! Sončna očala niso le vroč
modni dodatek, ampak predvsem pomembna
in nujna zaščita za vaše oči. Kakovostna sončna
očala zato letos ščitijo ne le pred UVA A, ampak
tudi pred UVA B-sončnimi žarki, z zatemnitvijo
tudi do 90 odstotkov, kar je še posebno pomembno pri uporabnikih kontaktnih leč. Katera
so prava sončna očala za vas in vaš vid? Pri
izbiri med štiri tisoč modeli vam bodo z veseljem
svetovali in pomagali izkušeni svetovalci v optiki
Clarus. Se vidimo!
Informacije: Optika Clarus, BTC City,
dvorana 4, telefon: (01) 585 20 00.

Foto arhiv Optika Clarus

Home Decor vse na enem mestu
za vaš dom

Najbolj vroči trendi sončnih očal

Prenovljena trgovina Two Way v dvorani A
akcija potekala v mesecu aprilu, zdravila se
bodo zbirala vsako soboto (7., 14., 21. in 28.
aprila) na v ta namen postavljenih stojnicah v
Ljubljani, Domžalah, Kamniku, Vrhniki in Grosupljem. V Ljubljani bodo stojnice postavljene v
BTC Cityju (Aleja mladih, dvorana A), na Prešernovem trgu in v Mercator centru Šiška. Podjetji Kemis, d. o. o. in Snaga, d. o. o. bosta poskrbeli za odvoz zbranih zdravil in njihovo ustrezno
uničenje. Zdravila bodo med samo akcijo tudi
popisovali in po koncu zbiranja izvedli raziskavo
o tem, katere skupine zdravil so bile med zbranimi zdravili najbolj zastopane, kateri so vzroki za
to, da se zdravila ne porabijo v celoti oziroma v
skladu s predpisano terapijo ter kateri so ključni
problemi pri zbiranju zdravil v tem trenutku in kaj
lahko pričakujemo v prihodnosti.
Neporabljena zdravila (tako tista, ki jim je rok
uporabnosti že pretekel, kot tudi tista, za katera veste, da jih ne boste več potrebovali, čeprav jim rok uporabnosti še ni pretekel) torej
lahko v mesecu aprilu prinesete na stojnice
vsako soboto med 8. in 14. uro, organizatorji
pa bodo poskrbeli za pravilno uničenje zbranih zdravil.
V Društvu upajo, da bodo na ta način pripomogli k smotrnejši uporabi zdravil, ohranjanju čistejšega in bolj zdravega okolja ter k ustrezni ureditvi
problematike zbiranja neporabljenih zdravil.

Še bolj prijetni nakupi v Two Way
V modni trgovini Two Way v dvorani A v BTC Cityju so se letos odločili, da bodo malce osvežili
videz trgovine. Na dan žena, 8. marca, so odprli vrata prenovljene trgovine in na ta dan
vsem kupcem ponudili oblačila za kar 20 odstotkov ceneje. Vsakega kupca pa so tudi obdarili. Trgovina Two Way ponuja najnovejša modna oblačila za otroke, najstnike in odrasle, ki se
želijo oblačiti modno in hkrati po ugodnih ce-

nah. Kot so nam povedali, so spremenili tudi
koncept trgovine, tako da so oblačila kupcem
kar najbolj dostopna. Želijo si, da bo nova trgovina Two Way še bolj ugajala njihovim obiskovalcem in da se bodo v njej dobro počutili.
Obiščite jih in se prepričajte o njihovi kakovostni
ponudbi.
Več informacij: Trgovina Two Way, dvorana A,
telefon: (01) 585 15 87.

Foto arhiv trgovina Two Way

Salon Creatina v dvorani 2

Nove kolekcije sončnih očal že v OPTIKI CLARUS!

Foto arhiv Maros

njih tudi dobro počutijo, so pred kratkim prenovili
trgovino Heta v dvorani A v BTC Cityju. Kot so
nam povedali, so jo prenovili predvsem v zadovoljstvo kupcev in tudi zaradi nove prestižne
znamke ur CERRRUTI 1881. Zdaj lahko izbirate
ure in nakit tudi te prestižne znamke. V trgovini
Heta pa so vam na voljo tudi ure drugih prestižnih blagovnih znamk: Joop, Pierre Cardin in
nakit Oliver Weber s kristali Swarovski ... Pri Urarstvu Heta pa vam ure ne bodo le prodali,
temveč bodo opravili tudi servis, zamenjali pašček ali baterijo in poskrbeli, da bo vaša ura kazala prav.
Več informacij: Urarstvo Heta, dvorana A,
telefon: (01) 585 26 96,
e-pošta: urarstvo.heta@siol.net

žen pa je oddelek perila, ki ponuja izdelke Lisce
in Skinnyja. Premium Mega Factory Outlet je za
svoj edini outlet kotiček v Sloveniji izbral tudi priznani proizvajalec perila Triumph. Ponudbo zaokrožuje velik oddelek moške in ženske obutve.
Več informacij: Mega Factory Outlet, Hala 12,
1. nadstropje, telefon: (01) 585 20 87.
Trgovina je odprta od ponedeljka do petka
od 9.30 do 20.30, ob sobotah od 9.00 do
21.00, ob nedeljah in praznikih pa je trgovina
zaprta.

Foto Žare Modlic

Foto arhiv Urarstvo Heta

Po uro in nakit v Heto

Dogodki v BTC Cityju
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Kolosejev XpanD ekskluzivno predstavlja:

Polet z balonom BTC CITY

Pa smo ga dočakali! Na srebrna platna XpanD
Koloseja v Ljubljani in Mariboru bo 29. marca
prišel prvi celovečerni film, ki si ga lahko v celoti ogledate v 3D-tehniki! Spoznajte Robinsonove je animirana družinska komedija, ki je poleg običajne, 2D-verzije za klasične kinodvorane, na voljo tudi v digitalni 3D-verziji. Za predvajanje tako nadgrajene verzije mora biti
dvorana opremljena z digitalnimi projektorji, ki
omogočajo predvajanje v 3D-tehniki. Tako
opremljeni pa sta v Sloveniji in njeni širši okolici
samo dvorani XpanD v zabaviščnem centru
Arena Vodafone live! in v mariborskem Koloseju.

