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Velikonočna jajca, pirhi, pisanice...
Modni trendi: Med nebom in zemljo
Pomladanska utrujenost
Uspešen zaključek dobrodelne akcije za pomoč živalim
www.btc.si

Delovni čas trgovin v BTC City: ponedeljek - petek od 8.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 13.00

www.btc-city.com

COMTRON d.o.o., Tržaška c. 21, 2000 Maribor

.

NOVO!

55DSL

veja Diesel
oblačil

VARTEKS TRADE d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

OXI trgovina, Damjan Bogdanič s.p., Majde Vrhovnikove 12, 1000 Ljubljana

VARTEKS TRADE d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

v trgovini

WEST SCOUT
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TORBICE
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PROGRAM

PRAVI RAJ d.o.o., Blatna Brezovica 37, 1360 Vrhnika

MAJICE

POSTELJNINA
JOGI RJUHE

TEJPA d.o.o., Drečji vrh 9, 8231 Trebelno

TRGOVINA Z
METRAŽNIM
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VELIKA
IZBIRA

UGODNE
CENE

MODNIH TKANIN
SUKNO, Anton Božič s.p., Kamnik pod Krimom 239, 1352 Preserje
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HOT DOG
OCVRTI SIR
TOPLI SENDVIČI
TOPLE MALICE
Ugodne
cene!

OKREPČEVALNICA MOJCA, Mojca Kikelj s.p., Srebrniče 9, 8000 Novo mesto

www.btc-city.com

Napovednik dogodkov
Petek, 6. april: NIKOVA VELIKONOČNA PREDSTAVA
dvorana A, ob 17. uri
Klovn Niko bo z baloni prikazal otrokom rast rožic, trav, izdelavo ptičkov, zajčkov.
Petek, 20. april: MAJA KOKOL IN ČAROBNA SKRINJA
dvorana D, ob 17. uri
Maja prinese na oder zanimivo, skrivnostno, pravljično, pravo gusarsko skrinjo, polno presenečenj.
Različni predmeti v njej so kot nalašč za igro, ples, petje in zabavo z otroki (rdeča žoga, čarovniški klobuk,
ogrinjalo, krede in še sto in sto reči).

Otroški svet - ustvarjalne delavnice za otroke
Sobota, 7. april: Velikonočni pirhi
Sobota, 14. april: Vesela kravica
Sobota, 21. april: Ob dnevu Zemlje - nakit iz naravnih materialov
Sobota, 28. april: Okrasna tablica

Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom DRPD Novo mesto

DARILNI BONI BTC CITY
Iščete darilo in ne veste, kaj kupiti?
Knjiga? Srajca? Slika?

Bodite praktični in se
odločite za darilne bone
BTC City! Z nakupom
le-teh si boste prihranili
čas, hkrati pa osrečili slavljenca,
ki si bo lahko izbral darilo po svoji želji
v več kot 30 trgovinah nakupovalnega središča
BTC City Novo mesto.

V obtoku so darilni boni v vrednosti 5, 10 in 20 evrov.
Kupite jih lahko v prodajalni Sračje gnezdo, dvorana B, telefon (07) 33 22 000.
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TRENDI TRADE d.o.o., Glavni trg 21, 8000 Novo mesto

BTC CITY, dvorana B, tel.: 07/337 93 46

Nova
spomladanska
kolekcija
že na policah!

BTC CITY, dvorana A, tel.: 07/33 22 504

GOFLOR d.o.o., Seidlova c. 20, 8000 Novo mesto

V aprilu

20%
popust na
potovalno
serijo D LITE!

Merit international d.o.o.
Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana

NOVO MESTO

Posneto v Zlatarni AURA.

