
To je moje mesto!
od 8.00 do starta
Prijavljanje udeležencev
maratona na parkirišču
za nakupovalnim
središčem BTC City

ob 9.00
Animacijski program
z voditeljem Boštjanom
Rousom in srečanje
lastnikov koles tandemov na
parkirišču za nakupovalnim
središčem BTC City
Foto delavnice za otroke
pred Kegl City Planetom

ob 10.00
Start 2. kolesarskega
maratona s parkirišča za
nakupovalnim središčem

ob 12.00
Malica za udeležence
kolesarskega maratona
v restavraciji Interspar

ob 13.30
Nastop Nuše Derenda
Razglasitev rezultatov
kolesarskega maratona,
podelitev priznanj in nagrad
Žrebanje kuponov v veliki
nagradni igri Z BTC Cityjem
na dopust in izlet!
Žrebanje nagrajencev
akcije Kegl City Planeta
Zvestobo cenimo!
Posebna gostja mis
Slovenije Tadeja Ternar

14. junija 2008 2. KOLESARSKI

MARATON

Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC CITY Murska Sobota, številka 57, letnik 10, junij 2008

2  TANDEM, prijavnica za maraton

4 Dan nakupov in zabave

4 Dogodivščine na kolesu

Vabimo vas …

Zvečer zabava z
NUŠO DERENDA
Zvečer zabava z
NUŠO DERENDA

14. junij
NUŠA DERENDA
Večer svetovnih coctailov

17. junij
Ultimat Music Mix

19. junij
Latino Summer Party

20. in 21. junij
LOVEC & PEPSI PARTY

24. junij
Ultimat Music Mix

26. junij
Latino Summer Party

27. junij
EXOTIC C. PARTY

28. junij
ANSAMBEL PLAMEN
EXOTIC C. PARTY
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V Kegl City Planetu smo pripravili paketne ponudbe
za posebne priložnosti (rojstne dneve, fantovščine,
dekliščine) ali preprosto za dobro druženje s priljatelji

ZA NAJMLAJŠE
Če želite vašemu otroku pripraviti rojstnodnevno zabavo,
ki je ne bo pozabil, prepustite organizacijo nam!
V Kegl City Planetu smo pripravili dva paketa rojstnodne-
vnih zabav. Oba vključujeta najem bowling steze in če-
vljev, pijačo, hrano, rojstnodnevno torto in seveda prese-
nečenje za slavljenca.

Mini otroška zabava (2 uri)
• 1 ura bowlinga
• 2 brezalkoholni pijači/osebo
• izposoja čevljev
• kos pice/osebo
• kos torte/osebo

Cena na osebo: 10,00 EUR

Maksi otroška zabava (3 ure)
• 2 uri bowlinga
• 3 brezalkoholne pijače/osebo
• izposoja čevljev
• 2 kosa pice/osebo
• kos torte/osebo
• organizacija animacijskega programa na bowlingu

Cena na osebo: 13,00 EUR
Minimalno število oseb: 5, pričetek zabave je najkasneje ob 18. uri oz.
maksi zabave ob 17. uri.

ZA VELIKE
Če načrtujete zabavo, pa ne veste, kje bi jo organizirali,
je Kegl City Planet prostor, kjer se prepletajo druženje,
šport in zabava! Idealen kraj za rojstni dan, fantovščino,
dekliščino ali kakšno drugačno zabavo!
V Kegl City Planetu smo pripravili paket rojstnodnevne
zabave za odrasle. Po dogovoru lahko vsebino tudi spre-
menimo in prilagodimo vašim potrebam.

Zabava za odrasle
• 2 uri bowlinga
• izposoja čevljev
• 2 žirafi (2 x 3 l piva)
• 2 porciji tortilije, čipsa z omako

Cena na osebo: 13,00 EUR
Minimalno število oseb: 5, rezervacija je možna vsak dan razen ob
petkih in sobotah po 20. uri

ZA DRUŽINE
Nedelja je namenjena tekmi med generacijami - otroci
proti staršem ali starim stašem! Kdo bo boljši?

