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Mavrični september; šport zabava in glasba
Poletje se počasi preveša v zadnjo tretjino, v misli pa se nam že pogosto
prikradejo skrbi, povezane z nujnimi jesenskimi izdatki, ki so povezani s
prvim ali ponovnim vstopom naših malčkov v vrtec in šolo, obnovo garderobe, kurjavo, nujnimi hišnimi popravili ... Da bo vstop v šolo lažji, v BTC
Cityju že vrsto let v začetku septembra pripravljamo sejem rabljenih šolskih učbenikov. Od poletja pa se je treba dostojno posloviti - s tradicionalnimi Glasbenimi večeri, ki bodo pred Atlantisom v začetku septembra. Letos bodo med drugim nastopili zelo priljubljeni Perpetuum Jazzile,
ki nas bodo zabavali na zaključnem večeru.
V obdobju velikih družbenih sprememb, ki nam vsak dan prinašajo nove
izzive, mnogi že razmišljamo, kako čim več prihraniti in izkoristiti danosti, ki
smo jih v letih izobilja preprosto prezrli. Tako kot smo to počeli pred dvajsetimi, tridesetimi leti, nekateri ponovno shranjujemo sadje in zelenjavo,
ki jo pridelamo na lastnih vrtovih in v sadovnjakih ali pa nam jo podarijo
sorodniki in prijatelji. Današnji čas prinaša drugačno ravnanje in razmišljanje, začeli smo se obnašati bolj ekonomično.
V BTC-ju ves čas skrbimo, da je pri nas vedno nekaj novega, bodisi nova
trgovinica, nov družabni prostor ali pa nov športni program. Trudimo se
za to, da ustvarjamo prijazne programe v prijaznem okolju, zaradi katerih
obiskovalci radi zahajajo v naše mesto. Verjetno se tu počutijo prijetno,
predvsem pa je poskrbljeno za dovolj brezplačnih parkirnih mest. Da se
boste laže znašli v našem mestu, smo skupaj z Mestno občino Ljubljana
v BTC Cityju poimenovali ulice in trge. Tako boste od zdaj v BTC Cityju
našli Ameriško, Francosko, Špansko, Italijansko, Argentinsko, Moskovsko,
Hrvaško ulico, pa Trg mladih (Aleja mladih) in Latinski trg. Kmalu bodo na
nove ulice nameščene tudi označevalne table.
Tudi poleti smo bili pridni ter snovali nove programe in načrte za prihodnje obdobje, kajti pomembno je, da neprestano razmišljamo naprej. Tako smo sredi julija skupaj s podjetnim lastnikom Optike Clarus in in
Diagnostičnega centra Clarus, Tihomirjem Krstićem, odprli enega najsodobnejših dvoranskih golfskih središč, Golf Club Clarus. "Dvoransko golfsko središče bo privabilo tako profesionalne kot amaterske igralce in v
svojem prijetnem ambientu omogočalo igranje golfa ne glede na letni
čas in vremenske razmere. Prostor je zasnovan kot klub in je namenjen
tudi druženju ljudi, ki jim je golf pri srcu. Tu bodo potekala tudi izobraževanja amaterskih in profesionalnih igralcev golfa ter prenosi vseh mednarodnih golfskih turnirjev," pravi Tihomir Krstić.
Da pa nam v začetku septembra ne bo dolgčas, bomo v našem mestu
poskrbeli za nekaj dogodkov, prvi bo športno obarvan - tekma rolerjev
tekačev pred Vodnim mestom Atlantis pod častnim pokroviteljstvom
naše najboljše tekačice na smučeh, Petre Majdič, in Ritem mladosti, kjer
se boste ob dobri glasbi pred Kolosejem lahko zabavali pozno v noč.
Torej, razlogov, da nas obiščete, je več kot dovolj, veseli smo vsakega
obiskovalca!
Maja Oven
odgovorna urednica
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Poslovni partnerji o BTC-ju
PODPORA PODJETNIŠKIM IDEJAM
Tihomir Krstić,
direktor Skupine Clarus
V družbi BTC so vedno prisluhnili vsem
mojim podjetniškim idejam in hkrati z mano delili svoje mnenje. Tako moje sodelovanje z BTC-jem traja že vse od leta 2001,
ko sem v BTC Cityju odprl svojo prvo trgovino, Optiko Clarus, v dvorani A. Trgovina
je bila kmalu premajhna za ves podjetniški
navdih, zato sem na pobudo vodstva leta
2003 odprl največji center optike v Evropi.
Od takrat se je sodelovanje našega podjetja z BTC-jem krepilo še hitreje in se razvijalo v smeri iskanja skupnih koristi in sinergij. V letu 2008 smo tako skupaj izpeljali še en projekt - odprli smo Diagnostični
center Clarus, specialistično samoplačniško
ambulanto, ki je BTC City obogatila s povsem novimi programi in vsebinami. Veseli
me, da sem kot predsednik Odbora za
promocijo v BTC-ju, skupaj z vodstvom
družbe in drugimi člani odbora, del te uspešne zgodbe. Upravljati tako velik prostor,

SOCCERBOX - Prva specializirana
nogometna trgovina v Ljubljani
V BTC-ju je odprla vrata prva specializirana
nogometna trgovina v Ljubljani SOCCERBOX,
ki ima široko ponudbo nogometne obutve in
tekstila osmih najbolj znanih svetovnih blamed seboj povezovati in usmerjati toliko
različnih mnenj, želja in zahtev ter ob tem
dobivati potrditev vse večjega števila obiskovalcev je prava umetnost. Prav tako
posebna pa je tudi razvojna zgodba BTCja, ki mu je nihče ne more vzeti. V prihodnje vidim velik potencial predvsem v
povezovanju in sodelovanju sorodnih trgovskih ali storitvenih dejavnosti, ki bodo s
skupnim nastopom na trgu kupcem ponujale nekaj posebnega, nekaj več. Verjamem, da nam bo tudi na tej poti skupaj
uspelo.

PARTNERSKO SODELOVANJE
Bojan Knuplež,
direktor Big Banga

Sodelovanje med podjetjem Big Bang (prej
Bofex) in BTC-jem ima globoke korenine in

sega v leto 1995, ko je bila odprta prva
velika prodajalna zabavne elektronike v
Sloveniji, lani prenovljeni Big Bang Mega.
Podjetje Big Bang se ukvarja s prodajo zabavne elektronike, računalništva, bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Smo
največje tovrstno podjetje v Sloveniji, svoje
centre pa imamo tudi v Srbiji. Sodelovanje
z BTC-jem je bilo vedno zgledno in mu ni
kaj dodati, je predvsem partnersko in želim
si, da bi takšno tudi ostalo.
BTC City je vsebinsko izjemno bogat trgovski center, ki pa potrebuje še nekaj zunanjega blišča in nenehno skrb za posodabljanje infrastrukture.

