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Višje, hitreje,
močneje - v BTC
Cityju
"BTC rešil Maraton Franja!" je naslov, ki smo ga zasledili v uglednem slovenskem tedniku. Potem, ko je dolgoletni pokrovitelj iznenada odpovedal sodelovanje, se je organizacijski komite Maratona Franja iznenada znašel v hudih
težavah in ni dosti manjkalo, da bi morali to daleč največjo in najbolj priljubljeno kolesarsko prireditev v Sloveniji, pa morda tudi v Evropi, odpovedati.
BTC je že nekaj let gostil kolesarje, saj je bil cilj in start maratona Franja prav v
BTC Cityu. Letos je BTC prevzel tudi generalno pokroviteljstvo tako, da se je
MARATON FRANJA - BTC CITY spet v rekordnem številu udeležencev, ki jih je
bilo kar 3300, odvijal nemoteno in vsem v zadovoljstvo.
Za BTC je že obče znano, da svoje uspehe deli z mnogimi zvezami, društvi
pa tudi posamezniki. Pogostoma se vključuje v odmevne dobrodelne akcije,
Bodi Totalno Cool je pravkar v teku, s pomočjo katere bodo priskrbeli
posebej vzgojene kužke za pomoč ljudem s posebnimi potrebami.
Sicer pa bo letošnje poletje v BTC Cityu še kako pestro, s posebnim poudarkom na največjem športnem dogodku na svetu. Letne olimpijske igre, ki
se bodo odvijale od 7. - 24. avgusta v Pekingu in olimpijsko vzdušje bo zavladalo tudi v BTC Cityu, kjer bodo s pomočjo Olimpijskega komiteja Slovenije in sponzorjev ponudili obiskovalcem povsem drugačno spremljanje
Olimpiade, kot so ga vajeni iz okolja njihovih dnevnih sob.
Nosilec projekta Slovensko olimpijsko mesto je seveda, kot smo že omenili,
Olimpijski komite, obenem pa bo šlo tudi za uradno navijaško prizorišče za
spremljanje olimpijskih nastopov v Pekingu, kar bo dogajanju zagotovilo še
prav posebno ekskluzivnost. Posebej napeto pa bo seveda še v dneh,
oziroma nočeh, ko bodo na olimpiadi tekmovali slovenski športniki. Brez
pretiranega optimizma lahko povsem realno napovemo, da bi v normalnih
razmerah in seveda s kancem sreče slovenski športniki lahko osvojili kar
sedem olimpijski medalj.
Sponzorji Olimpijskega mesta v BTC Cityu pa so ob BTCju še SKB, Telekom
Slovenije, Pivovarna Laško, Porsche Slovenija, Dnevnik in RTV Slovenija pa sta
glavna medijska partnerja. Kot posebnost pa lahko z veseljem najavimo, da
se bodo v Olimpijskem mestu BTCja pojavljali tudi naši športniki, takoj po
vrnitvi iz Pekinga.
Pa še ena izjemna zanimivost. Razen kitajske kuhinje bodo v BTC Cityu postregli tudi s tečaji kitajščine.
Pa še ena zanimivost, ki se na Aleji mladih že odvija. Gre za prvi nogometni
turnir četverk na mivki. Vsak četrtek pod večer je že in bo še kako vroče, saj
je zanimanje za v svetu vse bolj popularni beach socer tudi pri nas izjemno,
morda tudi zaradi pravilnika, ki je prav posebne sorte.
Skratka, poletje v BTC Cityu bo še in kako pestro, zabavno in zanimivo.
Tone Fornezzi

INFO TOČKA

v pritličju dvorane A.

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 15
www.btc-city.com
prodaja vstopnic sistema Eventim:

naklada: 200.000 izvodov
odgovorna urednica: Maja Oven

GLASBA

koncerti v Sloveniji in tujini

oblikovanje:
IMPAKTUM, d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50

KULTURA

gledališče, opera, balet ...

ŠPORT

nogomet, košarka, rokomet, hokej ...

DRUŽINA

predstave za otroke ...

trženje:
BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana in
IMPAKTUM, d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana

DRUGO

razstave, sejmi ...

distribucija: Žurnal Media
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici: Simon Šimenc

Delovni čas INFO TOČKE:
od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure.
Kontakt:
telefon: (01) 585 22 22
in e-pošta: infotocka@btc.si
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Katarina Venturini v BTC Cityju

Hitex praznuje 15 let svojega delovanja. V tem
času so pomagali do boljšega spanja že več
tisoč kupcem iz Slovenije in tujine. Zadovoljijo

V popolnoma prenovljenih prostorih zgornjega
nadstropja športnega centra Millenium se boste
lahko v prijetnem vzdušju manjših skupin pod
vodstvom Katarine Venturini in drugih visoko usposobljenih učiteljev plesa naučili plesati ali le
izboljšali svoje znanje družabnih plesov. Urili se
boste lahko individualno, ali pa se boste priključili programom sodobnih skupinskih vadb,
pripravljenih za celosten razvoj vašega telesa in
duha.
V plesni šoli Katarine Venturini vam zagotavljajo kakovostno in pestro preživljanje prostega
časa.

Radijsko vodena V otroški trgovini
IANA režemo cene! vedno točna

Foto Bomba

V Iani vas že čaka znižana pomladno-poletna
kolekcija za vaše navihanke in navihance od 0
do 14 let.
Izkoristite do 40-% popust in v poletje zakorakajte modno, kakovostno ter ugodno s popusti v
trgovini Iana v dvorani A v ljubljanskem BTC-ju, ki
je za vas odprta vsak dan od ponedeljka do
sobote od 9. in 20. ure.
Imamo veliko ponudbo oblačil tudi za fante!

Presenečenje za nove kupce

Bodi hip, bodi hop
v HIP HOP SHOP
Ljubitelji hip-hop kulture že dobro poznajo trgovino HIP HOP SHOP v dvorani A v ljubljanskem
BTC Cityju. Trgovino pa so nedavno prenovili in
dozdajšnjo ponudbo osvežili. Tako lahko kupci
pričakujejo še več trendovskih oblačil s področja hip-hop kulture. Tudi sicer je trgovina pestro

Salon Creatina

V nov salon po
nove talne obloge
V Salonu Creatina so v junijski akciji vse cene
talnih oblog za 10 % nižje. Nekatere tekstilne
talne obloge pa imajo tudi do 30 % nižjo ceno.
Nakup pa je mogoč tudi na 12 obrokov, brez
obresti in dodatnih stroškov.
Topli podi, ki se zaradi preprostega vzdrževanja
uporabljajo v kuhinjah, predsobah in ostalih

Foto Bomba

Foto arhiv Katarina Venturini

lahko potrebe še tako zahtevnih kupcev in vam
s svetovanjem pomagajo pri izbiri najustreznejšega ležišča, letvene podlage ter vzglavnika,
prilagojenega prav vam.
Prijazno ste vabljeni v njihovo poslovalnico v BTC
Cityju, kjer so vsi izdelki razstavljeni in jih je mogoče tudi preizkusiti. Za lažjo odločitev lahko ležišča pred nakupom testirate tudi doma.
Do 30. 6. pa lahko v njihovi prodajalni v dvorani
A izkoristite 15-odstotni gotovinski popust ob
nakupu visoko kakovostnih izdelkov za zdravo
spanje.