Prijazno
vabljeni
v naše
zlatarne.
www.zlatarna-aura.si

Ljubljanska 27
(BTC CITY)
tel.: 07/33 16 161
Glavni trg 19
tel.: 07/33 22 949
Ljubljanska 26
(TC Hedera)
tel.: 07/30 21 104
ČRNOMELJ
Zadružna cesta 33
tel.: 07/30 52 660

ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, 8350 Dol. Toplice

PRODAJALNA
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SRACJE GNEZDO

IO

9 4,

6 M Hz

NOVO V TRGOVINI!
Modni dodatki
vaših najljubših
glasbenih skupin.

info.: (
07/33 22 000, e-mail: sracje.gnezdo@siol.net
SRAKA INTERNATIONAL, Novo mesto d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto
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Cvetnik mar's komu dal je moči,
kot v času Trdine še danes drži!

Pomlad je tu
in z njo čas porok!
Obiščite nas, pomagali Vam
bomo z nasveti in posebno za
Vas izdelali poročni šopek,
slovesno dekorirali avto in
Vam ponudili še marsikaj,
da vam bo ta dan ostal
v nepozabnem spominu.
GOFLOR d.o.o., Seidlova c. 20, 8000 Novo mesto

www.btc-city.com

Velikonočna jajca, pirhi, pisanice...
Eden najbolj preprostih in znanih simbolov čaščenja življenja je prav jajce. Velikonočna jajca, ki jih živopisno barvamo in krasimo, so
pomemben simbol, saj se za jajčno lupino skriva čudež življenja, medtem ko barve simbolizirajo veselje. Na veliko noč jih prinaša
velikonočni zajec, ki pa je simbol plodnosti.
Krašenje jajc je postalo prava mala
umetnost, saj pri izbiri barv in tehnik
skoraj ni nobenih omejitev. Tudi motivi
so lahko različni. Slovenska veliko-

• Za barvanje so najprimernejša 14 dni
stara, srednje velika in okroglasta jajca.
• Če želite, da bodo vaši pirhi čimbolj
enotno pobarvani, jih pred kuhanjem
temeljito operite in obrišite.
• Končna barva jajca je odvisna predvsem od osnovne barve lupine jajca, ki
naj bi bila bela, in ne rjavkasta.
• En dan pred barvanjem dajte jajca iz
hladilnika, da med kuho ne bodo
pokala.
• Če želite, da bo rumenjak v trdo
kuhanem jajcu na sredini, jajce prvih
nekaj minut med kuhanjem obračajte z
žlico ali kuhalnico.

nočna jajca, ki se imenujejo še pisanice
ali pisanke, se uvrščajo med najlepše
okrašene primerke v Evropi.

• Če želite na jajce pričarati neki vzorec,
npr. obris majhne detelje, praproti ali
peteršilja, izbrano rastlino z beljakom
nalepite na jajce, nato jajce tesno ovijte
v čisto, staro najlonko in skuhajte v izbrani barvi.
• Kis ali limonin sok, ki ju dodajamo v

barvo, pomagata, da se barva lepše
vpije v lupino.
• Barva pirha je precej odvisna tudi od
časa namakanja/kuhanja v barvilu in od
količine barvila.
• Ko so pirhi pobarvani in ohlajeni, jih
na tanko premažemo z oljem ali kosom
slanine, da se jajca lepo svetijo.

in ročnih spretnosti. Jajca lahko pripravite še z žico, vrvico, gumbki, poštnimi znamkami, bleščicami, perlami ...
In za konec, ne pozabite še na praznično mizo. Vaša miza naj ne bo le
dobro in bogato obložena, ampak tudi
na oko lepa, sproščujoča in zares praznična. Poskrbite, da bo na njej dišal
šopek pomladnih cvetlic.