Družinski bowling
• 2 uri bowlinga
• 1 pijača/osebo
• izposoja čevljev
• 1 kos pice /osebo

Cena na osebo: 12,50 EUR
Paketna cena velja vsako nedeljo od 10. do 17. ure za dva odrasla in
enega ali dva otroka do 15. leta ali enega odraslega in dva ali tri otroke
do 15. leta starosti.

Sobotni koncerti/DJ-ji

Petek in sobota:
COSMIC BOWLING

Bowling za mlade,
študente in
upokojence
od nedelje do četrtka do 20. ure:
12,00 EUR/uro

Bowling za odrasle
od nedelje do četrtka do 20. ure
prva ura: 14,50 EUR

druga ura: 14,00 EUR

tretja ura: 13,50 EUR

četrta in nadaljnja ura: 13,00 EUR

Spremljanje
NOGOMETNEGA
PRVENSTVA na
velikem platnu

Več informacij na
www.kegl-city.com!

www.kegl-city.com

Oglasnik    brezplačno
ga prejemajo vsa
pomurska gospodinjstva
Urednica    Veronika Železnik
Vsebinska zasnova
in oblikovanje    Venera,
agencija za trženje, Ul. arh.
Novaka 13, Murska Sobota
Izdajatelj    BTC, d. d.,
Šmartinska 152, Ljubljana
Naklada    34.000
Tisk    Delo TČR, d. d.,
Dunajska cesta 5, Ljubljana
Distribucija    Pošta Slovenije

2. kolesarski maraton
14. junija

Start bo ob 10.00 s parkirišča BTC-ja, zbiranje prijav od 8.00 dalje

PRIJAVNICA
Ime

Priimek

Datum rojstva

Spol      moški      ženski

Ulica

Poštna številka Kraj

Država

Klub

E-mail

Podpis

Prijavljam se na kolesarski maraton 

  54 km – rekreativni maraton

  27 km – družinski maraton

Štartnina za odrasle udeležence je 5 evrov, za otroke do
14. leta pa 3 evre.

S podpisom na prijavnici potrjujem, da sem seznanjen s
pravili maratona  in soglašam z objavo podatkov
s prijavnice, fotografij, filmskih in video posnetkov z mara-
tona v sredstvih javnega obveščanja.

BTC CITY organizira tudi letos s po-
močjo občinske športne zveze Mora-
vske Toplice kolesarski maraton
BTCiklin. Pripravili bomo dve progi:
rekreativno in družinsko.

Družinska proga bo manj zahtevna.
Dolga bo 27 kilometrov, udeleženci
bodo odpeljali s parkirišča BTC-ja proti
Polani, Beznovcem, Gorici in skozi
Markišavce na cilj pri BTC-ju. Proga je
ravninska in primerna za družinsko
kolesarjenje ter za vse, ki radi kolesa-
rijo, so športnega duha in dobre volje.

Rekreativna proga je zahtevnejša
in dolga 54 kilometrov. Speljana bo s
parkirišča BTC-ja proti Polani, Bezno-
vcem, Gradu, Vidoncem, Mačkovcem,
Bodoncem, Gorici in skozi Markiša-
vce k cilju v nakupovalnem središču
BTC. Proga je primerna za rekreativ-
ne kolesarje, ki dvakrat tedensko pre-
vozijo podobno pot.

Prijava
Izpolnjene prijavnice za udeležbo na maratonu  po-
šljite na naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 d, Murska So-
bota. Prijava bo možna tudi na dan maratona, dve uri
pred startom. Za vse udeležence kolesarskega mara-
tona bo dobro poskrbljeno, vsak udeleženec dobi tudi
spominsko majico. Vse druge informacije o marato-
nu so na voljo na spletni strani www.btc.si ali v BTC
Cityju Murska Sobota.