Prednosti radijsko vodenih ur so več kot očitne:
ko se ura naravna na določeno časovno območje, VEDNO prikazuje točen čas. Nikoli ne
zaostaja, nikoli ne prehiteva. Tudi prehod s poletnega na zimski čas (in obratno) poteka popolnoma samodejno, kar pomeni, da mi medtem
lahko mirno spimo. Razen seveda, če nas zanima, kako se bodo kazalci zadnjo nedeljo v
oktobru točno ob treh ponoči samodejno premaknili za uro nazaj (zanimiv prikaz je na
http://www.casio-europe.com/euro/
watch/technology/radiocontrolled).
Kako deluje? Casio ima pet radijskih oddajnikov, od tega po
dva v Evropi in na Japonskem ter enega v Ameriki. Ti oddajniki so povezani z najbolj natančnimi cezijevimi atomskimi urami, ki merijo
uraden čas na našem
planetu in se teoretično lahko zmotijo za
eno sekundo na milijon
let. Oddajniki z radijskimi
signali pošiljajo informacijo o točnem času, radijsko vodena ura Casio, opremljena z inovativno tehnologijo
Wave Ceptor, pa ustrezen radijski
signal dekodira in prikaže točen čas.
Domet evropskih oddajnikov radijskega signala
(eden je v bližini Frankfurta, drugi pa v bližini Londona) je 1.500 km, kar pomeni, da je Slovenija
pokrita z obema signaloma, vsaj z enim signalom pa je pokrita skoraj vsa Evropa.
Ura je vedno, ko je izpostavljena radijskemu signalu, samodejno sinhronizirana s točnim časom cezijevih atomskih ur. Ko je zunaj dosega
radijskega signala, jo seveda poganja klasični
kvarčni mehanizem.
Radijsko vodene in druge ure Casio so
na voljo v prodajalnah Slowatch in drugih
specializiranih trgovinah.

Foto arhiv
Slowatch

Jeseni v Milleniumu
nova plesna šola

Foto arhiv Hitex

15-odstotni popust
za 15 let

Casio Wave Ceptor

Moda za najmlajše

Foto arhiv Salon Creatina

S Hitexom do zdravega spanja

založena s svetovno znanimi blagovnimi znamkami, kot so recimo G-UNIT, PHAT FARM, KARL
KANI, ROCA WEAR, SIR BENY MILES, ECKO, DADA, SOUTH POLE, MAKAVELI, RUFF RYDERS, FUBU,
PELLE PELLE, VOKAL in še bi lahko naštevali. Za
kupce, ki opravijo prvi nakup v trgovini HIP HOP
SHOP, so pripravili presenečenje. Vsak kupec bo
prejel GOLDEN CARD (zlato kartico), s katero bo
lahko pridobil petodstotni popust. To pa še ni
vse - popust se s številom nakupov povečuje.
Lokacija: dvorana A, zgornja etaža, vhod A7
Za dodatne informacije jih lahko pokličete na
(01) 585 26 26.

skupnih prostorih, imajo v Salonu Creatina garancijo proizvajalca. Vse obloge so modno oblikovane, ekološko varne, življenjska doba pa je
lahko tudi do 12 let.
Tekstilne talne obloge so zaradi novih načinov
tkanja privlačne že na pogled, prav vse pa so
izredno vzdržljive in mehke na otip.
Prav vse talne obloge vam lahko odrežejo po
vaši željah in skladno z vašim načrtom. Če želite, vam talno oblogo tudi zarobijo.
Lokacija: dvorana 2, telefon: (01) 541 66 06,
www.creatina.si
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Preprosto,
elegantno,
modno,
ustvarjalno
Frizerstvo Tjaša

hinjo - zamudno polaganje ploščic odpade!
tridimenzionalni izris s sodobnim računalniškim programom - z lahkoto se boste sprehodili po navideznem prostoru vaše nove kuhinje
V poletnih mesecih vam GA ponuja 30-%
popust na vse kuhinje NOBLESSA in 10-%
popust na gospodinjske aparate ob nakupu
kuhinje NOBLESSA.

gantnem kartonastem ovitku, kar bo naredilo
sladka obdarovanja še privlačnejša.
Novo pakiranje bo tudi bolj praktično, saj karton-

nego las in lasišča, izbiro barve in podobno. V
Frizerstvu Tjaša vam pomagajo iti v korak s
trendom, zato vas vabijo, da jih obiščete.
Lokacija: Frizerstvo Tjaša,
Spodnja etaža Emporiuma.
Dodatne informacije dobite na 051 600 999,
veseli bodo tudi vašega sporočila na
frizerstvo@tjasa.si in obiska spletne strani
www.tjasa.si.

S pričesko povemo veliko o sebi. Smo modni,
urejeni, živahni, mladostni, nagajivi, drugačni. V

Foto arhiv GA

GA priporoča

Foto arhiv Tjaša

Kuhinje NOBLESSA
za vsak okus in žep

novem frizerskem salonu Tjaša, ki se nahaja v
spodnji etaži Emporiuma, poudarjajo vse to in
še več. Vrednote, ki jim sledijo, so preprostost,

Pestra ponudba kuhinj nemškega proizvajalca
NOBLESSA vam poleg petletne garancije nudi
tudi funkcionalno in estetsko izpopolnjeno rešitev. Kot vodilni nemški proizvajalec kuhinj se
lahko pohvalijo z visoko kakovostjo za zmerno
ceno. Izbirate lahko med 114 modeli v devetih
cenovnih razredih. Ekskluzivni zastopnik za kuhinje NOBLESSA v Sloveniji je podjetje GA - gospodinjski aparati.
Značilnosti vseh kuhinj NOBLESSA so:
petletna garancija
mehko zapiranje predalov brez doplačila
lesene ali steklene zidne obloge za vsako ku-

asti ovitek omogoča enostavno odpiranje in ponovno zapiranje, optimalno ohranja aromo in
ščiti obliko najbolj prepoznavne čokolade v Sloveniji.
V novo embalažo bo preoblečenih vseh obstoječih sedem Milkinih okusov (mlečna čokolada,
celi lešniki, rozine in lešniki, mleti lešniki, noisette,
jagoda, keks in smetana, nougat - mleti lešniki)

Velike razvade

Milko odpreš
in jo - zapreš!
Čokosladokusci s poletjem ne bodo deležni le
novega karamelnega okusa čokolade Milka,
ampak tudi novega videza velikega pakiranja.
Od začetka junija boste lahko čokolado Milka
kupili v priročnejši 250-gramski velikosti in ele-

Foto arhiv Milka

elegantnost, modnost in ustvarjalnost. Želijo si,
da si stranke vzamejo čas za razvajanje in se
prepustijo idejam in spretnim rokam frizerjev, ki
svetujejo pri izbiri prave pričeske, proizvodov za

Po zadnji modi

in nov okus tega poletja: karamela - mleti lešniki. Nežna mlečna čokolada z okusno tekočo
karamelo, ki obliva karamelni nadev z mletimi
lešniki, je vodilni Milkin okus tega poletja.
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Nagrajenci nagradne igre Stopite na CityBus in odletite v Pariz

Udobna vožnja po BTC Cityju
v klimatiziranem CityBusu
Na ljubljanskem Festivalu nakupov in zabave so bili izžrebani nagrajenci nagradne igre
Stopite na CityBus in odletite v Pariz!
Športno torbo prejmejo:
Zorka R. iz Kopra
Marjan S. iz Ljubljane
Simona K. iz Ljubljane
Boris S. iz Ljubljane
Tilen D. iz Ljubljane

Utrinki
s teniškega
turnirja legend
slovenskega
športa
v športnem
centru Millenium
v BTC Cityju

Vstopnico v Termalni tempelj
v Vodnem mestu Atlantis prejme:
Anja D. iz Celja
Vstopnico v Deželo savn
v Vodnem mestu Atlantis prejme:
Marija A. iz Ljubljane
Darilni bon BTC City v vrednosti 100 EUR
Katica S. iz Škrljeva, Hrvaška
Darilni bon BTC City v vrednosti 200 EUR
Tatjana V. iz Ljutomera

Glavno nagrado potovanje v Pariz za dve osebi dobi:
Milan L. iz Ljubljane
Potniki CityBusa pa bodo nagrajeni tudi v prihodnje. V vročih poletnih dneh bo nagrada za vse
že sama vožnja s pisanim avtobusom. Vožnja s CityBusom je namreč brezplačna, poleg tega
pa je vaše novo prevozno sredstvo prijetno ohlajeno. Zato v soncu, vetru, dežju ali v povsem
navadnem dnevu svojega jeklenega konjička pustite v parkirni hiši na območju BTC Cityja in se
po svojem najljubšem mestu popeljite z brezplačnim klimatiziranim CityBusom.