NAJVEČJE MODNO SREDIŠČE
MED MILANOM IN DUNAJEM
Helena Draškovič,
direktorica Magistrata International
Magistrat International z BTC-jem poslovno
sodeluje od leta 1986. Začeli smo kot najemniki skladišč, pred desetimi leti pa smo
skupaj investirali v razvoj, katerega skupni
cilj je bil postati največje modno središče
med Milanom in Dunajem. Tako smo zgradili Emporium, nasproti njega pa odprli
trgovine Zara, Bershka, Stradivarius in Pull
and Bear, s čimer je znotraj BTC Cityja nastala nova modna četrt, ki privlači kupce
tako iz Slovenije kot iz tujine. Prihodnost
BTC-ja vidim predvsem v razvoju mestne
infrastrukture, s čimer bo BTC City postal
še prijetnejši za obiskovalce. Potrebujemo
nove pločnike, nova parkirišča, nove avto-

busne povezave in nove cestne dostope, za
kupce iz tujine pa tudi cestne oznake v
središču Ljubljane in na obvoznici. Veseli
smo, da aktivno sodelujemo pri razvoju
BTC Cityja.

lastno blagovno znamko Maros. Danes v
salonu pohištva v hali 2 na 1800 kvadratnih metrih obiskovalcem ponujamo pohiš-

govnih znamk, namenjenih profesionalnim in
amaterskim igralcem nogometa ter drugim
ljubiteljem tega športa.
Soccerbox najdete v dvorani A, v kratkem pa
bodo odprli tudi spletno stran, ki bo omogočila spletno prodajo. V nadaljevanju bodo v
sodelovanju z nogometnimi klubi vzpostavili
sistem individualnih testiranj v različnih klubskih selekcijah in ponudili možnost osebnega
svetovanja pri izbiri športne obutve.
Ponudba v trgovini bo v začetku razdeljena
na štiri vsebinske sklope, kasneje pa jo bodo
glede na potrebe in razvoj nadgrajevali. Štirje
sklopi ponudbe so:
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SOCCER WALL
Ker želijo imeti najboljšo in najnovejšo ponudbo nogometnih čevljev za igro na terenih
z naravno travo za vse vrste tekmovanj.
FUTSAL WALL
Široka ponudba visokokakovostne obutve za
igranje malega nogometa na trdih zunanjih
podlagah in v dvoranah.
GOALKEEPER WALL
V vratarskem - golmanskem - kotičku je na

voljo velika ponudba nogometnih rokavic,
dresov, pajacev, ščitnikov in še mnogih drugih
dodatkov za ta profil nogometnega igralca.
PLAYER'S WALL
Najširša ponudba tekstilnih izdelkov za trening
(majice, kratke hlače, pajkice, trenirke …) in
prosti čas (torbe, kape, rokavice …).

Novo v dvorani A

Trgovina POLICE
V dvorani A se je odprla ekskluzivna prodajalna izdelkov blagovne znamke Police, ki
je prva in edina tovrstna prodajalna v Slo-

veniji. Znamka Police predstavlja vseživljenjski
slog, zato lahko v njihovi prodajalni izbirate
med najrazličnejšimi izdelki, kot so sončna
očala, nakit, usnjena galanterija, pasovi, denarnice in unikatni obeski za ključe. Bodite
edinstveni in oblikujte svoj slog v prodajalni
Police.

Novo v BTC Cityju

Skandinavska zgodba
o uspehu tudi v Sloveniji

RAZNOLIKA PONUDBA NA ENEM MESTU
Matjaž Šogorič,
direktor Marosa
V BTC-ju smo prvo trgovino s pohištvom
Maros odprli že leta 1990. Vseskozi smo
bili največji pohištveni salon v BTC-ju, poleg tega pa smo veliko vlagali tudi v svojo

Nova trgovina za ljubitelje nogometa v BTC Cityju

tvo priznanih evropskih oblikovalcev, ki jih
na slovenskem trgu tudi zastopamo: Natuzzi, Calligaris, Selva, Essebi, Record, Italsofa, Snaidero, Dedon, Novamobili, Flou,
Misura Emme, Poltrona Frau, Potocco &
Accademia, Shoenhuber Franchi, Technogym … Kupcem ponujamo pohištvo za vse
prostore doma in za pisarne ter tudi vrtno
pohištvo, dodatke za dom, celo gospodinjske aparate in naprave za vadbo. BTC je
dobrodošel koncept za predstavitev raznolike in na enem kraju zbrane ponudbe.
Dodano vrednost številnim prodajnim mestom predstavljajo še razvita infrastruktura,
možnosti parkiranja in velika ponudba
dodatnih storitev, na primer gostinske. Sodelovanje z BTC-jem je pomembno tudi
zaradi prepoznavne lokacije in neposrednega dostopa do morebitnih kupcev, priložnosti pa se kažejo tudi v dodatni krepitvi
medijske prepoznavnosti BTC Cityja in še
boljši tematski ureditvi tega območja.

JYSK (iz polotoka Jutland na Danskem) je
zgodba o človeku, ki se je leta 1979 odločil

odpreti trgovino z izdelki, ki jih je kupoval v
velikih količinah, da jih je nato lahko po nižjih
cenah prodajal kupcem v svoji trgovini. Usta-

novitelj JYSK-a Lars Larsen je danes pojem
uspešnega preprostega človeka, ki je s svojo
dobro idejo in entuziazmom uspel ustvariti
zelo uspešno mednarodno podjetje z več
kot 1450 trgovin v 32 državah po vsem svetu.
Te ponujajo milijonom kupcev izjemno ugodne ponudbe, njihova filozofija delovanja pa
je "Najboljša kakovost za najboljšo ceno."
Pri JYSK-u vam ponujamo širok izbor prešitih
odej, vzglavnikov, posteljnine, brisač, kopalniških dodatkov, zaves, dekorativnih predmetov, vzmetnic in pohištva ter vrtnega pohištva
različne kakovosti - in vse to po zelo ugodnih
cenah. Poleg ljubljanske trgovine, ki se nahaja v pritličju Emporiuma nas lahko obiščete
tudi v Brežicah, Murski Soboti, Celju in Slovenski Bistrici, veliko ugodnih ponudb pa lahko
najdete tudi na spletnem mestu www.JYSK.si

Kje v BTC Cityju se lahko igrajo najmlajši
center, kjer so poleg široke ponudbe igrač
poskrbeli tudi za igralnice. Tam lahko otroci
preskušajo igrače in igrala, ki jih sicer čakajo na prodajnih policah. Vsi sladkosnedneži bodo uživali ob obisku slaščičarne
Orehek, kjer si bodo po napornem nakupovalnem dnevu povrnili energijo s slastnimi dobrotami, ki so jih ustvarile roke
izkušenih slaščičarskih mojstrov. Igralni kotiček, namenjen najmlajšim, bo poskrbel,
da bodo tudi starši imeli nekaj minut miru
in užitka ob prebiranju časopisov, srkanju
kave in uživanju dobrot. Podobno so za
malčke poskrbeli tudi v trgovskem centru
Merkur.

Čeprav se poletje počasi končuje, je časa za igro še vedno na pretek. Temperature
bodo kmalu prijetnejše, dnevi še vedno dolgi, otroci pa kot vedno polni energije in
pripravljeni na nove dogodivščine - prav te lahko doživijo tudi v BTC Cityju na
otroških igriščih in igralih, ki so namenjena različnim starostnim skupinam.

Dobimo se na igrišču
BTC City ni le mesto velikih nakupov, pač
pa tudi mesto, prijazno do otrok. Za njihovo zabavo je namreč dobro poskrblje-

animacij. Starši se med igrivimi uricami lahko
umaknejo na zelenico ob igrišču in hladijo v
senci ter opazujejo svoje malčke. Igrišče je

Čista ritka,
brezskrbna zabava
Da bodo otroške ritke mirno uživale v igranju, jih je treba negovati in za to je poskrce razigranosti. Ne smemo pozabiti priljubljenega mini golfa ob pešpoti med Zaro, Emporiumom, športnim centrom Millenium in Atlantisom, ki je primeren za vse generacije.
Ima devet jamic, zasnovan pa je tako, da se
mora igralec pri vsaki jamici soočiti z oviro,
kar spodbuja otroško domišljijo.