Foto arhiv BTC City

Ste vedeli, da je balonarstvo najstarejša panoga letalstva? In da je balon prvo vozilo na motorni pogon? Potem zagotovo veste tudi to, da
ima čisto svoj balon tudi BTC City. Ajda 3 je največji balon v Sloveniji, njegova prostornina je kar
sedem tisoč kubičnih metrov, hkrati pa lahko v
nebo dvigne največ trinajst oseb. Ajda 3 je našla topel dom v Balonarskem centru Barje, kjer
Grega Trček z budnim očesom pazi nanjo. Gotovo ste opazili, da je balon v odličnem stanju.
Če se zazrete v nebo, lahko balon BTC City opazite čisto vsak dan, ko mu vremenske razmere
to dopuščajo. In zakaj ne bi poleteli nad Ljubljano tudi vi? Polet z balonom BTC City je kot nalašč za vas, če si želite naše glavno mesto ogledati s ptičje perspektive, če vas muči strah pred
višino, pa bi se ga radi znebili, če bi radi svojim
najdražjim podarili nekaj edinstvenega, samosvojega in zanimivega. Polet z Ajdo 3 je lahko
lepo darilo in prijeten spomin. Si predstavljate,
kako nekaj sto metrov nad Ljubljano opazujete,
kaj se dogaja v mestu?

Prvi celovečerni film 3D v
Sloveniji - naravnost iz Disneyja

Spoznajte Robinsonove

Cena na osebo za polet z balonom BTC
City je 105 evrov, za skupine po dogovoru.
Informacije: Grega Trček, telefon 041/66 45 45

Zaradi predvajanja filma v 3D-tehniki so glavni
junaki filma Spoznajte Robinsonove še bolj živi in
imeli boste občutek, da prihajajo iz platna in bi
se jih lahko dotaknili, če bi le iztegnili roke. Glavni lik je simpatični dvanajstletni izumitelj Lewis, ki
ustvari čitalnik spominov, da bi odkril, kdo so bili

IPA Sekcija Slovenija

njegovi starši. Toda fantastično napravo ukrade
zlobni znanstvenik. Lewisu nepričakovano ponudi pomoč Wilbur, ki ga s časovnim strojem odpelje v prihodnost, polno neverjetnih naprav in
čudaških bitij, prav tako nevsakdanja pa je tudi
Wilburjeva družina - Robinsonovi. A kot se izkaže,
ključ do vseh Lewisovih vprašanj tiči prav pri njih
in zlobni profesor še ni izrekel zadnje besede.
Film je sinhroniziran v slovenščino, dodani pa so
mu tudi posebni učinki, ki jih boste doživeli vsi
tisti, ki si boste film ogledali v dvorani XpanD in si
izbrali posebne sedeže.

Velika noč je poseben praznik. Še posebej se ga veselijo otroci,
saj dobijo pisanko, v kateri je obilo dobrot. Posebno mesto imajo
ob Veliki noči pirhi, ki jih pri nas krasimo z različnimi motivi. Tako
Belokranjci in Prekmurci večinoma zaljšajo jajca z geometričnimi
in stiliziranimi liki, Primorci in Gorenjci pa uporabljajo ornamentiko
iz narave, rastline in cvetove. Okrasite pirhe tudi vi in uživajte v ustvarjanju skupaj z otroki. Vse potrebno boste našli v številnih trgovinah v dvorani A v BTC Cityju v Ljubljani.

Storimo nekaj zase

Foto arhiv Policija

Vsako leto se na naših cestah ponesreči nekaj sto motoristov. Statistika prometnih nesreč nas opozarja, da je na naših cestah v letu
2006 šestdeset motoristov IZGUBILO
ŽIVLJENJE. Vzroki so različni, najpogostejši pa so neprilagojena
hitrost, nepravilna vožnja skozi
ovinke, nepravilno prehitevanje,
izsiljevanje prednosti in neupoštevanje varnostne razdalje.
V tečajih varne vožnje poteka usposabljanje
v veščinah obvladovanja motornega kolesa prispevek motorista za večjo lastno varnost.

IPA sekcija Slovenija - Moto klub, 14. aprila 2007,
ob 11. uri, na Inštitutu RS za rehabilitacijo v Ljubljani, pripravlja okroglo mizo z naslovom "STORIMO NEKAJ ZASE", saj se člani zavedajo, da je
premalo vedno le govoriti, kaj bi drugi morali
storiti, temveč da lahko motoristi veliko sami storijo zase.
Tema in rdeča nit okrogle mize je zavedanje
tveganja in nevarnosti pri udeležbi v prometu z
opozorilom na posledice in zavedanje pomembnosti obvladovanja motornega kolesa.

Foto arhiv Kolosej

Z Ajdo 3 v nebo

V prometnih nesrečah je v letu 2006
umrlo 42 motoristov.

Program prireditve
14. aprila 2007 ob 11. uri bo na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo v Ljubljani (Linhartova cesta 51 (velika dvorana) okrogla miza, na kateri bodo sodelovali:
predstavnika Policije (Robert Sušanj in Janez Gradin),
inštruktor varne vožnje (Brane Legan),
predstavnik Inštituta za rehabilitacijo (dr. Klemen Grabljevec),
psiholog dr. Peter Umek s Fakultete za varnostne vede
predstavnik Ministrstva za promet in zveze, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(mag. Bojan Žlender),
predstavnik Reševalne postaje Ljubljana,
predstavnik društva Maksi (Blaž Žgajnar),
najboljši slovenski voznik relija na motociklu (Miran Stanovnik),
predstavnik Zveze motoklubov Slovenije (Leopold Pungerčar),
sodni izvedenec prometne stroke (Miran Mozetič).
Okroglo mizo bo povezoval Janez Martinčič.
Ob 15. uri bo na parkirišču v BTC Cityju, v nesposredni bližini dvorane A, predstavitev:
treninga varne vožnje motociklov (Tečaj varne vožnje B. Legana, Policije, reševalcev na
motorjih in Vojaške policije),
zaščitne opreme za motoriste (TC motoshop, Compaco - Nolan),
pnevmatik (Špan - Michelin),
sistemov za varno vožnjo (AS Domžale - Honda),
reševanja (Reševalna postaja Ljubljana, Poklicna gasilska brigada Ljubljana, AMZS),
dela Policije (nadzornega sistema provida, radarskih sistemov …),
dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dogodki v BTC Cityju
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Dobro jutro BTC