UGODNA PONUDBA KG

metrskega blaga
dekorativno blago
viskoza in bombaž modnih
barv in vzorcev
jersey, frotir, pliš
umetno krzno
tkanine in pletenine

KARTICA UGODNOSTI
vsak peti nakup nad 30 eur je nagrajen z 10 % popusta
vsak deveti nakup pa z 20 % popusta

NOVO

BRISAČE

!

na kilogram
samo

18,80

eur/KG
različnih barv in dimenzij!
BTC City Ljubljana
spodnja etaža Emporium, telefon: (01) 585 16 89
spodnja etaža dvorana A, telefon: (01) 585 28 52
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Preživite aktivne počitnice v BTC Cityju

Poletje v BTC Cityju
KAJ:
KDAJ:
KDO:
KJE:

Brezplačno igranje odbojke na mivki
Vse poletje
Vsi
Aleja mladih

KAJ: Slovensko olimpijsko mesto;
Uradno olimpijsko središče za spremljanje olimpijskih iger v Pekingu
KDAJ: Od 8. do 24. avgusta
KDO: BTC City, Olimpijski komite Slovenije
in sponzorji
KJE: Aleja mladih - vstopnine ni

Kot vrhunec Glasbenega festivala Atlantis pa
vam predstavljamo muzikal Gala. Večer bo v
znamenju izvedbe največjih uspešnic iz muzikalov. Mednarodne zvezde muzikalov na zaključnem Gala koncertu Glasbenega festivala
Atlantis samo za vas!

KAJ: Glasbeni festival Atlantis
KDAJ: Od 25. do 27. avgusta
KDO: Miha Debevec, Tomaž Rožanec, Manca
Izmajlova in mednarodne zvezde
muzikla Gala
KJE: Trg pred Atlantisom

KAJ: EURO BTC Mivka 2008 - Turnir četverk
v nogometu
KDAJ: Vsak četrtek od 19. junija do 7. avgusta
(do olimpijade) od 18. ure dalje
KDO: Prijave na: studio.press@siol.net
1. nagrada: 1000 €
KJE: Aleja mladih

KAJ:
KDAJ:
KDO:
KJE:

Kaj

Kdaj

Kdo

Kje

čev v sprintu na rolkah. Tekmovanje v 12 starostnih kategorijah, na katerem bodo predvidoma
nastopili vsi naši najboljši tekači s Petro Majdič
na čelu, se bo začelo ob 17. uri s kvalifikacijskomi teki in nadaljevalo ob 18. uri s finalnimi
boji. V finalne boje, kjer tekmovanje poteka na
izpadanje, se bo uvrstilo najboljših 16 tekmovalcev - lk iz kvalifikacij. Med samo prireditvijo bo
na prizorišču na parkirnem prostoru pred Vodnim mestom ATLANTIS potekalo tudi alternativno
tekmovanje šolske mladine (letnik 1994 in mlajši) na rolerjih, kjer bodo najmlajši udeleženci
lahko pokazali svoje znanje v spretnostni vožnji
med postavljenimi ovirami.

Počitniški turnir v mini golfu
Od 25. do 27. avgusta
Za otroke
Millenium

Za mlade, mlajše in tudi najmlajše ter vse, željne
zabave s kančkom tekmovalnosti.
Brezplačno igranje mini golfa vse poletje

Sponzorja sta: Hot Horse in Soba - Room
KAJ:
KDAJ:
KDO:
KJE:

Modri planet
22. junija, od 11. do 17. ure
ŠD Extrem
Vodno mesto Atlantis

Dogodek MODRI PLANET v organizaciji ŠD Extrem
bo združeval željo po doseganju večje ozaveščenosti ljudi o pomembnosti gibanja, še posebno vodnih aktivnosti.

Na festivalu se bo predstavil duet harmonik,
Miha Debevec (diatonična harmonika) in Tomaž Rožanec (klasična harmonika) z naslovom
SPOPAD HARMONIK. Izvajalca dosegata svoj
prepoznavni glasbeni izraz z občuteno interpretacijo in virtuoznim obvladovanjem glasbil. Njuna glasba presega klasične zvoke in prerašča v
druge, zahtevnejše glasbene zvrsti. S svojim albumom sta se uvrstila na prestižno lestvico 30.
najbolj prodajanih zgoščenk v Sloveniji.
Festival bo postregel tudi s predpremiero nove
zgoščenke Mance Izmajlove. Priznana in vedno
bolj priljubljena slovenska pevka že vrsto let
nastopa na najbolj eminentnih odrih doma in
po svetu. S svojim obsežnim repertoarjem, ki obsega kar petnajst jezikov, od klasične glasbe do
skladb iz vseh obdobij muzikala, filmske glasbe,
popularnih pesmi, vseh zvrsti jazza ter narodnih
pesmi, nas je že očarala. Zgoščenka Slovanska
duša je epilog temu, kar je snovala dve leti. Ker
jeseni izide njena nova zgoščenka, jo bo ekskluzivno za Glasbeni festival Atlantis predstavila
na festivalu!

KAJ: Počitniško varstvo z animatorji
KDAJ: Vse poletje
KDO: Vsi otroci, željni zabave, iger in dobre
družbe
KJE: Vodno mesto Atlantis

KAJ: Tekma smučarjev tekačev na rolkah
in rolerjih
KDAJ: 27. avgusta
KDO: Smučarji tekači
KJE: Pred Vodnim mestom Atlantis
Smučarska zveza Slovenije in tehnični organizator TSK JUB Dol pri Ljubljani, bosta v sredo, 27.
avgusta 2008 pred Vodnim mestom ATLANTIS
organizirala prvo tekmovanje smučarjev teka-

Promocija izdelkov Ljubljanskih mlekarn
z animatorji in nagradnimi igrami
KDAJ: Vse poletje
KDO: Ljubljanske mlekarne
KJE: Vodno mesto Atlantis
KAJ:

Vodno mesto Atlantis
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Preživite počitnice v Atlantisu

Naj kopališče 2008

Za sprostitev
in nabiranje energije
Na nudistično plažo
v Atlantis
V zunanjem delu Dežele savn se ob zunanjem bazenu in pred Planšarsko, Rudniško ter Zemeljsko savno nahaja nudistična
plaža. Naj vas sončni žarki nežno božajo

toboganih, telovadili, skakali čez
valove, plavali po vodni reki skozi
vodno jamo, se igrali zanimive vodne
igre ter ustvarjali v različnih
delavnicah, kjer se bodo naučili
marsikaj novega, poleg tega so
vključeni tudi trije obroki. Vsak dan
bomo eno uro namenili učenju
oziroma utrjevanju plavalnih tehnik,
enkrat v tednu pa bomo preizkusili
potapljanje s pravo potapljaško
opremo in pogledali v podvodni svet
Atlantisa.
Več informacij:
www.aquamania.si, info@aquamania.si
Telefon: (01) 585 20 80 ali 051 396 730

na nudistični plaži Vodnega mesta Atlantis,
kjer boste občutili morsko vzdušje prav
sredi Ljubljane. V oazi sprostitve in miru se
boste naužili nove energije, odmislili vse
težave in postali zopet eno z naravo.
Ulezite se na ležalnik, se sprostite in se
prepustite svojim mislim. V zunanjem bazenu prijetno masažo zagotavlja šest masažnih šob z zračnimi mehurčki. Iz zunanjega bazena vodi v notranjost vodni rov, v
katerem se nahaja vodni izvir. Temperatura
vode pri izviru je 36 °C.