Igra in nakupi
no. Otroci se lahko igrajo na povsem
novem otroškem igrišču s sodobnimi igrali
in številnimi zanimivostmi, ki se nahaja
med dvorano A in tržnico. Na 200 kvadratnih metrih površine se lahko spuščajo
po toboganu, zabavajo na gugalnicah in
plezalih, kot so igra križec-krožec, račke in
gugalo meduza. Ob igrišču je tribuna,
namenjena počitku ali ogledu predstav in

zgrajeno v skladu z varnostnimi standardi in je
neprestano pod video nadzorom. Najmlajšim je na voljo od ponedeljka do sobote
med 9. in 21. uro. Neutrudljive otroke, ki po
koncu vragolij v Vodnem mestu Atlantis premorejo presežek energije, ob izhodu čakajo
še igrala. Podobno je tudi na Aleji mladih in
pred Halo 12, kjer si pred nakupi, med njimi
in po njih mimogrede lahko privoščimo mal-

Na malčke pa niso pozabili niti v trgovinah,
kjer so za krajšanje nakupnih milj pripravili
otroške kotičke. Denimo v Optiki Clarus se
zavedajo pomembnosti pravilne, sproščene
izbire očal za najmlajše, zato so poleg pestre
ponudbe poskrbeli tudi za zabavo otrok z
igralnim kotičkom z videoigricami. Raj za otroke so seveda trgovine, kot je denimo Baby

bljeno v številnih previjalnicah, ki jih boste
našli v Baby centru, Emporiumu (v pritličju
in spodnji etaži), dvorani A, v Merkurju, Arielu in Vodnem mestu Atlantis.
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Mavrični september; šport zabava in glasba
1. - 4. september

Septembrski glasbeni večeri v BTC Cityju

Na letošnjih Glasbenih večerih
Perpetuum Jazzile
občinstvo ob spremljavi banda na noge dvigal jazzovski zbor Perpetuum Jazzile.
Ob čudoviti glasbi in prijetnem vzdušju vas
vabimo, da se nam pridružite in z nami nadaljujete tradicijo glasbenih večerov pod
zvezdami.
Vstop je prost.
Več informacij na www.btc-city.com .

1. 9.

Café Au Latin

2. 9.

Najlepše melodije iz sveta
opere, operet in mjuziklov

3. 9.
4. 9.

Zoran Zorko Trio
Perpetuum Jazzile

Baby Center in Lingula

Brezplačne pravljične
urice* v angleščini
za otroke (in starše) …
Bi radi v miru nakupovali?
Z majhnim otrokom - težko.
S pravljičnimi uricami v angleščini, ki jih pripravljata Lingula in Baby Center ujamete dve
muhi na en mah: starši imate kar uro in pol
zase in hkrati veste, da vaš otrok ta čas preživlja kakovostno.
Za otroke od pet do sedem let
Linguline pravljične urice v tujem jeziku so namenjene otrokom od 5 do 7 let. Pravljična
delavnica vsebuje pravljico v tujem jeziku,
sledijo ji glasbene in gibalne dejavnosti. Učenje prek pravljice, pesmic in iger otroke na
naraven način spodbuja k spoznavanju tujega jezika. Druga polovica delavnice je ustvarjalna in gibalna. Otroci na temo pravljice
rišejo, ustvarjajo s plastelinom, glino, plešejo …
Reden ali občasen obisk
Pravljične urice niso vezane na znanje jezika.
Otrok se lahko pravljičnih uric udeleži kadarkoli. Vsaka pravljica je enota zase in ure se
med seboj ne povezujejo. Otroka lahko pripeljete vsak teden ali ko vam dopušča čas.
V Baby centru v ljubljanskem BTC Cityju
Pravljične urice bodo potekale v Baby Cen-

Pred Vodnim mestom Atlantis

1. - 30. september

*dve šolski uri

V BTC Cityju bodo v prvih septembrskih dneh
potekali tradicionalni Glasbeni večeri, v katerih bodo znani slovenski glasbeniki prepevali
prijetne melodije. Glasbeni večeri bodo že
četrto leto potekali pred Vodnim mestom Atlantis, tokrat od 1. do 4. septembra s pričetkom ob 20.30.
V čaroben svet glasbe vas bodo tokrat popeljali Café Au Latin, kjer bo ritme jazza zaigral Črt Remic, drugi večer bo Ana Marija Javornik Zupanc v družbi priznanih glasbenih
umetnikov pripravila večer Najlepših melodij
iz sveta opere, operet in mjuziklov, za zabavo
bo v četrtek, 3. septembra, poskrbel Zoran
Zorko Trio. Zadnji večer, 4. septembra, pa bo

tru v hali 11, v prijetnem kotičku v prvem
nadstropju. Več informacij, cenik in prijava
na www.lingula.si ali na številkah (01) 541 00
33 in 040 544 544.

Brezplačne pravljične urice
od 1. do 30. septembra
O "pravljičnih" metodah se lahko prepričate sami: Lingula in Baby Center
bosta vsak petek in soboto v septembru
pripravila brezplačne pravljične urice za
otroke od 5 do 7 let.
Kdaj:
ob petkih popoldne
od 17.00 do 18.30 in
ob sobotah dopoldne
od 10.30 do 12.00.
Prijava prek www.lingula.si ali tik pred začetkom pravljične delavnice v prvem
nadstropju Baby centra v hali 11. Število mest v skupini je omejeno!

2. september

Tekma smučarjev
tekačev na rolkah in rolerjih
Smučarska zveza Slovenije in tehnični organizator TSK JUB Dol pri Ljubljani, bosta v sredo,
2. septembra 2009 pred Vodnim mestom
Atlantis organizirala že drugo tekmovanje
smučarjev tekačev 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 16.30 uri s kvalifikacijskomi teki in
nadaljevalo ob 17.30 uri s finalnimi boji. V

finalne boje, kjer tekmovanje poteka na izpadanje, se bo uvrstilo najboljših 16 tekmovalcev iz kvalifikacij. Med samo prireditvijo bo
na prizorišču na parkirnem prostoru pred
Vodnim mestom Atlantis potekalo tudi alternativno tekmovanje šolske mladine (letnik
1995 in mlajši) na rolerjih, kjer bodo najmlajši
udeleženci lahko pokazali svoje znanje v
spretnostni vožnji z rolerji med postavljenimi
ovirami.

Dogodki v BTC Cityju
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Mavrični september; šport zabava in glasba
3. - 5. september

Na sejem po knjige v BTC City

7. - 20. september

Navijajmo za naše!

Prenosi tekem
Sejem rabljenih šolskih
učbenikov za osnovno in srednjo evropskega prvenstva v košarki
šolo v BTC CITY-ju v Ljubljani
V zabaviščnem centru Arena nasproti ljubljanskega Koloseja bomo od 7. septembra
naprej prenašali tekme evropskega prvenstva v košarki na Poljskem, na katerem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca.
V sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in
podjetjem Telemach bo v prireditvenem prostoru zabaviščnega centra ves čas prvenstva
izjemno živahno, saj bodo med prenosi potekale nagradne igre za privlačne nagrade,
kot so žoge in športna oprema slovenske
reprezentance ter še in še! Zabave ob prenosih bo povezoval DJ Baza, tako da lahko
pričakujete nadvse prijetno športno-navijaško-glasbeno vzdušje.
Pridite navijat za naše v Areno vse do 20.
septembra!