Pri pripravi raznovrstnih pirhov naj bodo omejitev samo meje vaše domišljije

P R O D A J A L N A

VSE ZA DOM IN GOSPODINJSTVO
BTC CITY Novo mesto, dvorana A, telefon: 07/33 16 171

KRISTAL d.o.o., Lukežiči 45, 5292 Renče

Materiali, s katerimi so včasih barvali
pirhe, so bili drugačni od tistih, ki jih
uporabljamo danes. Barvamo jih z
industrijskimi barvami, okrašujemo pa
s kupljenimi nalepkami. To je najbolj
preprost in najhitrejši način priprave
velikonočnih jajc. Včasih pa so za
barvanje pirhov uporabljali naravne
materiale iz okolja. To so bili v glavnem
zelišča, zelenjava in les nekaterih vrst
dreves (češnja, hrast...). Res je, da
naravno obarvani pirhi zahtevajo
nekoliko več časa, vendar pa je to
priložnost, ki jo lahko izkoristimo za vse
redkejša družinska ali družabna
srečanja.

Stiefelkönig d.o.o., Svetozarevska ulica 6, 2000 Maribor

-10%

Velja za enkraten nakup v trgovini Kristal, Ljubljanska c. 27, N. mesto do 30.4.2007.
Popust se obračuna pri blagajni.
Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo na znižane in akcijske artikle.

Kupon

Kupon

Ponujamo vam nekaj koristnih nasvetov za pripravo in barvanje jajc.
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NOVA KOLEKCIJA
POMLAD - POLETJE
SILVER d.o.o., Novi trg 1, 8000 Novo mesto

Modni trendi

Med nebom in zemljo...

roccobarroco

Salvatore Ferragamo

Kje se začne moda, kje trend in kje slog? Za nekoga so ta vprašanja stvar črk, a kot pravijo, urejenost odraža stanje duha.
Urejenost in moda pa nimata nujno skupnega imenovalca. Pojem urejenost je bližje osebn(ostn)emu slogu... In kje je razlika?
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Novo mesto

Moda in kakovost v usnju.

IUV d.d., Tržaška 31, Vrhnika
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Pomladanska utrujenost
Končno je pomlad pregnala zimo! Zunaj se prebuja sonce, ptički žvrgolijo in narava že kaže svojo živozeleno barvo. Upravičeno
pričakujemo, da se bomo tudi ljudje zbudili iz zimskega sna, pa vendar ni tako.

Pogosto smo brezvoljni, čutimo
pomanjkanje energije, težko se
zberemo, loteva se nas neznana
telesna nezmožnost - pomladanska
utrujenost.
Vzroke za to dokaj nenavadno stanje
najdemo v menjavi letnega časa.
Pozimi nismo imeli na razpolago dovolj
svežega sadja in zelenjave, s katerima
bi dobili vse potrebne vitamine in minerale. Telo smo navadili na težko hrano
in telesno nedejavnost. Poleg tega mu
je primanjkovalo tudi svežega zraka in
svetlobe.
In kako se boriti proti taki nadlogi
S prehrano.
Vitamini, vitamini in še enkrat vitamini.
Sveže sadje in zelenjavo, ki sta polna
vitaminov in mineralov, spomladi
nujno potrebujemo. Izogibajmo se
hranilno revnim jedem, ki telesu ne
prinesejo veliko, razen kalorij. To so
predvsem konzervirana hrana in vsa
ostala živila, ki so toplotno ali drugače
predelana. Zelenjave in sadje ne

jemljite iz zamrzovalne skrinje, pač pa
ju raje kupujte sveža. Če pa si težko
privoščite redne in zdrave obroke, naj
vam ne bo nerodno zaužiti vitaminske
tablete.
Z vsakodnevnim gibanjem.
Če niste ravno športen tip človeka,
začnite z enostavnimi prijemi: raje
pojdite peš do trgovine, namesto
dvigala uporabite stopnice, stopite eno
postajo prej z avtobusa itn. Zapustite
zaprte prostore. S polnimi pljuči se
nadihajte svežega zraka in naužijte
sončnih žarkov. Umaknite se hrupu in
izpušnim plinom v park ali na
sprehajalno stezo. Izpostavljenost
telesa naravni svetlobi je najboljši način
za premagovanje značilnih znakov
pomladanske utrujenosti.