Fotografije arhiv Atlantis

V času poletnih počitnic se bodo vaši
otroci pod budnim očesom
animatorjev kopali in zabavali v
bazenih Sveta doživetij. Celodnevno
počitniško varstvo poteka od 7. do 17.
ure. Skupaj se bodo vozili po zavitih

Najbolj odPILjen žur v Atlantisu
Razglasili smo nove najboljše prijatelje
Atlantisovega delfinčka!
Nič, še najmanj pa slabo vreme ni moglo
zmotiti več kot dvesto petošolcev z vseh koncev Slovenije, ki so se v soboto, 14. junija,
zbrali v Vodnem mestu Atlantis v ljubljanskem
BTC-ju. Kopanju, tekanju med bazeni, v bazene in iz njih, vožnjam na toboganih in različnim igram ni bilo ne konca ne kraja, sredi
dneva pa so se vendarle zbrali ob razstavi
svojih del: začela se je razglasitev nagrajenih
na natečaju za najboljšega prijatelja Atlantisovega delfinčka.
Na natečaj, ki je bil objavljen v reviji PIL, so
prispela dela iz dvaindvajsetih šol, šest med
njimi je prejelo nagrade, nagrajeni pa so bili
pravzaprav vsi: s kopanjem v vodnem parku
in z Atlantisovo sladko torto, ki je sploh ni hotelo zmanjkati.
Dela vseh sodelujočih so predstavljena na
priložnostni razstavi v Svetu doživetij, v Vodnem mestu Atlantis.
Prvi mesti sta osvojila 5. a razred OŠ Spodnja

Šiška iz Ljubljane in 5. d razred OŠ Grm iz Novega mesta, drugo mesto sta si razdelila 5. b
razred OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice in
4. a razred OŠ Mežica, tretji mesti pa sta pripadli
5. b razredu OŠ Franja Malgaja iz Šentjurja in
5. a razredu OŠ Draga Bajca iz Vipave.
VSEM, KI SO SODELOVALI NA
NATEČAJU, ČESTITAMO ZA ODLIČNO
IZDELAVO NAJBOLJŠEGA PRIJATELJA
ATLANTISOVEGA DELFINČKA!

lantis absolutni zmagovalec akcije
"Naj kopališče 2007", kar dokazuje
kakovostno delovanje in prizadevnost celotne ekipe. Skupaj dokažimo, da smo tudi letos najboljši.

Kozmetični salon Atlantis
V objemu Vodnega mesta Atlantis je zunanjim gostom in gostom Atlantisa na voljo
salon, v katerem usposobljeno osebje opravlja nego telesa. Če se še niste pripravili na
sončno in vroče poletje, je zdaj pravi čas.
Obiščite Kozmetični salon Atlantis, v katerem
nego obraza izvajajo z naprednimi preparati
Dermalogica. Primerna je za vse tipe kože,
preparate pa lahko po predhodnem posvetu s kozmetičarko uporabljate tudi doma
za nadaljnjo nego.
Lepe roke so vaše ogledalo. Nega v obliki
manikire v kozmetičnem salonu Atlantis vključuje oblikovanje nohtov in obnohtne kožice.
Ponujajo vam naravno nego rok in nohtov za
zdrav in lep videz.
S pedikuro Gehwol bodo poroženela koža
na petah, vraščeni nohti in otiščanci le še
preteklost. V kozmetičnem salonu Atlantis

vam uredijo tudi nohte in jih po vaši želji
nalakirajo.
Po negi obraza, manikiri in pedikuri si privoščite še nego telesa, depilacijo, limfno drenažo ali body wrapping, po katerih se boste
počutili kot prerojeni in pripravljeni na brezskrbno poletje.

Foto Simon Šimenc

Počitniško varstvo

šče, nji-

Za vse ljubitelje kolesarstva

Na 27. maratonu Franja BTC City
rekordnih 3300 kolesarjev
Iz leta v leto lahko na slovenskih cestah vidimo vse več ljubiteljev kolesarstva,
zato ni presenetljivo, da se jih je na 27. maratonu Franja BTC City 14. In 15.
junija zbrala tolikšna množica, med njimi rekordno kar 230 predstavnic
nežnega spola.

L

Razveseljivo je, da je prireditev vzela za svojo
tudi Mestna občina Ljubljana. S potekom dogodkov in razvojem maratona pa sta bila zadovoljna tudi 'oče in mama' maratona Franja, Zvone Zanoškar in Tone Fornezzi - Tof.
Vsak izmed udeležencev je lahko našel traso po
svojem okusu. Najbolje pripravljeni so se iz BTCja, kjer je bil štartno-ciljni prostor, podali na 156
km dolgi Maraton Franja BTC City, malo manj
zahteven je bil Mali maraton Franja BTC City, ki
je bil dolg 97 km, nismo pa pozabili niti na družine in najmlajše, ki so se podali na Družinskošolski maraton Kluba Polet ali BTC City preizkušnjo za otroke na 1,5 km.
Maraton Franja BTC City se je s pestrim programom zaključil s podelitvami priznanj za najboljše v štartno-ciljni vasi v BTC Cityju. Pri moških
in ženskah smo slavili Slovenci.

BTCjeva in TOFova ekipa Trmasti odred Franja tik pred štartom

Foto Bomba

etošnji kolesarski maraton je prinesel
precej novosti, ki so popestrile prireditev gledalcem in tudi tekmovalcem. Poleg odlične organizacije pod vodstvom direktorja maratona Gorazda Penka
so najpomembnejše, da je veliki pokrovitelj
tradicionalnega maratona prav BTC, da je
bila proga maratona speljana tudi skozi
središče Ljubljane in da se je maratona
udeležilo rekordno število žensk, kar 230,
med njimi tudi nekaj znanih Slovenk, kot so
Andrijana Starina Kosem, Aleša Kandus, Vesna Penko in Maja Oven. Omenjene dame
so se na pot podale pod okriljem TOF-ove
ekipe Trmasti odred Franja in vse dosegle
odličen rezultat. Tej ekipi sta se pridružila
tudi olimpijec Ivo Čarman in legendarni novinar Rado Časl.

BTC City odslej tudi na mobilnem portalu

Od sredine maja obratuje
nov mobilni portal BTC City:
wap.btc-city.com
Na novem mobilnem portalu
wap.btc-city.com boste našli
vse potrebne informacije:
splošne informacije
(delovni čas, dostop…)
novice
novosti in akcije
opise svojih najljubših
trgovin s kontakti
vse o Klubu BTC City
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Več o Klubu BTC City na strani 15 - Trgovine z izdelki za prosti čas

Več na mobilnem portalu wap.btc-city.com in spletnem portalu www.btc-city.com
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Preventivni pregledi
v Diagnostičnem
centru Clarus

Foto arhiv Optika Clarus

Nov Diagnostični center

Tihomir Krstić:
"Z ljubeznijo
skrbimo
za vaše zdravje."

2. Zakaj ste diagnostični center preselili
v ljubljanski BTC?

1. Kaj lahko obiskovalci pričakujejo
od novega diagnostičnega centra v BTC?
Diagnostični center Clarus se je iz ljubljanskih
Murgel preselil v dvorano 9 v BTC-ju, kjer ponuja
nadstandardno in visokokakovostno ponudbo
specialističnih pregledov, vse od interne medicine, dermatologije, urologije, kardiologije, optike, ortopedije, pregleda dojk, nevrologije do sistematskih menedžerskih pregledov in še bi
lahko naštevali. V Diagnostičnem centru Clarus
se zavedajo, kako dragocen je čas, zato preglede (kljub obsežnim in temeljitim sistematskim
preventivnim pregledom) opravijo v najkrajšem
času.