Ko BTC City še spi
BTC City je pokonci že veliko pred
uradnim odprtjem trgovin. Pridne
roke številnih delavcev vsako jutro
poskrbijo, da je v trenutku, ko v
nakupovalno središče vstopi prvi
obiskovalec, vse v najlepšem redu.

iščenje zunanjih površin se začne ob 4.
uri zjutraj z odvozom odpadkov, menjavo vrečk v koših, pometanjem cestišč in
pločnikov ter odstranjevanjem odpadkov z zelenic. Čiščenje nakupovalnih dvoran in tržnice pa
se prične ob 6. uri, takrat čistilci pometajo hodni-

Č

Varnost in
urejanje prometa
Varen in tekoč promet je izjemno pomemben
za uspešno delovanje BTC Cityja. Ker se BTC City sooča z vse večjim številom obiskovalcev, ki
večinoma prihajajo z osebnimi vozili, je za lažje
potovanje po malem mestu pomembna pro-

ke in stopnišča, menjajo vrečke v koših za odpadke, čistijo hodnike, stopnišča in sanitarije ter
odstranjujejo madeže na vhodnih steklenih površinah. Skorajda nevidni pa so čistilci na delu ves
dan, saj v nakupovalnih dvoranah pridno spremljajo dogajanje, čistijo hodnike s stopnišči in sanitarije. Delajo, dokler so trgovine odprte.
Ko trgovine zaprejo svoja vrata, z delom začnejo
varnostniki, ki preverijo, ali so vsa vrata trgovin skrbno zaprta, nadzirajo parkirišča in nepravilno
parkirane avtomobile, preverjajo prometno signalizacijo in skrbijo za to, da v trgovinah in izven
njih ne prihaja do kakršnih koli nepravilnosti.
Delo servisa pa poleg vsakodnevnih opravil obsega tudi mesečna in letna opravila ter obveznosti, ki so odvisne od vremena in dnevnega dogajanja v BTC Cityju.

Kam na kavo pred
odprtjem trgovin?
Pred uradnim prebujanjem BTC Cityja so v
mestu nakupov poleg zaposlenih v servisu
že zbujeni v Taverni Brajda ob dvorani A (vra-

Taverna Brajda

ta odpre ob 6:00), Baru in slaščičarni Orehek
in Okrepčevalnici Kristan (na Tržnici BTC, vrata odprejo ob 7:30), v katerih lahko še pred
nakupovanjem popijete jutranjo kavico in si
privoščite slasten zajtrk.

metna signalizacija križišč po celotnem območju, video nadzor prometa in parkirišč, krožišča, ki pripomorejo k večji pretočnosti prometa, ureditev pešpoti, ureditev kolesarske steze,
8000 brezplačnih parkirnih mest, parkirna hiša
ob Vodnem mestu Atlantis ter druge oznake za
usmerjanje voznikov. Za lažje premikanje po
BTC Cityju pa skrbita tudi avtobus številka 17 in
vlak, ki dnevno pelje z ljubljanske železniške
postaje do Vodnega mesta Atlantis.

BTC City - Varno in ekološko
usmerjeno čisto mesto
neprestano posodabljati in izboljševati
sistem kakovosti in ravnanja z okoljem v
skladu s svetovnimi smernicami,
preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z odpadki, ki nastajajo na lokacijah družbe BTC d.d.,
z investicijami in posodobitvami optimizirati porabo vode ter minimizirati obremenjevanje okolja z odpadlimi vodami,
načrtovati in upravljati prometno ureditev na lokacijah tako, da bo omogočala varnost vseh udeležencev v prometu ter minimizirati direktne in posredne škodljive vplive na okolje,
z aktivnimi požarno-varstvenimi, higienskimi ter drugimi specialnimi ukrepi zagotoviti maksimalno možno varovanje
oseb in njihovega zdravja ter premoženja lastnikov in vseh poslovnih partnerjev,
spoštovanje etičnih in družbenih norm
ter zahtev relevantne v odnosu do vseh
zainteresiranih strank.

BTC, d. d. je družba, ki se uspešno sooča s sodobnimi zahtevami in pričakovanji ekološke in
družbene odgovornosti. Lani je družba BTC, d. d. za področje gospodarjenja s prostorom pridobila certifikat kakovosti ISO 14001 sistem upravljanja z okoljem za področje BTC City Ljubljana in Vodnega mesta Atlantis. To je mednarodno priznan pristop do upravljanja z okoljem.
Javnosti smo tako pokazali, da smo vzpostavili dober sistem za spremljanje in merjenje vplivov
na naše širše okolje in dokazali, da družba BTC, d. d. z okoljem ravna odgovorno.

Foto arhiv BTC City

BTC d.d. je družba, ki se uspešno sooča s
sodobnimi zahtevami in pričakovanji ekološke in družbene odgovornosti. V odnosu
do okolja zasleduje naslednje cilje:
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Tržnica BTC

Tržnica BTC
DELOVNI ČAS:

Kjer
narava
nudi svoje
dobrote
V
BTC Cityju lahko dobite prav vse. Pomemben del mesta v malem je tudi
tržnica, na kateri lahko kupite sveže
sadje, zelenjavo in kup drugih dobrot. Še posebno bogato je tržnica založena spomladi, ko
se prodajalne šibijo pod številnimi dobrotami.
Ponudbo zunanjega dela tržnice predstavljajo
štirje segmenti prodaje: prodaja svežega sadja
na 25 prodajnih mestih vzdolž stavbe, prodaja
sveže zelenjave na 23 stojnicah na osrednjem
delu, kjer svoje izdelke prodajajo predvsem okoliški kmetje, prodaja blaga neživilskega izvora
(tekstil, obutev, sveče) na 28 stojnicah ob zunanjem robu nadstrešnice in prodaja hitre hrane v treh kioskih. Odkar ima tržnica nadstrešnico,
je nakupovanje sadja in zelenjave nemoteno
tudi ob deževnih dneh in sneženju, poskrbljeno
pa je tudi za večjo higieno prodajnih površin in
boljšo kakovost blaga. V neposredni bližini je dovolj brezplačnih parkirnih mest.

ARVAJ
notranji del tržnice
telefon: 041 610 232
www.arvaj.si
Mesarija Arvaj nudi trajne izdelke, suhe mesnine,
klobase, obarjene in poltrajne salame, aspike,
paštete, polkonzervirane izdelke, ocvirke in
mast, meso mladih govedi, goveje, svinjsko in
telečje meso, jagnjetino, varovalne izdelke, izdelke, pripravljene za žar in koline.