V okviru 2. maratona
BTCiklin, ki ga v soboto,
14. junija 2008, organizira
BTC CITY Murska Sobota,
pripravljamo srečanje
lastnikov koles, s katerimi
lahko kolesarita v tandemu
najmanj dva kolesarja.
Prijavite se lahko do petka,
13. junija 2008, do 14. ure,
in sicer z dopisnico, na kate-
ro napišete svoje podatke in
jo pošljete na Vestnik, Ul.
arh. Novaka 13, Murska So-
bota ali po elektronski pošti
na naslov vestnik@p-inf.si
ali po telefonu na številko
041 364 356.
Za udeležence srečanja
pripravljamo prijetno druže-
nje in drobno presenečenje.

Vabljeni k sodelovanju!

T A N D E M

Pravila kolesarskega maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi, ki se počutijo sposobne, da zmorejo ali družinsko ali rekreativno
progo. Otroci, stari do 14 let, smejo kolesariti le v spremstvu staršev oz. polnoletne osebe. Maraton bo
potekal ob normalnem prometu, zato so kolesarji dolžni spoštovati cestnoprometne predpise in navo-
dila organizatorja. Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost po svojih zmožnostih. Organizator ne
jamči za škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim udeležencem ali tretji osebi. Za varen potek
prireditve bodo skrbeli vozila organizatorja in redarji. Priporočljivo je nošenje čelade, za otroke obvez-
no! S startom kolesarji potrjujejo, da so seznanjeni s pravili.

Za udeležence kolesarskega maratona bo dobro poskrbljeno. Vsak bo dobil spominsko majico, osvežilni napitek, po
prevoženem maratonu malico, pa tudi priznanja in nagrade bomo podelili, med drugim pet poletov z balonom za dve osebi.
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OB VELIKI
IZBIRI OTROŠKIH
OBLAČIL VAM
PONUJAMO
DO 18. 6. 2008

30 %
POPUSTA.

PO UGODNIH CENAH
TUDI MOŠKA IN ŽENSKA
OBLAČILA TER PESTRA
IZBIRA DARILNIH
ARTIKLOV.

PRI BLAGAJNI DOBITE
KARTICO ZVESTOBE, KI
VAM OMOGOČA POPUST OB
VSAKOKRATNEM NAKUPU.

L4 TIM, d. o. o.,  Ulica Staneta Rozmana 13, 9000 Murska Sobota

Dogodivščine na kolesu
Kolesarstvo nas spremlja od rojstva do smrti. Eni se rodijo, da bi bili kolesarji, drugi bi zanj umrli. Vožnja s
kolesom pa pomaga tudi ženskam po porodu, da si povrnejo kondicijo po devetmesečnem premoru, da svojim
mišicam, še posebno tistim v bližini medeničnega obroča in hrbtenice, povrnejo prvotno moč.

Kolo je prevozno sredstvo, ka-
terega vir energije je naše lastno
telo, zato je okolju nadvse prijaz-
no in neškodljivo.

Z njim se lahko odpeljemo da-
leč v neznano, kjer smo sami s
sabo, ali proti določenemu cilju.
Ob tem nam ni treba skrbeti, da
bi nam zmanjkalo goriva. Mora-
mo pa poskrbeti, da pred vožnjo
ter med in po njej vnašamo do-
volj primerne tekočine. Da ne
»zakuhamo«, tako kot avto tudi
telo potrebuje hladilno tekočino,
da ohranja primerno telesno tem-
peraturo. Ker priporočljiv vnos
dnevne tekočine niha glede na
telesno težo od človeka do člo-
veka, moramo 30 minut pred vo-
žnjo popiti pet decilitrov navadne
vode. Na poti nam ta sicer zago-
tovi premalo energijske vrednosti
in virov, zato je boljša tekočina z
večjo vsebnostjo sladkorja in oglji-
kovih hidratov. Dober primer za
to je limonada z malce dodanega
sladkorja. Nasploh so zelo učin-
koviti sveže narejeni sadni soko-
vi, ki nam med izločanjem tekoči-
ne dvignejo raven sladkorja v krvi.