Zlato pravilo medicine pravi: "Bolje je preprečevati kot zdraviti!" To je postalo naše poslanstvo. S
preventivnimi zdravstvenimi pregledi želimo
pravočasno preprečiti bolezni in skrbeti za zdravje. Ker želimo, da se skrb za zdravje postavlja v
ospredje in je to ena najpomembnejših vrednot,
smo se odločili, da Diagnostični center Clarus
še bolj približamo ljudem ter ga postavimo v
ospredje dogajanja. Zato smo popolnoma prenovili in nadstandardno opremili okrog 400 kvadratnih metrov prostorov v dvorani 9 v središču
BTC. Selitev prinaša tudi prednosti za poslovanje
centra: veliko ljudi, ki prihajajo v BTC zaradi različnih želja na relativno majhnem območju,
možnost parkiranja in visoko razvita infrastruktura,
možnost rasti in širjenja dejavnosti ter zdravstvene storitve kot dopolnitev celostne ponudbe
življenja 'malega mesta'. Za zdrave ljudi v zdravem mestu!
3. Koliko zdravnikov je zaposlenih
v diagnostičnem centru?
In kdo so ti zdravniki?
Z Diagnostičnim centrom Clarus sodeluje več
kot 15 priznanih, uglednih specialistov zdravnikov na področju dermatologije, urologije in ultrazvočne diagnostike, meritve kostne gostote,
kardiologije, okulistike in optike, ortopedije, ginekologije, nevrologije, pregleda dojk in mamo-

Fotografiji Žare Modlic

"Z ljubeznijo skrbimo za vaše zdravje"
je slogan Diagnostičnega centra
Clarus v ljubljanskem BTC. Center, ki
se je nedavno preselil iz Murgel v
BTC, sodeluje z več kot 15 priznanimi,
uglednimi specialisti zdravniki,
obiskalo pa ga je že prek 85 tisoč
ljudi. Selitev v mesto nakupov je bila
logična posledica zaradi čedalje
večjega povpraševanja po
preventivnih zdravstvenih pregledih
ter zavedanju ljudi, kako pomembna
je skrb za zdravje.

grafije, gastroenterologije, interne medicine in
še bi lahko naštevali. Še posebno bi radi izpostavili preventivne preglede na področju medicine dela, prometa in športa. Opravljamo obdobne, predhodne zdravstvene preglede ter
ocene tveganja, laboratorijske preiskave krvi in
seča, priprave analiz in ocen v skladu z določili
zakona o varnosti in zdravju pri delu ter nadstan-

dardne sistematske menedžerske preglede.
4. Kako pa je z menedžerski pregledi?
V Diagnostičnem centru Clarus dajemo velik
poudarek preventivnim menedžerskim pregledom. Posebej bi radi poudarili, da se dobro
zavedamo, kako dragocen je čas, zato preglede kljub obsežnim in temeljitim sistematskim
preventivnim pregledom opravimo v najkrajšem
času. Nadstandardnim menedžerskim pregledom so namenjeni luksuzno opremljeni zasebni
prostori.
5. Koliko ljudi je obiskalo vaš diagnostični
center? In za kakšne preglede
se večinoma odločajo?
Specialistične ambulante Diagnostičnega centra Clarus opravljajo zdravstvene storitve že
petnajst let, najprej pa ste nas poznali pod
imenom Diagnostični center Murgle. Začetki
segajo v leto 1993, prostore pa smo imeli na
Koprski cesti in na Cesti v Mestni log. Obiskalo
pa nas je že prek 85 tisoč ljudi, saj povpraševanje po dodatni ponudbi zdravstvenih storitev diagnostičnega centra oziroma samoplačniške ambulantne dejavnosti iz leta v leto
raste. Ljudje se največkrat odločijo za preventivni pregled abdomna, vedno bolj zaželen je
tudi pregled osteoporoze (merjenje kostne
gostote).
6. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Dejavnost bomo v kratkem še razširili z operacijsko sobo za manjše posege in dopolnili
seznam ambulant in dejavnosti, ki bo še dodatno poskrbela za celostno storitev. Za zdravje in
za zdrave ljudi v vsaki dobi življenja, tako kot
pravi tudi naš slogan: "Z ljubeznijo skrbimo za
vaše zdravje!"
Lokacija: dvorana 9 v ljubljanskem BTC
Dodatne informacije dobite na spletni strani
www.clarus.si ali jih pokličite
na telefon (01) 200 09 10.

Modno v BTC Cityju
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Sproščena eleganca poletnih dni

Modni na vrtni zabavi
s prijatelji
9.

Poletje kar kliče po druženju in sproščenih zabavah. Ne le ob koncih tedna, tudi
na topel večer po službi in ob soju oljnih lučk lahko na svoj vrt ali teraso povabite
prijatelje. Sproščenost narekuje tudi sproščeno garderobo. Za najbolj vroče dni
pa priporočamo velike osvežilne napitke s sadjem ali sladoledom.

G

ostiteljica naj žari kot kraljica večera.
Dovolj je že tunika in sandali z najtanjšimi paščki v najbolj svetlečih tonih.
Klasičen izbor za večerno in tudi popoldansko
druženje je elegantna črna, ki jo poleti lahko
nadomesti tudi bela barva. Izzivalnost pokažete
s prosojnimi materiali, ki so manj predrzni z
vzorcem in veliko bolj drzni v eni barvi, ki razkriva
več. Lepo porjaveli koži pa se podajo tudi zelo
razgaljene kreacije. Pokažete lahko hrbet, noge
ali dekolte. Odkritim rokam ne pozabite nadeti
morda kar preveč nakita, ki se poda k preprostim poletnim oblekicam in tunikam.

Moški naj izberejo lan. K dolgim lanenim hlačam se poda preprosta majica brez rokavov in
natikači. Za bolj vroče je kombinacija bermuda,
tričetrtinskih ali kratkih hlač prijetna s srajco z
dolgimi rokavi, ki jih lahko tudi zavihate. Havajski
vzorci naj počakajo na Havaje. Bodite nevsiljivo
privlačni v belih in peščenih tonih ali odtenkih
modre.
Kadar vrtno zabavo kombinirate s pečenjem na
žaru ali žerjavici še pred zahodom sonca, ne
pozabite na slamnik. Sonce je tudi v zatonu
nevarno in varljivo.

4.

8.

5.
7.

10.

11.

6.

2.

1.

3.

1. KOWALSKI balerinke s kamenčki 139,00 eur; 2. HAVAIANAS natikači moški 20,00 eur; 3. QS zlati sandali 48,00 eur; 4. QS zelene balerinke 50,00 eur; 5. DESIGUAL moška srajca 49,00 eur; 6. DESIGUAL
bermuda moške hlače 89,00 eur + TOMMY HILFIGER maja dolg rokav 45,00 eur; 7. TOMMY HILFIGER lanena srajca 100,00 eur; 8. DESIGUAL krilo 101,00 eur + DEHA črna majica 34,00 eur; 9. TOMMY
HILFIGER tunika 48,00 eur; 10. FERRE cocktail obleka 173,00 eur; 11. DESIGUAL tunika z rožastim vzorcem 57,00 eur, HALA 12

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

Od martinija za ženske do žara za moške

Prosti čas na vrtu
ali terasi
Poležavanje na ležalniku na terasi ali
v viseči mreži z mamljivo knjigo in
osvežilno poletno pijačo je po
napornem dnevu kot balzam. Če je
to udobje skrito v oazi domačega
vrta, s pisanim cvetjem in bujnim
zelenjem, je to paradiž v malem.

rt, trata, terasa ali le balkon lahko z izbrano opremo ponujajo pravo udobje
in ugodje, kjer boste imeli vsak dan
svoje mini počitnice. Vrtne sedežne garniture
različnih velikosti, oblik in materialov so vse namenjene posedanju ali celo poležavanju, ki vaše misli odvrne od dnevnih naprezanj. Mali ali
veliki vrtni žari na plin, elektriko ali klasični z ogljem in drvmi vam v še tako asfaltni soseski
vrnejo spomin na piknik v oddaljeni naravi. Marinirana zelenjava, meso, sveže solate, opečeni
in obloženi kruhki, pijače raznovrstnih barv in
okusov vam v družbi družine ali prijateljev podaljšajo dan v noč.