Ob začetku šolskega leta nakup šolskih učbenikov pogosto predstavlja pravi letni projekt staršev in mladostnikov. Nakup in prodaja
rabljenih šolskih učbenikov sta pri mnogih
postala že tradicija.
Tudi letos bodo v BTC CITY-ju organizirali sejem rabljenih šolskih učbenikov za osnovno in
srednjo šolo, ki bo potekal od četrtka, 3.
septembra, do vključno sobote, 5. septembra. Sejem bo na Aleji mladih med 9. in 20.
uro. V ta namen so v BTC CITY-ju pripravili 50
brezplačnih stojnic, namenjenih tistim, ki bodo želeli prodati stare in zaslužiti za nove
knjige.

Sproščena zabava v ljubljanskem BTC Cityju

9. - 10. september

11. september

Vabljeni na brezplačno zabavo pred Kolosejem v BTC City

Vabljeni na Salsa Party
na Aleji mladih

Ritem mladosti '09
z zvezdnico September

Zavrtite se
s Katarino Venturini
in po špansko
spregovorite
z Lingulo.

Dne 11. septembra bosta potovalna agencija Collegium Mondial Travel in Radio
Antena pred Kolosejem v BTC Cityju spet
pripravila brezplačno zabavo ob začetku
šolskega leta. Ob številnih delavnicah vas
bodo med drugim zabavali Kingston, Alya,
Trkaj in Zablujena generacija, vrhunec pa
bo zagotovo pevsko-plesni nastop švedske
zvezdnice September.
V center nakupov in zabave se jeseni vrača
tudi Ritem mladosti. Lani se je kljub slabemu
vremenu pred Kolosejem zabavalo prek
15.000 obiskovalcev. Letos pa bo številka še
večja, saj sta organizatorja prireditve, med
mladimi najbolj priljubljena ljubljanska radijska postaja, Radio Antena, in najbolj vroča
potovalna agencija za mlade, Collegium
Mondial Travel, pripravila še uradnejši zabavno-glasbeni program.
ŠPORT IN USTVARJANJE
Ritem mladosti je celodnevna zabavna
prireditev s kupom ustvarjalnih vsebin.
Lahko si boste ogledali nastope atraktivnih breakdancerjev in se tudi
sami naučili osnovnih korakov. Do
solz se boste nasmejali ob nastopih
mojstrov standup komedije in igranju ročnega nogometa z živimi
igralci, funball nogometa. Lahko boste dirkali z dirkalniki
na daljinsko upravljanje, ekipa
Men se

Solo salsa na prostem s Plesno zvezdo bo zagotovo eno lepših doživetij tega poletja. Pridružite se salserjem 9. in 10. septembra od
18.00 naprej na Aleji mladih v ljubljanskem
BTC. Vabljeni vsi, ki bi se radi naučili osnov
tega lepega plesa in preživeli prijeten večer
na prostem.
K salsi spada tudi španščina - nekaj praktičnih osnov se boste lahko naučili z učiteljicami
španščine iz jezikovnega centra Lingula. Čakajo vas tudi dobra glasba, hladna sangrija v
Soba'Room, nogomet na mivki in privlačne
nagrade za tiste, ki boste sodelovali v nag-

Tržnica BTC City vabi!

radnem žrebanju.
Zaplesali bodo lahko tudi otroci, saj jih bodo
učitelji iz Plesne zvezde naučili osnovnih plesnih korakov.
Pridružite se nam na plesni zabavi Salsa Party
v sredo in četrtek, 9. in 10. septembra!

12. september

Zdrava prehrana
in gobe na Tržnici BTC CITY
V soboto, 12. septembra, bo od 9. ure dalje
Tržnica BTC CITY v znamenju zdrave prehrane
in gob. Ob tej priložnosti se bodo na tržnici
predstavile ekološke prodajalne, obiskovalcem pa bo na voljo zdrava hrana (sadje,
zelenjava in ekološko ali integrirano pridelana
hrana), ekološko pridelana hrana (jagenjček,
olive, citrusi, ekološka ponudba Kalček in trgovine Jablana) ter integrirana ali drugače

pridelana hrana (med, moka, kruh, zelenjava, suhomesnati izdelki …).
Gobarsko društvo Ribnica bo ob tem pripravilo razstavo gob in strokovno predavanje.
Poleg tega bo na Tržnici BTC CITY potekalo še
dodatno dogajanje, predstavilo se bo Kulturno društvo Sela pri Šumberku s svojim pevskim zborom in s prikazom ličkanja, potekale
bodo degustacije izdelkov, pripravili nagradne igre …

rola pa vas bo naučila osnov in trikov na
osmih koleščkih. Najbolj ustvarjalni pa si bodo
lahko izdelali unikatno majico, ki jo bodo, ko
se barve posušijo, tudi oblekli in odnesli domov za spomin na še en nepozaben Ritem
mladosti.
UDARNI KONCERTI
Vsaj tako razgiban kot popoldanski bo tudi
večerni del Ritma mladosti. Ob Zablujeni
generaciji, Kingstonih, Alyi in Trkaju vas bo na
ploščadi pred Kolosejem globoko v noč
brezplačno zabaval še cel kup domačih
glasbenikov. Za vrhunec večera in povišan
srčni utrip obiskovalcev pa bo s svojimi vročimi plesalkami poskrbela posebna gostja,
pevka številnih velikih svetovnih glasbenih
uspešnic, September, ki bo v Ljubljano priletela naravnost iz Londona, kjer po nedavni
selitvi s Švedske že snema nove uspešnice in
pili svoje nastope za jesensko
turnejo. Kako jih bo izpilila, bo
dan pred svojim 25. rojstnim
dnevom pokazala na Ritmu
mladosti v BTC Cityju.

SEPTEMBER
Kot posebna gostja bo na
letošnjem Ritmu nastopila
Petra Marklund, ki je kot
September odpela
hite, kot so September All
Over Again, Cry for You,
Looking For Love,
Satellites, Can't Get
Over, Because I Love
You in Until I Die. Eden
največjih švedskih glasbenih izvoznih artiklov
zadnjih let ima tudi slovenske korenine. Pevski talent
je podedovala po mami,
ki je v sedemde-setih letih
prejšnjega stoletja zapela
tudi na Slovenski popevki,
potem pa jo je ljubezen
odnesla na sever. Sicer pa
je bilo Petri usojeno, da
postane zvezda: njen oče
je namreč astronom.
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Nove ulice in trgi v BTC Cityju!
Mestni svet je soglasno
sprejel osnutek odloka o
določitvi imen in potekov
ulic na območju MOL v
nakupovalnem središču
BTC City Ljubljana. Nova
imena ulic so Ameriška,
Francoska, Italijanska,
Hrvaška, Moskovska in
Španska ulica, nova imena
trgov pa sta Latinski trg in
Trg mladih (Aleja mladih).