Z izmeničnim tuširanjem s hladno in
vročo vodo.
Najprej tri minute z vročo, nato pa pol
minute s hladno. Podoben, vendar bolj
blag učinek ima tudi prijetnejša
alternativa - savna.
Ne glede na to, kako se boste lotili
težav s pomladansko utrujenostjo, je
dejstvo, da so našteta priporočila
najučinkovitejša, če jih upoštevamo.

ŠPORTNA POMLAD

Modno
in udobno...
PEKO d.d., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič

ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
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Utrinki

Uspešen zaključek dobrodelne akcije za pomoč
živalim "Zamenjam tolarje za toplo posteljo"
V nakupovalnem središču BTC City
Novo mesto je od 11. decembra 2006
do 3. marca 2007 potekala dobrodelna
akcija za pomoč zavrženim živalim
"Zamenjam tolarje za toplo posteljo", ki
jo je organizirala novomeška poslovna
enota BTC-ja.
Slovenija se je s 1. januarjem pridružila
državam EU, ki imajo za plačilno sredstvo evro. Ker je bilo v gospodinjstvih v
obtoku še vedno veliko tolarskih
kovancev in bankovcev manjših
vrednosti, smo s to dobrodelno akcijo
omogočili obiskovalcem nakupovalnega središča, da te tolarske kovance in
bankovce prispevajo v za to pripravljene in označene hranilnike. Po 1. januarju pa so obiskovalci lahko prispevali
še evre. Celoten izkupiček je namenjen
izboljšanju življenjskih razmer zavrženih živali v zavetišču.
Da imamo ljudje radi živali, dokazuje
tudi zaključek naše akcije. V hranilnikih

nakupovalnega središča se je zbralo
560,29 evra. V akcijo so se vključila tudi
podjetja s svojimi donacijami, in sicer:
Loging d.o.o., Novo mesto, z donacijo
v znesku 400 evrov, Nova Ljubljanska
banka d.d., Podružnica Dolenjska in
Bela krajina, z donacijo 250 evrov, BTC
d.d., PE Novo mesto, z donacijo 250
evrov, GPI Tehnika d.o.o., Novo mesto,
z donacijo 200 evrov ter Veterinarska
ambulanta in trgovina Buba d.o.o., ki
bo za zavržene živali opravila za 400
evrov potrebnih operacij.
V dobrodelni akciji zbrana sredstva v
vrednosti 2.060,29 evra smo predali na
zaključni prireditvi 3. marca. Direktor
novomeške poslovne enote BTC-ja Ivo
Longar je simbolično izročil ček
predsednici Društva za zaščito živali
Novo mesto Tatjani Harlander, ki se je
ob tej priložnosti iskreno zahvalila
organizatorju in vsem, ki so kakor koli
prispevali k uspešni izvedbi celotne
akcije. Prireditev je potekala v dvorani

A, kot gostja pa je nastopila Damjana
Golavšek.
Naj dodamo še to, da so v akciji sodelovali tudi radio Studio D z medijsko
podporo, Nova ljubljanska banka d.d.,
Podružnica Dolenjska in Bela krajina,

Poslovalnica Hedera, Založništvo Horus
ter Društvo za zaščito živali Novo
mesto.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste
sodelovali in prispevali sredstva v naši
dobrodelni akciji.

3. marca smo uspešno zaključili dobrodelno akcijo za živali

s katero smo za Društvo za zaščito živali Novo mesto
zbrali 2.060,29 evrov.

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v akciji in po svojih močeh
pomagali zavrženim živalim. Z vašo pomočjo bo Društvo za
zaščito živali Novo mesto zbrana sredstva namenilo izboljšanju
življenjskih razmer zavrženih živali v zavetišču.