Kolesarstvo je športna aktiv-
nost, ki omogoča udobno rekrea-
cijo, saj nam v sedečem položaju
pomaga prenašati telesno težo,
kar omogoča daljšo aktivnost.
Tako se obremenitev prenaša

samo na določene mišične skupi-
ne, kot so stegenske in zadnjične
mišice, prav tako pa se krepijo
tudi obhrbtenične, ki so pomem-
bne za pravilno telesno držo, ki si
jo človek vsakodnevno kvari z
dolgočasnim prebivanjem na za-
dnjici. Ker je drža telesa med vo-
žnjo dokaj sključena, še posebno
če se odpravljamo na daljšo pot,
je pred začetkom dobro narediti
raztezne vaje. Poleg tistih za no-
ge in roke vsekakor tudi vaje za
hrbtne in vratne mišice. Tako se
lahko izognemo neugodnemu kr-
ču v mišicah.

Če si izberemo zanimivo kole-
sarsko »traso«, lahko uživamo v
zvokih narave in panoramskem
razgledu, ki nas obdajata. Oboje
deluje sproščujoče na naše mo-
žgane in odganja čustveno nape-
tost. Tako rekoč se tudi branimo
pred stresom in »čustveno prego-
relostjo«, ki sta goreča privrženca
nevarnih bolezni.

Ker je kolesarstvo aerobni šport,
kar pomeni, da poteka ob veliki
vsebnosti kisika, lahko naša plju-
ča absorbirajo velike količine le-
tega, kar nam požene kri po žilah
ter krepi srce in dihalne mišice.
Tako prispe v življenjsko tekočino
več kisika, kar omogoča možgan-
skemu sistemu, da naš um svo-
bodno plapola med stenami do-

mišljije. Ker je »bicikliranje« tra-
jajoče – ponavljajoče se gibanje,
se srce z večjim iztiskanjem krvi
krepi, kar nam omogoča nižji pulz
v mirovanju in s tem nižji krvni
tlak. Ko smo v akciji, so zaradi
ugodnega sedečega položaja raz-
bremenjeni tudi nekateri sklepi,
kot npr. gleženj in komolec, zato
ne tvegamo poškodbe kosti zara-
di obrabljanja sklepov in hrustan-
ca. Ker smo ljudje »samo« iz me-
sa in kosti, tako v profesional-
nem športu kot v rekreaciji pri-
haja do telesnih poškodb. Okre-
vanje je trajajoč in neprijeten pro-
ces, ki pa se ga da lepo premaga-
ti s pritiskanjem na pedale. Glede
na stopnjo prejšnje poškodbe si
pripravimo intenzivnost (ob kako
visokem srčnem utripu peljemo)
in obremenitev vožnje (čas, dol-
žina in zahtevnost proge). Tako si
bolniki lahko krajšajo čas med
čakanjem na ozdravitev, kole-
sarjenje si pa lahko popestrite s
kako glasbo na mp3 ali podob-
nem predvajalniku.

Vožnja s kolesom je zabavno
dejanje, ki nima starostnih omeji-
tev. Sodobna industrija športnih
produktov izdeluje takšne, za naj-
mlajše pa preprostejša kolesa za
prosti čas in do najbolj dodelanih
tekmovalnih. Je športna discipli-
na, ki ni tehnično prezahtevna in

je dosegljiva za vsakogar, saj gi-
banje na kolesu spada med nara-
vna, tako kot npr. hoja, tek in pla-
vanje. Pregovor V dvoje je lepše
velja tudi za kolesarjenje. Je sred-
stvo socializacije, saj se lahko
prijetno druženje enači s kolesar-
skim izletom, saj dandanes ob-
staja že mnogo kolesarskih poti,
speljanih po bogati naravi. Spada
med olimpijske discipline, saj so
tekme »napete« vse do cilja, kole-
sarske zveze pa letno postrežejo
z nekaj specialitetami, kot so
npr.: Giro d Italia, Vuelta Tour
(Španija) ali Tour de France. Na
tekmah sodelujejo tako posame-
zniki kot ekipe, ki naredijo bitko
še zanimivejšo.