V

MLADINSKA KNJIGA rokovniki "moleskine" 10,95
eur; žepne knjige Učila od 3,90 eur; žepne
knjige Mladinska knjiga od 3,76 eur; žepne
knjige Sanje od 6.99 eur
By American, Šmartinska 152, dvorana A (spodnja etaža), 1000 Ljubljana, Telefon (01) 585 27 59
By Amarican, Dolenjska cesta 74, 1000 Ljubljana, Telefon (01) 427 32 07 (sedež podjetja)

www.zorga-tradecompany.si

POROKA

MÜLLER DROGERIJA sončnik 29,99 eur

TRGOVINA PIKA NA I ležišče za sončenje, 32,30
eur; torba s pikami, 27,00 eur; kozarci za
martini, 37,40 eur; termo vrč, 4,65 eur; servirni
pladenj, 15,90 eur/kos

GALERIJA UDOBJA DOM INTERIER vrtno sedežno pohištvo "ratan": stol 119,00 eur, miza 145,00 eur;
žar 290,00 eur; rumena klubska mizica "inovation", 122,00 eur; skrinja s predalom za shranjevanje
"servetto", 277,00 eur; pletena okrasna košara za zelenje, 125,00 eur, okrasna roža v njej, 13,90 eur;
vrtno orodje, 20.90 eur; set za mešanje pijač, 23,00 eur

ZNIŽANJE ZADNJIH KOSOV POSAMEZNIH KOLEKCIJ
SVEČANIH ŽENSKIH IN DEKLIŠKIH OBLAČIL

Akcija velja od 20. 6. 2008 do odprodaje znižanih artiklov.

Največja
izbira
svečanih
ženskih
in moških
oblačil ter
svečanih
oblačil
za otroke
od 0
do 15 let.

Modno v BTC Cityju
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Bodite igrivo predrzni !

Modni na plaži in soncu
Na policah trgovin BTC Cityja
smo za vas poiskali predrzno
sproščene kombinacije za
poletna razvajanja ob vodi.
Izboru kopalk zanjo in zanj smo
dodali velike in še večje torbe,
pisano obutev in druge dodatke,
ki popestrijo klasičen izbor
kopalk. Drznost dosežete s
kombiniranjem barv, vzorcev in
včasih tudi s pretiravanjem. Za
najbolj vroče dni priporočamo
velika pokrivala in očala ter
dobro zaščito.

N

ežnejši spol lahko izbere drzno barvo,
kjer letos prednjačita vijoličasta in globoka zelena, ali predrzen kroj, ki več
odkriva kot pokriva. Klasičen bikini je dobil tekmeca v enodelnih kopalkah, imenovanih 'monokini'. Beseda nam pove, da gre za en kos, ki kot bikini - ne skriva prav dosti, predvsem pa ne
skrije nobene pomanjkljivosti. Model je torej za
najbolj (pre)drzne. Za divje počitnice pa lahko
izberete večno klasiko črne in bele barve ali

igrive pike. Z dodatki pa si lahko daste duška in
popestrite tudi starejši model kopalk. Velike rute,
parei, klobuki, očala in torbe so spet v modi.
Tudi moške kopalke so letos v drznih, živih
barvah. V kombinaciji z umirjenimi toni brisače,
natikačev, majice in pokrival bodo prišle še bolj
do izraza. Izbira med klasiko in bolj ohlapnimi
kroji do kolen pa naj bo naklonjena predvsem
udobju.
Z malimi nasveti bo vaš modni izbor vedno v

koraku s trendi letošnjega poletja. Ne pozabite
na dodatke in se prepustite sanjarjenju v duhu
počitnic, ki ste jih skrbno načrtovali vse leto ali
pa se morda trenutno navdušili zanje. Če se
boste na plaži ali ob bazenu prepustili lahkotnemu poletnemu branju, družabnim igram ali
božanskemu osvežilnemu napitku, vas bodo zagotovo opazili že zaradi nasmeha, ki ga izvabita
navdušenje in zadovoljstvo. Uživajte torej v poletju in vročem soncu!

9.

8.

2.
11.

1.
7.
3.

10.

12.
14.

6.

4.

5.

13.

1. OPTIKA CLARUS moška očala Police 159,00 eur; 2. ženska očala Givenchy 235,00 eur; 3.
ženska očala Givenchy 259,00 eur/kos; 4. HAVAIANAS natikači ženski 25,00 eur; 5. HAVAIANAS
natikači moški 20,00 eur; 6. REPLAY rumeni sandali 95,00 eur; 7. QS klobuk moški 32,00 eur; 8.
QS črtast klobuk ženski 32,00 eur; 9. D&G monokini kopalke 281,00 eur; 10. DESIGUAL poletna
torba 31,00 eur; 11. DESIGUAL ženski bikini bel 50,00 eur; 12. DESIGUAL ženski bikini turkizen
63,00 eur + BRUNOTTI ženske kratke hlače za v vodo 36,00 eur; 13. BRUNOTTI moške kopalke
45,00 eur; 14. M&N moške kopalke 80,00 eur + REPLAY majica s kapuco 125,00 eur, HALA 12

Vsi izdelki MÜLLER DROGERIJA
CLINIQUE od 24,69 eur

Varno
na sonce

COPPERTONE od 9,39 eur
AFRODITA od 5,55 eur
BIOTHERM od 22,29 eur

Zaščitite se pred
nevarnimi sončnimi žarki
in uživajte s prijatelji ali
popolnimi neznanci na vročem
poletnem soncu. Za vas smo
izbrali najboljše!

CLARINS od 21,49 eur
Ob nakupu katerih koli dveh
izdelkov iz sončne linije Clarins,
vam podarijo lično torbo v
sončnih barvah

Malenkosti za lepši vsakdan

Trgovine z izdelki za prosti čas
Ko si po napornem delovniku zaželite nekaj sproščenosti na domačem vrtu, terasi, balkonu ali razvajanje v domači kadi. V trgovinah v BTC
Cityju imajo posluh prav za vse vaše razvade. Izbirate lahko med hišnim tekstilom, darilnimi programi, stanovanjsko opremo in dodatki, kot je
recimo zelenje in sedežne garniture za sončne dni, ali pa se posvetite sebi v najbolje založenih drogerijah ter specializiranem okulističnem
centru. Vse za lepši dan!

pa si lahko pridobite kartico ugodnosti Nitka, s katero
boste imeli še več ugodnosti ob nakupih.

OSTALO

MLADINSKA KNJIGA
STANOVANJSKA OPREMA

DOM INTERIER
V njihovem prodajnem salonu boste našli pohištvo
predvsem italijanskih proizvajalcev, katerim ni tuj občutek za estetiko in prijetno občutje. Pri opremljanju
svojega doma vam bodo pomagali z nasveti in vam
dom preoblikovali ali le dodali nekaj novega, kar ga
bo naredilo drugačnega. Že majhni dodatki lahko
spremenijo raven kakovosti bivanja v vašem stanovanju. Zato v njihovi trgovini lahko izbirate med najrazličnejšimi dodatki. Pomagali vam bodo pri opremljanju predsobe, sprejemnice, jedilnice, kuhinje, otroške
sobe, spalnice, terase in vrta. Pestre barve in oblike so
njihova prednost. Dodatki za dom vas pri njih ne bodo
pustili ravnodušne. Izbirate lahko med prti, predpasniki,
glinenimi pekači, angleško keramiko in vsem, kar lahko
postavite na mizo ter med pripomočki za peko na
prostem. Vsako leto pa ne pozabijo niti na sezonske
izdelke za novo leto, veliko noč in dan zaljubljencev.