Od ponedeljka do petka od 8:00 - 19:00,
sobota 7:00 - 18:00

GRAJSKE PEKARNE

DISKONT HARDI

JANJA GODEC

notranji del tržnice
telefon: (01) 585 28 15

notranji del tržnice
telefon: (01) 585 26 88
www.hardi.sii

notranji del tržnice
telefon: (01) 568 58 60

Grajski peki so odkrili formulo odličnosti, ki že
nekaj let zapovrstjo na ocenjevanjih kruhov in
pekovskega peciva kruhom in pekovskemu
pecivu zagotavlja odlične ocene. Formula je
skup strokovnosti, znanja, izkušenosti, pridnosti in
ne nazadnje inovativnosti grajskih pekov. Grajske
pekarne so del skupine Žito prehrambena industrija, d. d.

JABLANA
notranji del tržnice
telefon: (01) 428 06 60
Proizvodnja zdrave hrane Jablana ponuja izdelke, ki jih bodo veseli vsi, ki želijo bolj paziti na
svojo prehrano, in tudi vegetarijanci. Zajema izdelke iz pšeničnega mesa - sejtana in iz sojinega sirčka - tofuja.

BAR KOFI PLAC

ČEVAPČIČNICA

notranji del tržnice
telefon: 041 536 899

notranji del tržnice
telefon: 041 244 295

V baru Kofi Plac se boste lahko okrepčali pred
nakupovanjem, med njim ali seveda po njem.
Sprejeli vas bodo v prijetnem ambientu in poskrbeli za potešitev vaše žeje.

Ko si boste zaželeli pravih sočnih čevapčičev in
ostalih izdelkov iz mletega mesa, je Čevapčičnica na tržnici BTC kot nalašč za vas. Po slastnih
čevapčičih si boste zagotovo obliznili vse prste.

Veriga trgovin HARDI obsega 16 lastnih in dve
franšizni trgovini. V trgovinah po nizkih cenah
prodajajo blago visoke kakovosti. To dosegajo s
ponudbo manj znanih blagovnih znamk, ki s
primerljivo kakovostjo in nižjo ceno konkurirajo že
uveljavljenim blagovnim znamkam. Prodajajo
blago domačih in tujih proizvajalcev. Njihova
ponudba je široka in zajema živila in neživilske
ter tehnične izdelke.

OKREPČEVALNICA KRISTAN
telefon: 031 759 057

Če prisegate na domača zdravila, bo na Tržnici
BTC za vas poskrbela domača lekarna Janje
Godec, kjer boste našli zdravila za skoraj vsak
prehlad, bolezen ali manjšo zdravstveno težavo.

EXPRES
notranji del tržnice
telefon: (01) 585 25 69
V Expresu vam bodo izdelali ključe, popravili
čevlje, poskrbeli pa bodo tudi za vaše gospodinjstvo. Tam namreč lahko nabrusite svoje nože
in škarje.

V okrepčevalnici Kristan v zunanjem delu tržnice
se boste po ugodnih cenah lahko najedli sveže
pečenega bureka, hot doga, mini pic, lepinj z
mesom, sendvičev, sladic in napitkov.

NOGRAŠEK
notranji del tržnice
telefon: 041 708 346
Če prisegate na kmečke mesne izdelke, se po
dobrote za kosilo s prijatelji ali družino odpravite
na stojnico Nograšek na Tržnici BTC.

STRLE
notranji del tržnice
telefon: (041) 642 703
Na stojnici kmetije Strle boste našli domače
mlečne proizvode, od masla in sira pa vse do
slastne skute in smetane, s katero boste lahko
pripravili kosilo po svojih najljubših receptih.

CVETJE MOJ
notranji del tržnice
telefon: (01) 585 25 79
V cvetličarni Cvetje moj lahko kupite in aranžirate darila in cvetje. Prodajajo sveže cvetje,
lončnice, okrasne lončke, suho cvetje, svileno
cvetje, sveče, žalne pakete, okrasne sveče,
žalne aranžmaje in vence ter šopke za različne
priložnosti. Zabaven darilni program obsega
mala darila, lesene in keramične izdelke, lončke, porcelanaste punčke in še in še.

OREHEK - PEKARNA IN SLAŠČIČARNA
notranji del tržnice
telefon: (01) 585 28 10
V prodajalni kruha in peciva lahko kupite prek 20
različnih vrst dnevno svežega kruha, okrog 60
različnih vrst pekovskega peciva, razne vrste
sadnih in čokoladnih tort, pestra je izbira piškotov, ponujajo tudi praznične potice, burek, toast,
slane preste in drobtine. V novo opremljeni slaščičarni pa lahko udobno sedite in popijete kavo, čaj ali druge brezalkoholne napitke in naravne sokove. Posladkate se lahko z raznovrstnimi
torticami, kremnimi rezinami, indijančki, različnimi pitami, krostatami, rogljički, tiramisujem,
okrepčate pa z burekom ali bogatimi sendviči.
Ponujajo tudi 20 vrst sladoleda iz lastne proizvodnje. Otroci se lahko zabavajo v otroškem kotičku, starši pa medtem prelistajo dnevno časopisje. Poleti se lahko ohladite v senci prijetnega
letnega vrta.

Nakupujemo v BTC Cityju
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RENTA COMM

KMETIJA MINKA HUDIN

TRAFIKA 3 DVA

VASIČ

telefon: (041) 612 856

notranji del tržnice
telefon: (02) 685 44 61

notranji del tržnice
telefon: (01) 585 15 31

notranji del tržnice
telefon: (041) 209 332

Za potešitev lakote med nakupovanjem se odpravite v Renta comm, kjer si boste lahko privoščili vse vrste bureka ali hot dog. Nakupovanje s
polnim želodcem je še prijetnejše.

Ste ljubitelji izdelkov iz kokošjega mesa? Potem
je za vas kot nalašč stojnica kmetije Hudin na
Tržnici BTC. Tam boste namreč lahko kupili domače kokoši.

RIBJA RESTAVRACIJA RIVALTRADE

LAJKOVIČ

notranji del tržnice
telefon: (01) 585 17 36

notranji del tržnice
telefon: (041) 740 215

Če ste ljubitelji morskih dobrot, se odpravite v
ribjo restavracijo Rivaltrade, kjer imajo na voljo
številne morske specialitete.