U

pravljavci in lastniki sistema BTC City
Ljubljana smo dali pobudo za posamezna poimenovanja ulic in trgov po konceptu, ki sledi moderni urbani zasnovi in
vsebini območja BTC City Ljubljana, ob upoštevanju razvojnih projektov Partnerstva Šmartinka, novonastale prostorske vrednote, ko naj
bi Šmartinska cesta postala prvi bulevar v
Ljubljani, ki bo povezoval center mesta s
centrom BTC City Ljubljana.
Novo poimenovane ulice:
1. AMERIŠKA ULICA se v križišču Šmartinske ceste s Kodrovo ulico
odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča Argentinske ulice. Teče poleg poslovnega nebotičnika BTC, nove Kristalne palače na eni
strani in dvorane A na drugi strani. Predlagatelj imen meni, da naj bi ulica dobila ime
Ameriška tudi zato, ker ima ta nebotičnike kot
znanilce novega poslovnega okrožja (distrikta) na eni strani in dvorane A kot prvega
trgovskega centra na območju Slovenije.
Mesta v Ameriki si predstavljamo kot državo
nebotičnikov in razvitih trgovsko-poslovnih središč v velikih mestih.
2. FRANCOSKA ULICA je proti vzhodu prva naslednja ulica, vzporedna z novo poimenovano Ameriško ulico in
poteka od gradbene meje na severni strani
dvorane A proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo
poimenovane Španske ulice.
Francoska zato, ker je ena izmed držav, od
koder prihaja ogromno modne ponudbe, na
tej ulici je tudi ponudba francoskih avtomo-

bilov Citroën.
3. ITALIJANSKA ULICA se začne v krožišču Argentinske ulice in se
nadaljuje v isti smeri kot novo poimenovana
Ameriška ulica in povezuje Argentinsko in
Špansko ulico z Latinskim trgom.
Na tej ulici se raztezajo restavracije, picerije,
kavarne in tržnice, kar spominja na sredozemski način ponudbe prostora.
4. HRVAŠKA ULICA poteka na vzhodnem robu novo poimenovanega trga Aleje mladih ob objektu City
parka od gradbene meje na severni strani in
poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do
krožišča novo poimenovane Španske ulice.
Hrvaška kot sosednja država in po obisku tujih
potrošnikov na prvem mestu.
5. MOSKOVSKA ULICA se v križišču Šmartinske ceste z Ulico Gradnikove brigade odcepi proti jugovzhodu in
poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do
krožišča novo poimenovane Španske ulice.
Moskovska je asociacija na močno, silno
mesto, kar ta ulica s svojim trgovskim in za-

bavno-kulturnim programom tudi predstavlja.
Poudariti je treba, da sta Moskovska in Ameriška ulica predstavnici dveh svetovnih velesil
in kot taki predstavljata dve močni vpadnici s
Šmartinskega bulevarja.
Poimenovanje je povzeto po glavnem mestu
Ruske republike, Moskvi, in v duhu medsebojnega sodelovanja med glavnima mestoma.
Móskva (rusko [maskvá]) je glavno in največje
mesto v Rusiji. Razprostira se na 880 kvadratnih kilometrih ob reki Moskvi. Prebivalstvo
naglo narašča, ocena za leto 2004 je 11,2
milijona prebivalcev. Mesto leži v zveznem
okrožju Osrednje Rusije (geografsko na skrajnem zahodu države). Moskva je bila tudi
glavno mesto Sovjetske zveze in Moskovitske
države predimperialne Rusije.
6. ŠPANSKA ULICA se v južnem krožišču na Bratislavski ulici odcepi proti jugozahodu in poteka vzporedno z
Letališko cesto in Argentinsko ulico do križišča
z Industrijsko cesto. Povezuje Bratislavsko cesto z Italijansko ulico in Latinskim trgom.
Španska zato, ker je na tem prostoru velika
ponudba španskih izdelkov. Ulica ob Atlantisu
naj spominja na temperament razvedrilne in
zabavne ponudbe v tem delu BTC-ja.

Novo poimenovana trga:
1. LATINSKI TRG je osrednji odprti prostor pravokotne oblike z
večjo stranico v smeri nadaljevanja novo poimenovane Italijanske ulice med objekti Zare,
Argentinske restavracije in Emporiuma.
Trg zato, ker ima prostor močno gostinsko ponudbo na terasah, za katere je značilno druženje na odprtih javnih površinah, kar je značilno za trge poimenovanega prostora. Latinski tudi zato, ker je podprt z blagovnimi znamkami in dogajanji latinskega izvora (Španija,
Portugalska, Argentina, Italija).
2. TRG MLADIH (ALEJA MLADIH) je osrednji odprti prostor med dvorano A in
City parkom, pravokotne oblike s krajšima stranicama med novo poimenovano Francosko
in Hrvaško ulico, z daljšo stranico pa je vzporeden z Argentinsko ulico.
Je prva urbana poteza v BTC Cityju Ljubljana z
javnim rekreativno-zabavnim programom. Povezuje in oblikuje javen odprt prostor med
dvorano A in City parkom. Vsa ponudba tega
prostora se določa s tem imenom že dobrih
10 let. In kot tako se je dobro prijelo v širši
javnosti.

Vodno mesto Atlantis
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Ujemite zadnje
sončne žarke
v Atlantisu
Počitnic bo kmalu konec, zato izkoristite še zadnje sončne žarke, da se napolnite
z energijo in spočiti zakorakate v novo šolsko leto in novim izzivom naproti. S
ponudbo različnih doživetij v Vodnem mestu Atlantis zadovoljujemo potrebe in
želje tistih, ki bi si radi pretegnili mišice kot tistih, ki se želijo enostavno dobro
zabavati. Ponudbo smo obogatili tudi za seniorje, ki se poleg jutranje vodne
vadbe, lahko udeležijo številnih predstavitev izdelkov od kozmetičnih preparatov
do računalniškega usposabljanja.

Vodno
mesto
Atlantis
Odpiralni čas:
od ponedeljka do nedelje: 09.00-23.00
Lokacija: BTC City Ljubljana,
Vodno mesto Atlantis
Za več informacij obiščite spletno
stran www.atlantis-vodnomesto.si
ali jih pokličite na (01) 585 21 00
ali pišite na elektronski naslov
vodnomesto@btc.si .
tudi z vodnimi topovi in drugimi igrali, ki omogočajo živahnejšo zabavo. Tako je Atlantis
primeren za vse in vsakogar. Družinam priporočamo nakup cenovno ugodnih družinskih
paketov za Svet doživetij. Recimo štiričlanska
družina bo za štiriurno doživetje med tednom
odštela 48, med vikendom pa 54 evrov.
Vstopnica vključuje tudi kosilo in različne popuste, odvisno od števila družinskih članov, ki
jih boste pripeljali na doživetje.

Vodnem mestu Atlantis vam ponujamo zabavo, sproščanje in uživanje na pravi plaži ob pravem "mestnem morju". Ko se temperature povzpnejo
do 30 in več stopinj Celzija, je osvežitev v
zunanjem bazenu še kako prijetna. Bazen je

V

povezan z notranjimi bazeni, zato preprosto
zaplavate v bazen doživetij, kjer vas bo počasen tok peljal v podzemno jamo, privoščite si čofotanje v bazenu z valovi, spuščanje
po dveh toboganih. V bazenu za najmlajše
so tobogan, vodna kača in ostala igrala,
poudarek pa je na varnosti malčkov, ki se ob
čofotanju lahko tudi marsikaj novega naučijo. Bazen za večje otroke pa je opremljen

prijateljev. Animacija traja dve ali štiri ure, na
željo staršev in slavljenca se število ur praznovanja lahko prilagodi. Animatorji bodo poskrbeli za številne igre v vodi, kot so skoki iz
vodnega trampolina, tek po vodni preprogi,
zabava na sedemmetrski vodni tubi, vrtenje z
vodnim kolesom, vaterpolo, odbojka v vodi,
vožnja po toboganih ter različne igre, potapljanje na dah, z doplačilom pa tudi z jeklenko. Rojstnodnevna animacija je primerna
za otroke do 15. leta starosti, najmanjša skupina otrok pa je 5. Vse te vodne aktivnosti
bodo male "žurerje" dobro izčrpale, zato se
bodo lahko okrepčali s toplo malico in pijačo ter slastno rojstnodnevno torto. Slavljence
bomo obdarili s prav posebnim presenečanjem. Za rojstno dnevno animacijo boste
odšteli 13,5 evra na osebo za dve uri ali 16
evrov na osebo za štiriurno zabavo. Za dodatna vprašanja pokličite Iztok Fricla na 051
266 932, pri katerem opravite tudi rezervacijo
termina.