ZALOŽNIŠTVO

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI NOVO MESTO

Novo mesto
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Nekaj foto utrinkov
z otroškega
pustnega rajanja
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BUBA d.o.o., Rožna dolina 5, 1290 Grosuplje

BTC CITY, dvorana B
Ljubljanska cesta 27,
8000 Novo mesto
tel.: 07/33 16 166

B

UBA

VELETEKSTIL d.d., Leskovškova 10, 1000 Ljubljana

Redna cena:

308,00 €
(73.809 SIT)

Klub cena:

239,99 €
(57.511 SIT)
Baby Center d.o.o., Letališka c. 3c, Ljubljana

Peg-Perego voziček CENTRO COMPLETO
s prevleko za noge, streho in dežno
prevleko. V kompletu je priložena
vreča PORTENFANT soft za
prenašanje otroka.

Art. 173167

Akcijska cena
velja od 31.3. do 21.4.2007.

ZEPPELIN TRADE d.o.o., Pohorskega odreda 5, 2310 Slovenska Bistrica

BOFEX d.o.o., skupina MERKUR, Šmartinska 152, Ljubljana

KRPAN TRGOVINA, Liljana Urbančič s.p., Lastovče 47, 8000 Novo mesto

BTC, dvorana B, tel.: 07/33 16 156

UGODNA
PONUDBA
moške, ženske in
otroške obutve
BTC CITY Novo mesto, dvorana B, tel.: 07/33 26 850
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BTC novičke
VELETEKSTIL V BTC CITY-ju
V naše nakupovalno središče je letošnjo zimo prišel tudi Veletekstil. Našli jih
2
boste v dvorani A, kjer vam na 418 m ponujajo ves svoj dekorativni program
in pozamentarijo.
Tam boste našli posteljne garniture, pregrinjala, rjuhe iz platna in flanele,
prešite odeje, brisače različnih velikosti, kopalniške preproge, volno, prejo,
gumbe, zadrge in še veliko drugih izdelkov, nepogrešljivih v vsakem gospodinjstvu.
Veletekstil poznamo po že tako zelo ugodnih cenah, v aprilu pa vas čakajo z
velikonočno akcijo.

dvorana A, telefon (07) 33 76 736

HEAVY METAL V SRAČJEM GNEZDU

G A L A N T E R I J A

IO

SRA
K
A

RA
D

Ljubitelji glasbe heavy metala se boste razveselili nove ponudbe v trgovini
Sračje gnezdo. Ponujajo vam ekstravagantne modne dodatke v slogu heavy
metala: usnjene denarnice, šolske torbe, zimske kape, pasove in zapestnice.
Seveda ne manjkajo niti CD-ji in DVD-ji vaših najljubših heavymetalskih
skupin: Slipkont, AC/DC, Cradle of Filth, Guns and Roses, Iron Maiden,
Nightwish... Samo v Sračjem gnezdu drugačna glasba zveni domače!

9 4,

6 M Hz

dvorana B, telefon (07) 33 22 000

UGODNI NAKUPI V MIRENI

BTC CITY Novo mesto
dvorana A
tel.:07/30 20 225
ACRON d.o.o., Pod gradom 2, 2380 Slovenj Gradec

Mirena, trgovina moške, ženske in otroške konfekcije vam v velikonočnem
času do 7. aprila ponuja 20% popust pri plačilu z gotovino. Ne spreglejte
tudi stalnega 50% popusta pri nakupu nekaterih izdelkov iz njihovega
prodajnega programa.

dvorana A, telefon (07) 33 16 162

NOVO V TRGOVINI OXI
Trgovina Oxi je specializirana trgovina športne obutve in oblačil svetovno
priznanih blagovnih znamk, kot so Highroad, West Scout, Iguana in Diesel.
Od letošnje pomladi vam poleg njihovih novih pomladno-poletnih kolekcij
ponujajo še novo linijo oblačil 55DSL. Naj vas spomnimo, da je 55DSL postal
neodvisna blagovna znamka leta 1999, po ločitvi od matične hiše DIESEL.
Linija oblačil 55DSL povezuje modo in urbano kulturo ter je posebej
oblikovana za mlade, modne in športno aktivne predstavnike obeh spolov.
V trgovini Oxi vas vabijo, da jih obiščete in se prepričate o kakovostni
ponudbi.