Ste ljubitelji dobrega slovenskega cvička? Potem
je za vas pravšnja stojnica Lajkovič, ki jo mnogi
poznajo tudi pod imenom Cvičkov hram.

PERUTNINA PTUJ
notranji del tržnice
telefon: (01) 547 85 92
www.perutnina.si
Perutnina Ptuj z znanjem vzreje in predelave perutninskega mesa kupcem zagotavlja visoko kakovost in najvišjo varnost izdelkov. Na njihovi stojnici Tržnice BTC boste našli meso, salame, že pripravljeno meso, s katerim vam bodo v Perutnini
Ptuj olajšali pripravo kosila, poskrbeli pa so tudi za
program Welness, ki vsebuje lahke dietne izdelke.

Marsikdo meni, da je med bolj zdrav in slajši od
sladkorja. Veliko ljudi pa med uporablja tudi kot
domače zdravilo. Sladko tekočino iz cvetličnega nektarja boste na Tržnici BTC našli na stojnici
Vasič.

VINAKRAS SEŽANA
notranji del tržnice
telefon: (01) 585 14 86
www.vinakras.com
V vinotoču Vinakrasa iz Sežane ponudba odprtih vin obsega kraško belo vino, chardonnay, teran PTP, primorsko rdeče in belo vino. Med vrhunskimi buteljčnimi vini boste lahko izbirali med
izbranim teranom, terantonom, malvazijo, chardonnayjem, belim pinotom, sivim pinotom, sauvignonom, marmorno penino in kraško penino.
Povsem nov v ponudbi pa je slasten teranov
liker.

VRTNI CENTER KALIA
notranji del tržnice
telefon (01) 540 51 34
www.kalia.si

PEKARNA PEČJAK

JANEZ GOSENICA

MAKEDONIJA TRADE

notranji del tržnice
telefon: (01) 585 27 54
www.pekarna-pecjak.si

notranji del tržnice
telefon: (041) 926 633

notranji del tržnice
telefon: (01) 585 14 72

Pekarna Pečjak vam nudi svež kruh in pekovsko pecivo, sveže sproti pečene slaščice iz
listnatega, kvašenega listnatega in vlečenega
testa. Lahko izbirate tudi med svežim ali zamrznjenim listnatim in vlečenim testom. V ponudbi imajo tudi navadne in polnjene testenine različnih vrst ter tortice, kremne rezine in
druge biskvitne slaščice. Za sladkanje doma
pa si lahko privoščite izdelke iz njihovega zamrznjenega programa.

ZOO MARKET PREIS
notranji del tržnice
telefon: (01) 523 12 60
www.zoomarketpreis.si
Trgovina je specializirana za male živali, v njej
boste dobili vse za svoje hišne ljubljenčke; pasjo
hrano in opremo, mačjo hrano in opremo, akvaristično opremo in akvarijske ribe, opremo za
ptice in male glodavce, opremo za teraristiko
ter opremo za vrtne ribnike.

MESNINE DEŽELE KRANJSKE
notranji del tržnice
telefon: (01) 524 47 14
www.mesnine-dezele-kranjske.si
Glavna dejavnost MDK je proizvodnja mesnih
izdelkov in mesa. V podjetju so še posebno ponosni na bloško in kranjsko klobaso ter hrenovke.
Pestra in raznolika je tudi ponudba svežega
mesa, katere novost je predpakirano meso na
pladnjih - mikro konfekcija, ki je namenjeno končnemu porabniku. Novost v ponudbi pakiranega mesa so raznovrstne marinade ali začinjeno
meso, ki so jih poimenovali Ponve.

Ko boste nakupili sadje, zelenjavo in ostale dobrote, ki jih boste položili na obloženo mizo, vam
manjka le še kapljica dobrega vina. Za to bo
poskrbela stojnica Janeza Gosenice, kjer boste
našli vino vseh slovenskih pokrajin in prav gotovo
kakšno po svojem okusu.

ŠTAJERC
notranji del tržnice
telefon: (02) 586 10 24
Eden najbolj prodajanih sadežev je gotovo jabolko in zagotovo še niste poskusili vseh vrst, ki jih
je mogoče dobiti pri nas. Pri Štajercu se boste
lahko založili z veliko različnimi vrstami jabolk in
našli tisto, ki vam najbolj tekne.

V trgovini Makedonija trade boste našli vse
makedonske proizvode: vino, konzervirane proizvode in slaščičarske proizvode po najugodnejših
cenah. Še posebno ugodni in zelo kakovostni so
proizvodi blagovne znamke Makedonija Trade.

KMETIJA BOGATAJ

V Vrtnem centru Kalia boste našli vse za vrt, njivo
in cvetlične gredice. Izbirate lahko med semenskim in nesemenskim programom. Semenski
program obsega semena vrtnin in cvetlic, vrtnice, okrasne čebulice, semenski krompir, žita,
koruzo, trave in detelje, krmne poljščine, okrasne
trave, okrasno in sadno drevnino ter trajnice.
Nesemenski program pa zemljo, tekoča in mineralna gnojila, sredstva za varstvo rastlin - insekticide, fungicide, herbicide, rodentocide, limacide - in vinarsko opremo. Na izbiro imate tudi
vse za vrt ter hrano in opremo za male živali.

TRGOSADJE
notranji del tržnice
telefon: (01) 585 28 12
Namesto sladkarij je za prigrizek bolj primerno in
tudi bolj zdravo suho sadje. Suho sadje vseh vrst
lahko kupite na stojnici Trgosadja.

notranji del tržnice
telefon: (04) 518 13 82
Na stojnici kmetije Bogataj si lahko privoščite vse
vrste mlečnih izdelkov, izdelanih iz kravjega mleka. Od poltrdih in dimljenih sirov do masla, skute
in smetane, s katerimi bodo najbolj priljubljeni
recepti pred vašimi očmi in rokami dobili slasten
vonj in okus.