Nepozabni
rojstnodnevni žur
Otroci, ki brezskrbno uživajo počitnice, lahko
svoj rojstni dan prav tako brezskrbno proslavijo v Atlantisu. Za dobro zabavo bodo
poskrbeli naši profesionalni animatorji. Edina
naloga slavljencev je, da na nepozabno
praznovanje rojstnega dne povabijo čim več

Raj za seniorje v Atlantisu

Poleg vadbe še brezplačne
predstavitve izdelkov v Termalnem templju
V Vodnem mestu Atlantis smo poskrbeli
tudi za zabavo, rekreacijo in izobraževanje seniorjev. Vsak dan med 10.00 in
10.30 se lahko razgibajo z vodno vadbo,
ki poteka pod budnim očesom naših
animatorjev v bazenih Termalnega templja. Vadba je primerna za vse, ne glede
na starost in zdravstvene težave, ki pestijo
starejše, zagotavlja animatorka Mateja.
"Vodno vadbo, ki poteka v jutranjih urah,
običajno obiskujejo starejši, včasih se
pridružijo tudi mlajši. Skupina v povprečju
šteje okrog 30 ljudi. Vadba omogoča
dobro razgibavanje, raztegovanje, krepitev mišic, napolni z energijo, obenem pa
nudi možnost za sklepanje novih prijateljstev," opisuje Mateja. Seniorji si običajno
pred vodno vadbo privoščijo plavanje v
notranjem bazenu, ki je povezan z zunanjim, se namakajo v treh manjših bazenih s
slano voda, ali pa se razvajajo z vodno
masažo. "Vodno vadbo obiskujem vsak
ponedeljek. Zanjo sem se odločila, ker
imam težave s hrbtenico. Z redno telovadbo si krepim hrbtne mišice. Poleg

vadbe pa tudi poklepetam s prijateljicami in
se sprostim v čudovitem ambientu Termalnega templja," vidno zadovoljna pripoveduje
Stanka.

Od napitkov, kozmetike
do računalniškega
usposabljanja
V Atlantisu smo seniorjem želeli ponuditi še

nekaj več. Poleg vodne
vadbe ob glavnem bazenu potekajo brezplačne predstavitve različnih
izdelkov, kot so kozmetični
preparati (Oriflame), različnih napitkov, kot so naravni
sokovi, protistresne pijače,
napitki na osnovi aloe vere,
različnih mlečnih izdelkov,
pa tudi merjenje krvnega
tlaka in sladkorja ter računalniško usposabljanje, ki vključuje spoznavanje računalnikov, osnov računalništva, svetovanega spleta in pošiljanje
elektronske pošte. Ob nakupu
izdelkov ali storitev so deležni tudi številnih
ugodnosti, kot so popusti, brezplačno testiranje izdelkov in podobno. Po vadbi se lahko
seniorji okrepčajo z naravnim pomarančnim
sokom, jogurti in drugimi osvežilnimi napitki
ter prigrizki. "Odziv senirojev je zelo dober. S
ponudbo so izjemno zadovoljni, zato se tudi
z veseljem vedno znova vračajo. Poleg vad-

be dobijo veliko koristnih informacij o
izdelkih in storitvah, se družijo, zabavajo in
hkrati sproščajo, kar je vsekakor dodana
vrednost. Ponudbo izdelkov in storitev, ki jih
bomo predstavljali v Termalnem templju,
bomo še širili," je povedal Jani Koruza,
vodja strežbe v Atlantisu.

Šport v BTC Cityju
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BTC podpornik Sare Isaković

www.markobaloh.com

Marko Baloh - pred RAAM-om Sara Isaković na obisku
že 13 tisoč prevoženih kilometrov pri Baracku Obami
Č
S
lovenski ultramaratonski kolesar je na
najtežji preizkušnji na svetu nastopil
že četrtič in se tokrat v domovino vrnil z izjemnim tretjim mestom. Ne samo da je
RAAM s 4.862 kilometri od zahodne do
vzhodne obale ZDA najtežja športna preizkušnja, zanjo so potrebne tudi izjemne
psihične sposobnosti.

Marko Baloh je za Dirko prek Amerike od
Oceansida v Kaliforniji do Marylanda v Annapolisu (čez 14 ameriških zveznih držav) potreboval devet dni, 21 ur in 44 minut. Njegova
cilja pa sta bila pred odhodom še višja, saj je

želel izboljšati čas iz leta 2006 in se spustiti
pod magično mejo devetih dni. Po polovici
proge mu je za ta dosežek tudi zelo dobro
kazalo, potem pa so mu v drugem delu
zaradi hude vročine (v Kansasu so bile
temperature najvišje v zadnjih 100 letih)
začele zatekati noge in sanj o zmagi je bilo
konec.
Vseeno pa je tretje mesto izjemen uspeh.
Zmagovalec Švicar Daniel Wyss je ob dostopu prvega favorita Jureta Robiča za to pot
potreboval osem dni, pet ur in 45 minut.
Drugo mesto je osvojil Avstrijec Gerhard Gullewitz.
Marko se je za to peklensko preizkušnjo pripravljal zelo dolgo, bolj intenzivno pa od
lanskega novembra in v tem času je na
kolesu prevozil neverjetnih 13 tisoč kilometrov.
"S svojim nastopom sem več kot zadovoljen,
ponovno sem dokazal, da se lahko enakopravno kosam z najboljšimi svetovnimi ultrakolesarji in naslednje dirke bom dočakal bogatejši za kopico novih izkušenj. Ob nepozabni podpori navijačev, prijateljev, spremljevalne ekipe je za nami norih deset dni
potovanja s kolesom prek Amerike, ki mi
bodo za vedno ostali v lepem spominu.
Hvala vsem sponzorjem, ki so podprli projekt,
in članom spremljevalne ekipe, ki so mi stali
ob strani," se je zahvalil Marko. Ob tem uspehu mu čestita tudi BTC, ki mu ob vseh njegovih podvigih stoji ob strani že štiri leta.

e ste junija zamudili druženje z našo
najboljšo plavalko Saro Isaković, vam
v naslednjih vrsticah razkrivamo, kako je
preživela leto v ZDA in kakšno je bilo njeno
poletje.
Sara je bila izredno navdušena nad študijskim
letom. Ima odlične pogoje za študij in vsekakor tudi za treninge in tekmovanja. Plavalna
ekipa univerze Berkley je letos dosegla enega največjih uspehov. Prvič v zgodovini so
dekleta univerzi Berkley priplavala naslov univerzitetnih prvakinj. To jih je popeljalo tudi na
sprejem k predsedniku Združenih držav Amerike, Baracku Obami.
Po vrnitvi v Slovenijo si je vzela čas tudi za
svoje najmlajše oboževalce in otrokom iz