Kava različnih okusov:
cimet, vanilija,
lešnik...

Sendviči: kraški,
kmečki, tuna, klasik,
sir, panceta

Več kot
30 okusov
čajev CHA.

Jutranja kava do 7.00
PRAVI RAJ d.o.o., Blatna Brezovica 37, 1360 Vrhnika

BTC Novo mesto

ŠENTJERNEJ

0,50
€
120 SIT

BTC Novo mesto

ŠENTJERNEJ

BTC Novo mesto

ŠENTJERNEJ

dvorana B, telefon (07) 33 16 170

V KARANTANIJI "USPAVANKA ZA MLADEGA OČKA"
V založbi Karantanija je izšla še ena knjiga domače avtorice Janje Vidmar z
naslovom "Uspavanka za mladega očka".
To je roman o družbeni razslojenosti, neuresničenih željah, medsebojni
odtujenosti, spolnosti brez ljubezni in nezaželeni nosečnosti. Drama Špele in
Tomija, ki se po logiki stvari nikdar ne bi smela srečati, a se. Srečanje pa ima
za oba usodne posledice...

KNJIZNI
DISKONT
ZALOZBA KARANTANIJA

dvorana B, telefon (07) 33 16 178
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CENTER ZA FOTOGRAFIJO
in
MOBILNO TELEFONIJO
MEGAFOTO, Marijan Hočevar s.p., COŽ 2, 8310 Šentjernej

DARILNI
BON
v vrednosti

8,00 €
(1.917,12 SIT)

Veljavnost
do
30.05.2007.

Velja za nakup dodatne GSM opreme ob sklenitvi ali podaljšanju naročniške pogodbe.
Boni se ne seštevajo.

www.btc-city.com
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SARIKO d.o.o., Dunajska 103, 1000 Ljubljana

EVKALIPTUS
07/33 16 128
(

- Bogata ponudba tekstila in oblačil
- iz Indije (dekorativne zavese, preproge,
- posteljna pregrinjala, srajce, krila, ...)

ara

Poletna obutev iz preteklih
sezon po ugodnih cenah!

- Obsežen darilni program
- Nakit, torbe, denarnice, in še, in še ...
DM - DROGERIE MARKT d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana

TRGOVINA EVKALIPTUS, Barbara Tolar s.p., Ljubljanska 27, 8000 Novo mesto

www.btc-city.com

Trgovina in storitve, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, 8351 Straža

BTC CITY
dvorana A
07/39 42 206
PESTER IZBOR
MOŠKIH IN ŽENSKIH
PREHODNIH JAKEN
že od 25€ dalje

IRENA VIDMAR s.p., Škrjanče pri Novem mestu 7, 8000 Novo mesto

ŽITO d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana

AKCIJSKA
PONUDBA

Pekarn'ca Sezam
07/33 16 162

Velja do 30.06.2007

DOMAČA ŠTRUCA BELA
1.30 €
311,53 SIT

PASTIRSKI ČRNI KRUH
1.40 €
335,50 SIT

PAKIRANI KIFELJČKI
1.20 €
287,57 SIT

FURMANSKI KRUH
1.60 €
383,42 SIT

SIROVA ŠTRUČKA
0.50 €
119,82 SIT

MINI PECIVO
1.20 €
287,57 SIT

Nova
spomladanska
kolekcija moške,
ženske in otroške
konfekcije
Nedrčki
Stalni 50% popust na določene artikle

BOROVO trade d.o.o., Trubarjeva 11, 3000 Celje

dvorana A, tel.: 07 39 35 741; www.borovotrade.si

Modeli
v usnju.
vel. 36 - 41

vel. 36 - 41

41,63 €
9.976,20 SIT

14

CREATINA d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