Zanimiv razplet ima tudi kole-
sarski maraton BTCiklin, ki je
speljan po zanimivih dolinah in
gričih Prekmurja, kjer udeleženci
lahko uživajo v biserih narave,
po vožnji pa v prijetnem druženju
in celo z lepo nagrado v žepu.

Kolo lahko postane zelo dober
prijatelj. Takšen, ki ga vzljubimo
in ga enostavno nočemo več iz-
pustiti iz rok. Zasluži si svoje po-
sebno mesto v garaži in nasploh
v kolesarjevem življenju. Torej
sedimo na kolo in se odpeljimo
za zdravo telo!

Gregor Ficko

Dan nakupov
in zabave
Ob pestri ponudbi in možnosti nakupo-
vanja z omembe vrednimi popusti smo
v nakupovalnem središču BTC City v
Murski Soboti predzadnjo majsko
soboto poskrbeli tudi za sladko zabavo
in razloge za obujanje spominov.

V soboškem Mlinopeku so za kupce in
obiskovalce BTC Cityja spekli največjo tor-
to doslej, postregli pa so jo Zamurjenci
Murskega vala. Bilo je sladko in veselo!

V izložbah trgovin je bila na ogled razstava
starih poročnih oblek, nekaj nakupovalcev
pa se je odzvalo vabilu in so po nakupih
prišli v starih oblačilih. Jože Zadravec iz
Beltinec (desno) in Patrik Horvat iz Odra-
nec sta se pripeljala celo s starim avtomo-
bilom, »rojenim« leta 1966. Mnogim je bilo
žal, da se niso oblekli po starem!
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Velika
izbira
ženske
in moške
konfekcije
Springfield.

BTC City Murska Sobota
Tel.: 02 537 12 26

Na določene izdelke vam dajemo do 40 % popusta.

T R G O V I N A Rebel Franšize d. o. o.,Ulica Staneta Rozmana 16, Murska Sobota
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Kekec, d. o. o.
BTC CITY Murska Sobota
1. nad., tel.: 02 528 13 31

Slike so simbolične, napake so možne

in še 150 igrač po akcijskih cenah

Kekec, d. o. o., Prežihova ul. 4, Murska Sobota

HIŠA SMOBY,
brunarica

139,90 EUR

119,90 EUR

PESKOVNIK ŠKOLJKA
29,40 EUR  19,90 EUR

GUGALNICA 3 V 1
zelo ugodno 99,90 EUR

TOBOGAN
SMOBY,

srednji
zelo ugodno

57,90 EUR TRICIKEL
69,90 EUR

49,90 EUR

TRAKTOR S PRIKOLICO
ROLLY TOYS

KOMBINIRAN
VOZIČEK

zelo ugodno

234,90 EUR

STOL ZA
HRANJENJE,
NASTAVLJIV

PO VIŠINI
97,90 EUR

77,90 EUR

85,90 EUR

65,90 EUR

VOZIČEK
229,00 eur

179,00 EUR

Akcija poletnih
otroških oblačil

Kupiš 3,
plačaš 2

Akcija
poletnih

igrač

Akcija
otroške

opreme

Pikolo

Akcija poletnih
otroških oblačil

Kupiš 3,
plačaš 2
Najcenejši artikel je zastonj

Akcija traja od 9. do 30. 6. 2008

Akcija
poletnih

igrač

Akcija
otroške

opreme

Pikolo