Po zdravo hrano
na Ekotržnico
Ponudbo tržnice v BTC Cityju je konec septembra lani obogatila Ekotržnica, na kateri
lahko kupite ekološko pridelano sadje in
zelenjavo, namenjena pa je vsem tistim, ki
želijo živeti bolj zdravo in v preobilju ponudbe prepoznati tista živila, ki so zdravju koristna in mu ne škodijo ter so hkrati pridelana
po okolju prijaznih postopkih. Ekološko kmetovanje označuje različne pristope, ki jim je
skupno, da delajo brez umetnih gnojil in
sintetičnih zaščitnih sredstev. Pridelavo ekoživil nadzoruje ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mnogi ekoživila kupujejo tudi zaradi boljšega okusa ter visoke vitalnosti živil, saj je njihova trajnost pri shranjevanju daljša. Koncept ekološke tržnice bomo v prihodnjih letih dopolnjevali in nadgrajevali, kajti naša želja je, da razvijemo
kakovostno in bogato ponudbo ekološko
pridelane prehrane, ki bo v prihodnje privabljala obiskovalce iz vse Slovenije.
Ponudba na Ekotržnici: Kmetija Drago Uršnik, Kmetija Janez Šinkovec, Kmetija Sonja
Kastelic, Kmetija Zdravko Kerin, Kmetija Pavel, Bernarda Peternelj, Kmetija Alojz Kastelic, BIOGROZD, Darko Jakomin.

Vse za dom v BTC Cityju
www.btc-city.com

Poživite svoje stanovanje

Pomlad je tu
Ko zunaj zadiši po pomladi, se prebudijo tudi naši čuti za estetiko.
Tako začutimo, da moramo tudi v
svoj dom vnesti nekaj pomladne
svežine. Dnevno sobo lahko popestrimo z novim pohištvom, igrivimi
blazinami ali zavesami, veliko
spremembo in pridih pomladi pa
bomo v stanovanje vnesli s pomladnimi cvetlicami ali zanimivimi
dodatki, od vaz do sveč in drobnih
malenkosti, s katerimi bo naš dom
povsem oživel. Nekaj zamisli za vaš
dom smo poiskali v trgovinah BTC
Cityja.

NOVO
i
j
l
v
e
č
i
n
sveča
VAZE ANNE BERG rdeča 19,95 EUR (4.780,82 SIT),
zelena 28,99 EUR (6.947,16 SIT),
bela 12,99 EUR (3.112,92 SIT)
Trgovina F-AMBIENTI
spodnja etaža dvorane Emporium
Telefon: (01) 585 20 33

PLETENA CVETLIČNA KOŠARA

OKRASNE SOBNE RASTLINE PRIMULE

30 x 30 x 11 cm
2,45 EUR (587,12 SIT),

0,62 EUR/kos (148,58 SIT)

PLETENA KOŠARICA

Merkur - trgovina in storitve, d. d.
Dvorana 17
Telefon: (01) 520 08 16

16 x 36 x 8 cm
2,40 EUR (575,14 SIT)

OMAČNICA
(lahko tudi za suho sadje, slano pecivo)
9,01 EUR (2.158,80 SIT)
Trgovina TERA - RD, d. o. o., Komenda
Zgornja etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 26 29

LONČEK ZA ROŽE
9,84 EUR (2.358,06 SIT)

Foto Bomba, Izbor: uredništvo BTC vodnika

Trgovina TERA - RD, d. o. o., Komenda
Zgornja etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 26 29

OKRASNI PALČEK
9,84 EUR (2.358,06 SIT)
Trgovina TERA - RD, d. o. o., Komenda
zgornja etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 26 29

krst
obhajilo
birma
valeta
matura
poroka

By American

Šmartinska 152,
dvorana A (spodnja etaža),
1000 Ljubljana,
Telefon (01) 585 27 59

Največja
izbira
svečanih ženskih
in moških oblačil
ter svečanih oblačil
za otroke
od 0 do 15 let.
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Klub BTC CITY
Ker bi radi nakupovalno mesto
BTC City kar najbolj prilagodili
željam in potrebam kupcev, in
ker vemo, da nam vsem zmanjkuje časa v množici izbir, smo
se odločili, da Vam omogočimo, da boste kot član kluba
BTC City prejemali brezplačna
sporočila SMS, elektronska
obvestila ali brezplačne elektronske novice BTC City in tako
pred drugimi izvedeli o ugodnih akcijskih ponudbah, novostih, prireditvah, zanimivostih
ter področjih, ki Vas še posebej
zanimajo.

Postanite član Kluba BTC City tudi
Vi in prejeli boste kartico kluba!
Članstvo je BREZPLAČNO. Včlanite se
prek spletne strani www.btc-city.com.
Člani kluba bodo deležni številnih
presenečenj in ugodnosti.
Zvestoba nagrajuje - člane in
zveste uporabnike kartice
nagrajujemo: Člani Kluba BTC City
so vsak mesec deležni posebnega
presenečenja, saj članstvo v klubu
nagrajuje. Vsak mesec med člani
izžrebamo in nagradimo štiri
člane.
Kartica je prenosljiva in jo lahko
uporablja vsa družina.

Ugodnosti za člane Kluba BTC City
S klubsko kartico boste deležni različnih ugodnosti na območju BTC Cityja.

1. Avtopralnica BTC City - NOVO
S klubsko kartico imate 0,5 evra popusta
pri vsakem pranju na pralni stezi v
avtopralnici BTC City.

2. Vodno mesto Atlantis
Pri nakupu vstopnice Vodnega mesta Atlantis
za vse tri tematske sklope boste s klubsko
kartico deležni 5-odstotnega popusta
pri nakupu:
2-urne vstopnice
4-urne vstopnice
dnevne vstopnice
letne (imenske) vstopnice
darilnega bona na recepciji Vodnega mesta Atlantis (za 2-, 4-urno in dnevno vstopnico)
darilnih paketov - paket sprostitve, čokoladni paket, paket presenečenja, paket doživetij,
paket zdravi senior (Vodno mesto Atlantis)

BTC NA SPLETU
www.btc.si
www.btc-city.com
www.atlantis-vodnomesto.si
www.logisticni-center.si
www.millenium.btc.si

Popust se lahko uveljavlja le za navedene storitve, za vse ostale storitve iz cenika Vodnega mesta Atlantis popust ne velja. Popusti za navedene storitve se seštevajo, pri tem pa ne izključujejo
akcij in pogodb, ki jih ima Vodno mesto Atlantis sklenjene z drugimi poslovnimi partnerji. V klubu
bomo stalno dodajali ugodnosti članstva, o katerih vas bomo obveščali.