DOMLES
Domles pohištvo. Poleg kuhinj vam nudijo tudi širok izbor miz, stolov ter sedežnih garnitur priznanih domačih proizvajalcev.

DARILNI PROGRAM

PIKA NA I
V njihovi trgovini boste našli izdelke za dom, ki so primerni za darila in so tudi lep dodatek vašemu domu.
Pohvalijo se lahko tudi s potovalnim programom
znamke Jaguar. Z njihovimi kovčki in potovalnimi torbami boste potovali kakovostno in brezskrbno. Poletne
mesece pa lahko obogatite z ležišči na suhem ali v
vodi.

SARIKO
Ponuja izdelke iz Indije. Pri njih lahko najdete pester
darilni program in tudi bombažne preproge, posteljna
pregrinjala, različne okrasne košare, stojala iz bambusa, stilno pohištvo, kadila in široko izbiro ženske konfekcije, poudarek pa je na modnih dodatkih ter opojnih dišavah.

TERA RD
Prodaja pohištvo iz ratana, litoželezne vrtne garniture,
izdelke domače obrti, izdelke iz kitajskega porcelana,
imajo pa tudi veliko izbiro sveč in steklenih izdelkov,
izdelke iz surove in unikatne keramike.

DARILA NARAVE
Pri njih boste našli bogat darilni program: različne
dišeče sveče (Yenkee Candle ...), lesene dodatke za
dom (Apple Tree), ročno izdelana dela (Škrat, dobra
vila in pladnji). Imajo tudi poseben dišeč program
(palčke, potpuri, eterična olja ...) ter kozmetiko za telo
(soli, olja, mila, geli za tuširanje, kreme za telo ...).

DROGERIJA

nega programa za vse okuse, potrebe, starosti in
prepričanja. To dokazuje več kot 18.000 izdelkov priznanih svetovnih blagovnih znamk.
Vključujejo vse potrebne in najnovejše izdelke lasne
kozmetike, za nego telesa - vsakega dela posebej,
tudi za najbolj izbirčne kupce, nego doma, bogat
otroški program, kamor spada tudi nega nosečnic S
programom babybonus. Prezrti pa pri njih ne ostanejo
niti hišni ljubljenčki. Tako ženske kot moški boste pri njih
našli dekorativno kozmetiko ter izbrane izdelke prehrane.

HIŠNI TEKSTIL

ODEJA
V Odejini trgovini Lahko noč lahko dobite prešite odeje, posteljne nadvložke, vzglavnike, okrasna pregrinjala, posteljnino, sedežne blazine, otroške spalne vreče, komplete posteljnin za posteljico in zibko. Izbirate
lahko med naravnimi programi BIO - volnenimi in
bombažnimi izdelki, programoma Medico LUX in
Medico, ki sta primerna za astmatike in alergike. V
bogatem dekorativnem programu pa lahko izbirate
med izredno modnimi pregrinjali, okrasnimi vzglavniki
in posteljnino iz bombažnega satena. Ponosni so tudi
na linijo otroškega programa.

SVILANIT

MUELLER DROGERIJA
Velika trgovina s še večjo drogerijo, kot ste bili vajeni, z
odlično parfumerijo, izborom otroških igrač, z media
oddelkom z vso novo glasbo, filmi, video in DVD-mediji, računalniškimi in konzolnimi igrami ter oddelek Vse
za mizo in kuhinjo (posoda, jedilni pribor, porcelan,
steklo, kuhinjski pripomočki in darila).

DM
Prodajalne dm nudijo bogato in široko izbiro prodaj-

V prodajalni Svilanit vam z veseljem svetujejo pri izbiri
izdelkov, s katerimi si boste polepšali dom ali obdarili
prijatelje. Velike in male brisače vseh barv in najboljših
materialov, prešite antialergijske odeje, visoko kakovostne posteljne prevleke iz bombažnega satena,
batista ali platna so izdelki, ki vaše bivanje naredijo
prijetnejše. Prvi vtis bo naredila že vaša miza, odeta v
ličen prt, nadprt, tekač in okrašena s pogrinjki. Vse najdražje pa lahko osrečite z darilnim bonom ali si
omislite knjigo želja mladoporočencev. Najbolj zvesti

Knjigarna in papirnica Mladinska knjiga je ponosna na
prvi slovenski knjižni klub Svet knjige. V njihovi knjigarni,
katere namen je tudi spodbujanje bralnih navad in
bralne kulture, so na voljo vse aktualne izdaje knjig
vseh slovenskih založnikov. Izbirate lahko med leposlovjem, priročniki, leksikoni, najrazličnejši romani, svetovnimi uspešnicami, otroškimi in žepnimi knjigami.
Ponudbo papirnice zaokrožujejo številni izdelki, primerni in uporabni za domačo pisarno in tudi za poslovno
uporabo.

TENDENCE
V njihovi trgovini ponujajo izdelke za dom različnih
svetovnih proizvajalcev:
KENZO - porcelan, kristal; BUGATTI - porcelan, izdelki iz
nerjavečega jekla; IVV - kristal; MARIO CIONI - kristal;
TONDODONI - kristal; ROGAŠKA CRYSTAL - kristal,
kristalin; ROGAŠKA - kristal, kristalin.

VRTNI CENTER KALIA
SEMENSKI PROGRAM: semena vrtnin in cvetlic, vrtnice,
okrasne čebulice, semenski krompir, žita, koruza, trave
in detelje, krmne poljščine, okrasne trave, okrasna in
sadna drevnina ter trajnice. NESEMENSKI PROGRAM:
agrokemija (zemlja, tekoča in mineralna gnojila,
sredstva za varstvo rastlin - insekticidi, fungicidi, herbicidi, rodentocidi, limacidi in vinarska oprema).
VRTNA TEHNIKA: cvetlični program, ročno vrtno orodje,
vodni program, vzgoja in zaščita rastlin, posode za
kmetijstvo, nagrobni program, novoletni program,
drobna mehanizacija, gospodinjska galanterija.

Več informacij dobite
na spletni strani www.btc-city.com

Zakaj postati član Kluba BTC City?

Nove ugodnosti za člane Kluba BTC City
Članstvo v Klubu BTC City prinaša mnogo ugodnosti, saj boste pred drugimi izvedeli informacije o ugodnih akcijskih ponudbah, novostih, prireditvah,
zanimivostih ter o področjih, ki vas še posebej zanimajo. Ugodnosti članstva se stalno dopolnjujejo in spreminjajo, zato je članstvo atraktivno, zveste
člane pa nagrajujemo za njihovo zaupanje.

VODNO MESTO ATLANTIS
AVTOPRALNICA BTC
AVTOPRALNICA

AQUAMANIA
BENETTON - M POINT
KOZMETIČNI SALON
ATLANTIS

Potovalna agencija TAO
Popust na vplačilo počitnic
v Sharm El Sheikh, Aquabi,
Djerbi, Hugradi
POČITNICE NA DJERBI
redna cena: že od 450,00 eur
klubska cena: že od

F-AMBIENTI
ČISTILO ZA TKANINE TOTAL CLEAN
redna cena: 19,95 eur
klubska cena

8,00 eur

17,96 eur
Dvorana A

421,00 eur
Popust na vplačilo počitnic na Djerbi.
LeoPard
ČELADA V200
redna cena: 99,00 eur
klubska cena

RALF GARTNER CENTER
RESTAVRACIJA CITY

89,00 eur

Restavracija pizzerija
SAN MARTINO
TEATER KOMEDIJA BTC

IANA
OBLEKICA PISANA
redna cena: 9,90 eur
klubska cena

DOM INTERIER
VAZA ASA CUBA
redna cena že od: 11,90 eur
klubska cena že od

10,71 eur
-10% popusta na celotno kolekcijo.