Zveze prijateljev mladine z veseljem delila
avtograme. Zelo hvaležna je bila tudi za
njihovo sliko.
Da bi njena kariera še naprej tako odlično

potekala, je želel poskrbeti tudi BTC kot eden
glavnih podpornikov projekta za priprave in
nastope. Sara se namreč ne želi ustaviti
samo pri izjemen dosežku na olimpijskih igrah

leta 2004, ko je osvojila srebro, ampak si je
visoke cilje zastavila tudi na svetovnem
prvenstvu v Rimu, ki je bilo od 18. julija do 2.
avgusta. Vendar pa ji tokrat ni šlo po načrtih
in se v svoji disciplini 200 m prosto ni uvrstila v
finale.
"Posebnih izgovorov ni. Za sabo imam posebno leto, polno bolezni, poškodb in sprememb. Upam, da je zdaj za nekaj časa s
tem konec. Predvsem pa mi manjkajo tekme, kjer bom lahko preizkusila hitrost," je
povedala Sara po nastopu. Pravi tudi, da je
življenje sestavljeno iz vzponov in padcev ter
da zdaj spet prihajajo boljši časi.
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JOHAN MUSEEUW - takega
dogodka v Belgiji nimamo
N
ekdanji profesionalni belgijski kolesar je
junija kot poseben gost nastopil na
največjem kolesarskem dogodku pri nas, na
maratonu Franja. Johan Museeuw, 43-letni
dvakratni beligijski, med drugim pa tudi svetovni prvak, ki med svoje vrhunce šteje tudi
etapne zmage na dirki po Franciji, je zelo
pohvalil kolesarski dogodek v Ljubljani. Pred
odhodom smo želeli vedeti, kako vidi profesionalni kolesarski svet zdaj, ko ga po letu
2004 gleda 'od daleč', in kaj si misli o neverjetni vrnitvi Lanca Armstronga.

Se pogosto udeležujete podobnih
rekreacijskih maratonov?
Včasih že, vendar v Belgiji nimamo tako velikih športno-rekreativnih dogodkov. Maraton
Franja je res največji, katerega sem se udeležil.

Koliko časa zdaj
še posvetite kolesarjenju?
Na kolesu poskušam preživeti vsaj tri dni v tednu po dve ali največ tri ure.
Imenujejo vas tudi 'flandrijski lev'.
Kje ste dobili ta vzdevek in zakaj?
To ime so si izmislili belgijski mediji. Verjetno
zato, ker živim v Flandriji, glavni simbol na
njeni zastavi pa je lev.
Koliko se je kolesarstvo spremenilo,
odkar ne tekmujete več profesionalno?
Kako bi primerjali tekmovanja takrat,
ko ste še nastopali, in zdaj?
Pravzaprav ni velike razlike. Še vedno morajo
kolesarji trdo delati. Edina razlika je, da je
konkurenca še močnejša in da se je vrh
najboljših še malce razširil.

Kako bi na splošno opisali
kolesarstvo kot šport?
Zagotovo je to eden najtežjih športov. Vsako
leto znova se moraš dokazovati in za to tudi
trdo trenirati. Glede na to, da gre za vzdržljivostni šport, je eden najzahtevnejših.
Kakšne so lastnosti najboljšega
kolesarja po vašem mnenju?
To, da ne popušča vse do ciljne črte.
Kdo pa je po vašem mnenju
trenutno najboljši kolesar?
Kot sem že omenil, je danes vrh najboljših
zelo širok. Tako tistih, ki se najbolje znajdejo
na težkih hribovskih etapah, pa sprinterjev in
tistih, ki so dobri na enodnevnih dirkah ali na
najtežjih večdnevnih. Če bi se odločal, potem bi rekel Contador in Boonen.

Golf ob vsakem vremenu
Naj sije sonce, pada dež ali pa
ljubljanske ulice pobeli sneg, za
vse ljubitelje golfa zdaj ni več
nobenih ovir. V BTC Cityju so julija
namreč odprli enega najsodobnejših golfskih središč v Sloveniji.
Golf Clarus je namreč opremljen z
najsodobnejšo opremo. Poleg
tega pa vam je v Golf Clarusu na
voljo trgovina z golfsko opremo in
prijeten prostor za druženje.

ostitelja Tihomir Krstič, direktor Golf Clarusa, in Jože Mermal, predsednik uprave BTC, sta gostom ob odprtju z največjim
veseljem razkazala to izjemno središče, ki se
razprostira na 500 kvadratnih metrih. Opremljeno je s sodobno tehnologijo, ki omogoča
snemanje udarcev in preverjanje tehnike ter
nudi tudi simulatorje.
"Prepričan sem, da bo dvoransko golfsko središče privabilo tako profesionalne kot amaterske igralce in v svojem prijetnem ambientu
omogočalo igranje golfa ne glede na letni

čas in vremenske razmere. Prostor je zasnovan kot klub in je hkrati namenjen druženju
ljudi, ki jim je golf pri srcu. Tu bodo potekala

prostega časa, kamor spada tudi novi center Golf Clarus, ki bo dodatno obogatil vsebino ljubljanskega BTC Cityja. To je za nas eden

Kako pa gledate na fenomen
Lanca Armstronga?
Zelo ga spoštujem, vendar pa ne razumem
povsem njegove vrnitve. Osvojil je tisto najpomembnejše in postavil visoke mejnike. Ne
vem, zakaj je pripravljen toliko tvegati. Lani
sva se srečala v Las Vegasu in rekel mi je, da
zelo pogreša tekmovanja.
Kakšni pa so vaši vtisi
o maratonu Franji?
Gre za zelo velik dogodek, ki je tudi organiziran na vrhunski ravni. V primerjavi z belgijskim maratonom tukaj vsi startajo sočasno,
kar ima poseben čar. V Belgiji je bil start
razdeljen med 8. in 14. uro. Maraton Franja
mi je bil zelo všeč in bi seveda rad čestital
tudi organizatorjem za brezhiben dogodek.

Tim Gornik zlati slovenski
golfist
Tisti, ki golf pobliže spremljate, ste zagotovo že slišali za mladega obetavnega
18-letnega Tima Gornika. Če ne, vas je
gotovo navdušil z zlato kolajno na nedavnih sredozemskih igrah v Pescari. Kot
najmlajši tekmovalec je presenetil z izjemno igro in dokazal, da uspehi, ki jih je

G

tudi izobraževanja amaterskih in profesionalnih igralcev golfa, prenašali bodo pa tudi
vse mednarodne golfske turnirje," pravi Tihomir Krstić, direktor Golf Clarusa.
"BTC City želi v svoji ponudbi razviti storitve, ki
obiskovalcem nudijo kakovostno preživljanje

izmed pomembnih temeljev, na katerih sloni
prihodnji razvoj BTC Cityja," pravi Jože Mermal, predsednik uprave BTC.
Čeprav ljubljanski župan ni ljubitelj golfa, je
ob slavnostnem odprtju vsem navdušencem
in tistim, ki boste to še postali, zaželel prijetno
preživljanje športnih trenutkov v Golf Clarusu.

Golf Clarus,
dvorana 9,
telefon: (01) 200 09 18,
delovni čas:
od ponedeljka do sobote
od 8. do 22. ure,
e-naslov: golf@clarus.si

dosegal že med šolanjem v ZDA, niso bili
naključje. Prav tako tudi ne naslovi državnega prvaka v mlajših kategorijah in zdaj
tudi v članski. Ob tem uspehu mu je
priznanje podelil tudi predsednik uprave
BTC Jože Mermal in mu zaželel tudi veliko uspeha pri študiju na univerzi Duke v
Severni Karolini in nadaljnji karieri.