Vodno mesto Atlantis
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Fotografije arhiv Atlantis

Ljubite sami sebe

Sprostitev v
Termalnem
templju
Ljubite sami sebe! Kajti zdrav duh je
doma v zdravem telesu. Ta stara
modrost, ki velja še danes, nas opominja, da pomembnosti dobrega
počutja ne gre zanemarjati. Pomislite, kaj se zgodi, če se zanemarite,
če se nehate imeti radi. Duh tone
toliko hitreje, kolikor hitro pozabljamo nase. Naj se to kljub sodobni
džungli življenja, v kateri se zaostruje
bitka s časom in je prosti čas redek
in dragocen, ne zgodi. V Termalnem
templju boste svoj čas resnično
polno doživeli.

ermalni tempelj je kot nalašč za popolno sprostitev telesa in duha. V šumenju
kaskadnih kopeli, s slapovi slane vode,
obdanih z naravnim brazilskim kamnom, boste
zagotovo pozabili na skrbi. Še prej vas bo zapustila utrujenost, saj ne bo prenesla blagodejnih
učinkov prijetno tople brbotajoče vode, ki bo
nebeško masirala vsako vlakno vašega telesa.

T

V Termalnem delu Vodnega mesta od ponedeljka do petka ob 10. uri poteka tudi jutranja telovadba. Redna vadba v vodi ohranja in izboljšuje
telesno pripravljenost, preprečuje bolezni, poveča odpornost, je tudi del zdravljenja in rehabilitacije številnih bolezni in poškodb. Ima pozitivne
fiziološke, psihološke in socialne učinke, poleg
tega pa upočasni biološko staranje.

SENIOR VSTOPNICA
ZA TERMALNI TEMPELJ
že od 7,50 evra naprej (1.797,30 SIT);
vodena jutranja telovadba v ceni vstopnice.
Vesele urice vsak delavnik
od 9. do 12. ure
in od 20. do 23. ure
z 20-odstotnim popustom
za 2- in 4-urno vstopnico
(termalni del - 2 uri,
senior - 6 evrov oziroma 1.437,84 SIT).

VROČA PONUDBA SAMO
ZA 2 EVRA (479,28 SIT):
kava po izbiri,
naravni sok 0,1litra
in rogljiček
Prof. dr. Turk svetuje članici Društva za zdravje srca in ožilja.

Vodni fitnes
Vadba z vodno napravo je idealna za blago
in zmerno vadbo mišičevja, omogoča pa
tudi večjo obremenitev, kakršno zahteva vadba najpomembnejših mišičnih skupin ob krepitveni terapiji. Vadba v vodi z vodno napravo ima v primerjavi z vadbo na suhem še

Ivanka Marolt in Marjeta Dolinar: "Najbolj nama je
všeč vodna telovadba, uživava tudi v vodni masaži.
Odlično je, da se ni treba peljati v toplice, saj imamo
Ljubljančani zdaj vse pred vrati."

Kopalni srčni vlak
Na valentinovo sta Vodno mesto Atlantis in
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije za
člane društva pripravila posebno presenečenje. "Kopalni srčni vlak" je člane z glavne
železniške postaje odpeljal do Vodnega mesta Atlantis, kjer jih je prijazno sprejela izvršna
poslovna direktorica Atlantisa Mojca Hrženjak
in jim predstavila program vodene telovadbe. V vlaku in ob bazenu je priznani kardiolog prof. dr. Josip Turk, dr. med., dajal zdravstvene in preventivne nasvete.

Mali Mark, star 8 mesecev, je že pravi mali maneken. Fotografija je več kot očiten dokaz, da tudi
najmlajši uživajo v Atlantisu. Dedki in babice! Pripeljite svoje drage vnučke in vnukinje in skupaj preživite zabavne urice v Vodnem mestu Atlantis.

eno bistveno prednost - topla voda med
vadbo obdaja telo in zagotavlja sproščenost
in dobro prekrvavljenost mišic že na začetku
vadbe. Vodni fitnes je do 20. marca 2007
poskusno na voljo vsem obiskovalcem Termalnega templja.

Za zdravje in užitek
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Recept meseca

ŠIROKI REZANCI S ČEŠNJEVIM PARADIŽNIKOM IN (DIVJIMI) BELUŠI

V prvih pomladnih mesecih se na
naših jedilnik znajdejo številne pomladne dobrote, ki prinašajo zanimive možnosti kombiniranja in priprave lahkih zdravih jedi. Da je v
deželo prišla pomlad, kažejo tudi
restavracije v BTC Cityju in njihovi
pomladni zelenjavi prilagojeni jedilniki. Restavtracijo City najdete v 13.
nadstropju poslovne stolpnice BTC.
In nikar naj vas ne skrbi zaradi parkirnega prostora. Če se boste na
kosilo odpravili v Restavracijo City,
lahko brezplačno parkirate na
parkirišču ob poslovni stolpnici BTC.
Le parkirni listek pokažite ob
plačevanju računa v restavraciji,
kjer vam ga bodo potrdili.

Kulinarični natečaj
BTC Cityja
e že zjutraj ali pa še preden zvečer ležete v posteljo razmišljate, kaj boste naslednji dan pripravili za kosilo in se radi
preizkušate v pripravi vedno novih jedi,
vas vabimo, da nam svoj recept pošljete na
naslov info@btc-city.si. Vsak mesec bomo zbirali izvirne zdrave recepte jedi, ki jih najraje jemo v
določenem mesecu, najboljše pa seveda tudi
nagradili. Ob koncu leta bomo tudi izdali knjižico najboljših receptov. Najbolj domiselne recepte bomo objavili tudi na naši spletni strani
www.btc-city.com.
Zato, dragi ljubiteljski kuharji, skuhajte kaj dobrega in če so si vaši bližnji ob tem obliznili prste,
nam svoj recept in sliko jedi pošljite. Morda boste med zmagovalci ravno vi …
Recept meseca februarja nam je poslala Metka Bokal iz Ljubljane.