Spodnja etaža
Emporiuma

n

trgovina nika

NIKA
NEDRČEK
BREZ NARAMNIC
redna cena: 17,53 eur
klubska cena

16,65 eur

Dvorana A

Trgovina KAPPA
5pik

KOLEKCIJA
ASA CUBA
Dvorana 3

Dvorana 3

Privošč
Več ugodnosti in klubskih izdelkov je predstavljenih na www.btc-city.com ali Info točki v Dvorani A, kjer se lahko včlanite.

Dvorana A

Cene so informativne, ponudba velja do razprodaje zalog. Slike so simbolične.

Člani Kluba BTC City so s klubsko kartico deležni posebnih
ugodnosti pri naslednjih ponudnikih v BTC Cityju Ljubljana:
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Zeleno je moje mesto
www.btc-city.com

Ozelenjevanje površin

Ohranjamo lepote
V
narave
BTC Cityju nadaljujemo s postopnim
ozelenjevanjem površin, saj se v
družbi BTC d.d. zavedamo lepote
narave in družbene odgovornosti, ki jo nosimo
skupaj z obiskovalci in poslovnimi partnerji. Tudi
v želji po zagotovitvi večje varnosti in pretočnosti prometa smo na območju BTC Cityja
zgradili krožišča, ki jih vsako pomlad in jesen
na novo uredimo in okoli posadimo cvetje in
zelenje. Tako oblikujemo naravi prijazno okolje.
V skrbi za okolje v ta namen izbiramo rastline,
ki so okolju prijazne in nezahtevne za vzdrževanje, hkrati pa privabljajo žuželke. Rastline so
odporne proti mestni klimi in boleznim. Cvetenje rastlin pa se vrsti skozi vse leto.
V mesecu maju smo na zahodni strani dvorane A zasadili 32 novih dreves in obnovili
1000 kvadratnih metrov zelenic, s čimer bomo
še bolj pripomogli k bolj čisti naravi.

Obiščite portal

Zeleno je moje mesto na spletnem naslovu: www.zelenojemojemesto.si

BTC Ljubljana,
Šmartinska 152, hala 6 (poleg avtopralnice)
Odpiralni čas: pon.-sob.: 9.00 - 20.00 ure,
v nedeljo zaprto
Tel.: 01/585-20-98,

TUKANOV
SUPER
BONUS

Pri vsakem nakupu
v vrednosti nad 50 eur
vam podarimo kupon

TUKANOV SUPER BONUS
s katerim imate pri nakupu
v naslednjih 14 dneh
10 % popusta
ob predložitvi računa in kupona.

Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za artikle, ki so v akcijski ponudbi!
Akcija velja v mesecu juniju in juliju 2008!
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Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Domača zelenjava in sadje

Največje bogastvo
B

Po zdrav
priboljšek
na TRŽNICO
v BTC CITY

OLJARNA KOLARIČ
Za tiste, ki na sveži solati
obožujejo pravo bučno
olje, je Oljarna Kolarič
zagotovo pravi naslov.
Lastnik Miran Kolarič je
na Dobrotah slovenskih
kmetij namreč prejel
zlato priznanje za
domače bučno olje.

SEMA d.o.o.
Podjetje Sema d. o. o.
se lahko pohvali z
nekajletno tradicijo
pridelovanja
ekološkega sadja.

JANEZ ŠINKOVEC
S kmetije Janeza
Šinkovca na tržnico
vsak teden prihajajo
sveži izdelki rastlinske
predelave krompirja,
zelenjave ter njivskih
zelišč.

KMETIJA ČELOFIGA
Kmetija Čelofiga na
BTC-jevi tržnici nudi
domačo pridelavo
mesa in mesnih
izdelkov.

Fotografije Bomba

esedi sadje in zelenjava se večkrat pojavita, ko govorimo o hujšanju, pa krepitvi imunskega sistema po bolezni in
našem splošno boljšem vsakodnevnem počutju. A tako sadje kot tudi zelenjava sta lahko za
nas škodljiva, če so izdelki zasnovani na tako
imenovani umetni bazi. In zakaj sta ekološko pridelana zelenjava in sadje bolj zdrava od konvencionalno pridelane? Po mnogih študijah EKO
sadje in zelenjava vsebujeta več antioksidantov,
ki pa so za naše telo še kako pomembni, saj
med njih uvrščamo nekatere najpomembnejše
vitamine (A, C, E). Obenem vsebujeta tudi več
mineralnih snovi, imata večjo vsebnost suhih
snovi, manj nitratov, na koncu koncev pa EKO
živila nastajajo brez obsevanj in imajo dodanih
le malo dodatkov. Po študijah sodeč pa imata
EKO sadje ter zelenjava tudi mnogo boljši okus.
Preverite sami.

DRAGO URŠNIK
Ob sobotah lahko
obiskovalec pri stojnici
Draga Uršnika kupi tudi
izdelke rastlinske
predelave - oves,
ajdo, kruh, žitne
izdelke, testenine,
kaše, kosmiče.

Nova gostinska pridobitev na tržnici BTC City

KONOBA - Za prave morske sladokusce

Mnogi ljubitelji morske hrane večkrat radi
zaidejo na tržnico BTC City-ja, kjer se v pokriti
notranjosti skriva dobro založena ribarnica.
Lastnik velike ribarnice, gospod Rajko Ušeničnik, pa se je odločil, da ponudbo svežih rib
razširi še s Konobo in pravimi morskimi specialitetami. "Že od leta 1979 sem dobesedno

zaljubljen v morje. Tam imam hišo, obenem
znam dobro kuhati, kar pa je najbolj pomembno - vse skupaj delam za 'gušt'." Tako
je tudi Konobo odprl iz ljubezni in lastnega
veselja do morja. V njej bodo še tako zahtevni morski sladokusci prišli na svoj račun. Konoba namreč ponuja zagotovo najbolj pestro

paleto svežih rib v naši prestolnici. Tako si
boste lahko privoščili vse od lososa, karpača,
svežih ribjih namazov, prilagojenih predjedi
do raznovrstnih glavnih jedi. V Konobi ne
boste našli povsem klasičnega jedilnika, saj
se radi prilagajajo posamezniku in tudi zaključenim družbam. Posebnost in dodatni čar

Konobe daje kamin, kjer se pečejo odlične
morske specialitete. Pričakujejo vas vsak
delovnik od 9. do 19. ure, za zaključene
družbe pa seveda delovnik tudi ustrezno
prilagodijo. Prepustite se torej odličnemu
ambientu in specialitetam, ki jih ponuja nova
Konoba na tržnici v BTC City-ju.

Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Koktajli
za
poletne
dni

FRANCH MARTINI
Sestavine:
sveže maline
vodka Finlandia
Chambord liker
ananasov sok

Osvežilni
koktajli so na voljo
v lokalu Playa poleg
Emporiuma.

FINALLY
WATERMELON

i večjega užitka, kakor ležati pod
vročimi palmami ob morju, na tisoče
kilometrov stran od doma, kjer te nič in
nihče ne more zmotiti. In če k vsemu skupaj
dodamo še dober osvežilni koktajl, si pričaramo
popolno vzdušje. V lokalu Playa ob ljubljanskem
nakupovalnem središču Emporium so za naše
bralce pripravili koktajle, ki jih to poletje hočeš
nočeš, morate poizkusiti.

N

Sestavine:
vodka Finlandia
melonin liker
sveža lubenica
limetin sok

ELLE brezalkoholni koktajl
Sestavine:
sveže stisnjen kivi
ingver
marakujin sok
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