Giga šport ovit v zeleno

V

mesecu juniju je v BTC Cityju potekala
ena izmed številnih akcij projekta Zeleno je moje mesto, s katerim postopno ozelenjujemo površine na območju BTC-ja. Tokrat smo ozelenili in uredili zelenico pred Giga športom in jo tako povezali z zelenimi
površinami pred dvorano A, Kolosejem, Atlantisom in površino na Aleji mladih.
Okolico Giga športa smo zasadili z različnim
cvetjem in zelenjem. Rastline so razporejene
v pasovih cvetočih trajnic v belih in rožnatih
odtenkih. Odporne so proti neugodnim mestnim razmeram, hkrati pa prostoru dajejo prijaznost in dotik svežine vse leto.
Cvetoča pomlad, ki nas običajno pozdravi v
maju, nam vsako leto prinese velike šope
belo cvetoče sibirske perunike in mačje
mete, katera privablja tudi žuželke, ter rožnato

dresen.
V juniju začne cveteti ameriški slamnik, ki
uspeva na soncu in v prelepi temno
rožnati barvi cveti od julija do septembra. Njegovi posušeni cvetovi pa so
lahko tudi hrana za ptiče.
Pisana jesen zažari v čudovitih barvah
aster, mehki klasi okrasne trave pa dobijo
rjavo rdečkasto patino. Pozimi, ko obilica
snega ne ustvari svoje cvetoče zimske
pravljice, lepo strukturo ohranijo hermelike, okrasne trave in zimzelene grmovnice. Krog je sklenjen in tako vsako leto
ustvarja nova pričakovanja.
Z ozelenjevanjem površin v BTC Cityju
želimo obiskovalcem zagotoviti dobro
počutje in obilico nepozabnih užitkov,
hkrati pa skrbimo za okolje in boljši jutri.

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

Gurmanov BTC vodnik
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Pravljični svet
Janka in Metke
T

Fotografije Bomba

rgovina Čar arome
(http://cararome.awardspace.info),
znana tudi kot čokoladnica, je nekoliko skrita v kletni etaži dvorane A, a vemo, da
pot do zakladov nikoli ni bila povsem preprosta. Ko vstopim, me objame pravljični
svet Janka in Metke. Čokolade - črne, bele,
mlečne, diabetične in bio, zapeljivi pralineji
... V trgovini Čar arome imajo več kot 60 vrst
čajev, kot so črni, zeleni, beli, rdeči, brezkofeinski, sadni in rooibos čaji, prodajajo pa

tudi zeliščne čaje po znamenjih zodiaka. Paleta čajev se skoraj vsak mesec nekoliko
razširi; najnovejši čaj je trenutno zeleni čaj z
ličijem. V Čaru arom prodajajo 12 vrst kav;
med njimi je tudi brezkofeinska in nekaj aromatiziranih - cimet-lešnik, lešnik, vanilja, irish
cream in čokolada-pomaranča. Zanimiv
nakup je domači med z dodanim suhim
sadjem ali z okusom cimeta, ruma, viljamovke, čokolade in višnjevega soka (od 40 do
250 gramov). V trgovinici najdemo tudi čajnike, skodelice, kovinske škatlice za čaj in
čajne filtre.
V objemu arom klepetava z mlado sogovornico, gospodično Sašo Justin, solastnico
blagovne znamke. "S fantom Janezom Gerčarjem sva se odločila, da bo v najini trgovinici čim več slovenskih izdelkov, pri čemer
bo najpomembnejši kriterij kakovost. O njej
sem se osebno prepričala pri naših dobaviteljih. Za kupce pa so vedno na voljo degustacijski koščki čokolade."

Trgovina Čar arome
Čaj & čokolada
BTC, dvorana A, vhod 8A,
kletna etaža (pri trgovini Mass)
telefon: 031 555 481
e-pošta: trgovina.cararome@gmail.com

kanke (do tri kilograme), na katerih je lahko
tudi priložnostni čokoladni napis. Kupec lahko
izbere dodatke po svojem okusu: jagode,
maline, lešnike, brusnice, ingver, čili, poper,
aloe vero ipd. Na čokolade in pralineje se
lahko odtisne spominska fotografija na poroko, obletnico, maturo ipd. Naprodaj so tudi
darilne čokolade v obliki čevlja, muce, medvedka, umetniških slik v treh velikostih (z motivi
vrtnic, sončnic, tulipanov, moškega in ženskega akta, kužka ipd.). Veliko povpraševanje je

Saša Justin,
solastnica blagovne znamke
Čar arome

po čokoladah z motivi iz Kamasutre. Za najmlajše imajo čokoladne lizike.
PRALINEJI
Pogled na čokoladne miniature z različnimi
nadevi in oblogami začara. Med številnimi
različicami se je kar težko odločiti. V trgovini
Čar arome imajo tokrat na voljo pralineje z
okusom marcipana, pistacij, čilija in pomaranč, mentola, bele karamele, gozdnih sadežev, lešnikove kreme, kokosa, karamele in
pasijonke, cimeta, šampanjca, konjaka,
kave ...
Trgovina Čar arome. Trgovinica za vse Janke
in Metke.

DARILNI PROGRAM
Najbolj iskane so čokolade - ročno narejene
četrtinke, polvelikanke, velikanke in zlate veli-

Vse za šolo in prosti čas
Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo. Ponudba velja do 5. 9. 2009, oziroma do razprodaje zalog. Cene so informativne.

Tudi ta mesec izjemna ponudba za vse člane Kluba BTC City.

BENETTON - M POINT
MAJICA BENETTON
redna cena: 24,90 eur

klubska cena

19,90 eur

FAN SPORT
ODESSA - TRPEŽNA
TRENDOVSKA BMX
IN SKATE OBUTEV
redna cena: 59,99 eur
klubska cena

41,99 eur
NAHRBTNIK HIGHROAD
S TREMI PREDALI
redna cena: 19,99 eur
klubska cena

HALA 12
NAHRBTNIKI
IN ŠOLSKE TORBE
JANSPORT, CHIEMSEE,
PLUSMINUS
Hala 12 - kletna etaža

klubska cena
30% popusta na vse
nahrbtnike in šolske
torbe JanSport, ter
označene modele
Chiemsee in Plus Minus.

13,99 eur
GIGA SPORT
ALEX RELAX DEKLIŠKE
HLAČE ZA TELOVADBO
IN PROSTI ČAS
velikosti od 6 do 16 let
redna cena: 39,00 eur
klubska cena

VELOŠPORT
OTROŠKI ROLERJI X-ONE
redna cena: 89,00 eur
klubska cena

19,95 eur

59,99 eur

ALEX INDOOR II
velikosti od 32 do 40
redna cena: 29.90 eur
klubska cena

19,99 eur
Na vse izdelke, tudi znižane,
imajo člani Kluba BTC City v Giga
sport ob predložitvi klubske
kartice še dodatnih 10% popusta.

RAZSTAVNI CENTER
RALF GARTNER
TELESKOP STAR 70076
ZA OPAZOVANJE OZVEZDIJ,
PLANETOV IN PANORAME
redna cena: 89,99 eur
klubska cena

44,99 eur

IZI MOBILI
OTROŠKA SOBA S TAPETO
MEDVEDA IN PINGVINA
Z DODATNIM IZVLEČNIM
LEŽIŠČEM
mere: dolžina 381cm,
višina 248 cm,
globina 96 cm
redna cena: 2.995,00 eur
klubska cena

2.490,00 eur

ŠOLSKA TORBA AHA
a cena: 39,99 eur
klubska cena

31,99 eur
20% popust na celotno
kolekcijo AHA za člane
Kluba BTC City.

V Klub BTC City se lahko včlanite na spletni strani www.btc-city.com ali na Info točki v Dvorani A,
BTC City Ljubljana. Izdelke lahko po klubskih cenah kupujete ob predložitvi klubske kartice.