Č

PRIPRAVA:
Široke rezance skuhajte v slanem kropu.
Medtem dobro operite paradižnike, jih osušite in razrežite na četrtinke, beluše pa razrežite na
nekaj cm dolge palčke (po želji).
Potem v teflonski ponvi na olivnem olju popražite paradižnike in beluše, 2 - 3 minute jih neprestano mešajte, rahlo porumenele pa odstavite z ognja. Začinite jih s soljo.
Če boste uporabili svežo baziliko, jo operite in na drobno narežite.
Ko so testenine skuhane (al dente), jih odcedite in dajte v ponev s paradižniki in beluši. Dobro
premešajte, dodajte baziliko (svežo ali posušeno), maslo in 2 žlici naribanega parmezana.
Rezance postrezite vroče.
ČAS PRIPRAVE: 20 minut

Foto arhiv BTC Cityja

Pomladanske
dobrote

Za štiri osebe potrebujemo:
350 g širokih rezancev
12 češnjevih paradižnikov
200 g (divjih) belušev
majhen šopek sveže bazilike ali posušeno
in zdrobljeno baziliko
1,0 dl olivnega olja
cept smo
Izbrani re
20 g masla
z darilnim
ili
nagrad
nariban parmezan
City v
bonom BTC vrov.
sol
0
2 e
vrednosti

Restavracija City je odprta
od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure.
Za več informacij pokličite
(01) 585 19 97 ali 051 344 411.
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Teater Komedija BTC vabi
Na predstavo z avtobusom
Ali veste, da lahko obiščete predstave v Teatru komedija BTC tudi, če nimate avtomobila? Pred Teatrom Komedija BTC je namreč postaja mestnega potniškega prometa
št. 17, ki vozi od Parka Zvezda po Slovenski
ulici mimo avtobusne in železniške postaje,
po Šmartinski cesti v BTC City do Letališke
ulice in nazaj.

Zabavajte se
ob komedijah
Predstava Ob letu osorej II
(predstava ima še eno ime
Ob istem času, enkrat drugič) traja eno uro in petdeset minut, predstava "Neverjetno odkritje ribice Orke"
pa brez odmora eno uro in
deset minut.

Foto arhiv Teater komedija BTC

Praznujte kulturno
Vsako od štirih aktualnih predstav ("Zgodb o
snobih" s Polono Vetrih in plesalci Mojce Horvat, "Saj se trudim, profesor" z Mojco Funkel
in Janezom Hočevarjem Rifletom, "Ob letu
osorej II." s Polono Vetrih in Ivom Banom in
"Neverjetno odkritje ribice Orke" z Barbaro
Cerar in Gregorjem Bakovičem) lahko naročite tudi kot zaključeno za podjetje, družbo,
zavarovalnico ali banko. Ogled predstave
lahko združite s pogostitvijo v preddverju
dvorane Mercurius. Za praznovanje vašega
podjetja ali družbe v dvorani Mercurius, kjer
je sedež Teatra komedija BTC City, lahko
pripravimo tudi kulturno-umetniški ali zabavni
program po vaši želji.

Dvorana Mercurius
Šmartinska cesta 152
Telefon: 080 1 4266
E-naslov: info@teaterkomedija.si
www.teaterkomedija.si
Nakup vstopnic:
Blagajna Cankarjevega doma
Telefon: (01) 241 72 99
Urnik predstavje na spletni strani
www.teaterkomedija.si
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9 EUR

SKUTER IN
ŠTIRIKOLESNIKI d.o.o.
BTC - dvorana 5 (za pokrito tržnico)
telefon: 01/ 585-20-16
www.skuter-quad.si
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EUR
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štirik
EUR
do 1000
slike so simbolične
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Moj novi jaz
omlad je pravi čas za svečane priložnosti; poroke, različna praznovanja in
druge dogodke, za katere se tudi
oblečemo svečano. Odrasli slovesne obleke

P

ŽORGA TRADE COMPANY d. o. o.
Dolenjska 74
1000 Ljubljana
spodnja etaža dvorane A
telefon: (01) 585 27 59

Si želite
spremembo?

Prodajni program otroških svečanih oblačil in svečanih čevljev za
otroke od 0 do 15 let

Fotografije Bomba

Svojo fotografijo, telefonsko
številko, naslov in nekaj besed o
sebi pošljite na naslov BTC, d. d.,
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, s
pripisom Moj novi jaz. Vsak mesec
bomo nekoga izžrebali in ga
oziroma jo prepustili rokam
naših strokovnjakov.

zlahka najdemo, težje pa je pri otrocih. Le malo
je namreč trgovin, v katerih boste našli kaj priložnosti primernega za svojega malčka, ki bi rad
izgledal podobno kot mamica in očka. Zato

smo
se v
marčevski
stilski preobrazbi odločili, da pomagamo vsem tistim, ki
bodo to pomlad za svoje najmlajše potrebovali
oblačila in obutev za posebne priložnosti. V
modno trgovino By American v spodnjo etažo
dvorane A smo odpeljali družabna in nagajiva
Mašo in Liama. Dve leti in tri mesece stara Maša
in dve leti in pol stari Liam sta prijatelja že od
rojstva. Oba obiskujeta vrtec, rada plešeta in
pojeta, simpatičnima malčkoma pa smo poiskali obleki njuni nagajivi naravi primerno. Maša
bo na pomladno svečanost nosila prikupno
roza oblekico in prav takšne čeveljce ter zanimivo torbico, Liam pa bo nadvse podoben
očku, saj smo mu izbrali črn frak in belo sračjko,
h kateri se odlično podajo beli športni copatki.

Blagovne znamke -

BY AMERICAN, PIERRE CARDIN, LES
JEOLIES, BABY CRAZY, LITTLE MEN'S
WEAR, NOUVELLE MODE
Oblačila za krst
kompleti za dečke: hlače, telovnik,
srajčka, metuljček, suknjič (99eur)
kompleti za deklice: oblekica,
trak za lase (99 eur)
oblekice (65 eur)
klobučki, rokavičke, žabice,
trakovi za lase, obroči za lase, čeveljci

Za novo podobo je poskrbel:

By American
telefon (01) 585 27 59

Oblačila za obhajila in birme,
ODNO
ZELO UG
poroke in druge svečanosti
deški kompleti - 6 kosov = suknjič, hlače,
telovnik, srajca, karavata ali metuljček
(od 54 eur dalje)
deški smoking komplet:
suknjič, hlače (83 eur)
dekliške oblekice (od 37,51 eur dalje)
Pestra izbira otroških svečanih čeveljcev
(od 20 eur dalje)
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LJUBLJANA - RUDNIK - SUPERNOVA - MED RUTARJEM IN E. LECLERCOM, CELJE - SUPERNOVA - NASPROTI CITYCENTRA
KRANJ - TRGOVSKI CENTER ONC - ZA MERKURJEM NA PRIMSKOVEM

