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Moški trend

Tržnica BTC City
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Navdušujoča ponudba
paketi Povezani

Samsung
SGH–G810
5M

Sony
Ericsson
C902
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LG KM900
Arena
5M
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Jesen je razlog za veselje. Bogata izbira mobitelov za
vse okuse, paketi Povezani po vaši meri in številne
prednosti najboljšega slovenskega omrežja.
rêêêêê:ê±ê:OêêêêêêpêêêOêOêê
ê êêêê êp êêêêêwêêêê
êê:ê ê êêêêêêêOêê±êêêê 
ê
Êêhê êêêêê ê½Oê:Oêêwê¤¤êê§§êê¢¤ê±ê
ê±êêêêê|t{zêOê¡¤½¢ªª¥êê|t{zêOê¡¤½¢ªª¥êwêêêê
t êêWê ê:êêêêê:êê£¥ªêêêêêzê
êêê:±êê:êê êêêêêêêêêjê:êkk}ê
kW êt êêWêêê êêêêzêê :êêê±êêê
êêêêêêêwê O:êêê êê:êt êêê:ê
 êêª¤¡ê§ªªê§ªª

79 ¤*

vsebina

uvodnik >

aktualno
---------------------------------

5

Millenium, Športni center
---------------------------------

7

gurme
---------------------------------

9

ATLANTIS, vodno mesto
---------------------------------

11

moda
---------------------------------

12
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Izdaja, uredništvo in oglasno trženje BTC, d. d., Ljubljana, Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, telefon: 01/585 13 15,
e-naslov: info@btc.si Odgovorna urednica Maja Oven IZVRŠNA UREDNICA Petra Novak stalni sodelavci Miha Trefalt,
Alenka Juvan, Zdenka Gorenc, Tatjana Klančnik Breznikar, Irena Lukančič, Špela Osterman, Helena Straše, Milan dedić, Domen Mavrič,
Sara Bogomolec Produkcija Nuit d. o. o. Tisk Delo, d. d., Tiskarsko središče Distribucija Delo, d. d., Žurnal Media, d. o. o.
Naklada 200.000 izvodov
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku redakcije.
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Prihaja jesen
Jesen. Letni čas, ki nas s hladnimi jutri, dopoldansko meglico,
sivimi ali deževnimi popoldnevi in zgodnjo temo nenehno
spominja, da sta poletna brezdelnost in veselje minila. Čas,
ki s pregovorno melanholijo že stoletja nagovarja pesnike k
ustvarjanju del, iz katerih vejeta otožnost in odrekanje. Čas,
ki nas opozarja, da se narava pripravlja k počitku in da se
moramo tudi mi sami umakniti med stene stanovanj in morda
tudi svoje notranjosti.
Ali je jesen res tako otožna? Umetniki, ki so jo upodabljali
na slikarskih platnih, so ji pogosto nadeli videz ljubke,
čeprav nekoliko zaobljene ženske figure, okrašene s sadjem,
poljščinami in žitom, ki simbolizirajo rodnost narave in
obilje plodov tega letnega časa. Ni naključje, da so davne
civilizacije zato praznovanjem v tem letnem času v svojih
koledarjih dodelile posebno mesto. Starodavna praznovanja
so svoj odmev našla tudi v poznejših praznikih – ameriškem
zahvalnem dnevu, judovskem šotorskem prazniku, v praznikih
severnoameriških Indijancev in kitajskem luninem prazniku.
In ker so nekoč jesen, njeno izobilje plodov in pridelkov, od
katerih so bili prebivalci mest in podeželja odvisni vse leto,
slavili tudi v naših krajih, je prav, da se nanjo spomnimo tudi
v tej, jesensko obarvani, predvsem pa vsebinsko in oblikovno
novi številki Vodnika BTC City.
V barvah jeseni bo v tem in prihodnjem mesecu zagotovo
najbolj zaživela Tržnica. Njen obisk bo navdušil najzahtevnejše
kulinarične mojstre. Pri izbiri prvih jesenskih jedilnikov
vam v nadaljevanju z izbranimi recepti pomagamo mi. Nove,
jesenske barve napovedujejo tudi nove modne smernice,
skrbno izbrani modni styling je tokrat namenjen – moškim.
Jesenske novosti pripravljajo tudi v Vodnem mestu Atlantis,
kjer so posebno pozornost namenili savnanju, vodni aerobiki,
plavalnim tečajem, tečajem za nosečnice, vadbi za seniorje ter
novim programom v deželi savn.
Obeta se nam nekaj novih trgovin in pravkar smo v Dvorani A
odprli Police, odprtje pa je počastil legendarni oblikovalec očal
Police, Bruno Palmegiani.
Jesen je tudi čas za športno prenovo telesa, ko se dnevi
krajšajo in postaja vse hladneje, se mnogi preselijo v centre
za fitnes, zaživijo notranja teniška igrišča, savne in masaže.
Vse to lahko preizkusite v Športnem centru Millenium, ki
letos praznuje 10. obletnico. Še živo se spominjamo, kako sta
se pred natanko desetimi leti na odprtju Milleniuma v tenisu
pomerili do leta 2008 najboljša teniška igralka na svetu
belgijka Justine Henin z osvojenimi 41 WTA turnirji in naša
najboljša tenisačica Katarina Srebotnik. Gost Milleniuma je bil
tudi Stefan Edberg, ki se je pomeril s prvo damo slovenskega
tenisa, Mimo Jauševec ter Majo Matevžič in Tino Križan.
Jeseni, ki je še ne tako davno napovedovala umirjanje narave
in bližajočo se zimo, ljudi pa vrnila k domačim ognjiščem, v
BTC Cityju že dolgo ne poznamo več. V prihodnjem mesecu
bomo zato otožnim jesenskim barvam z različnimi dogodki in
novo ponudbo dodali več veselja in zabave ter vam s tem – po
svojih najboljših močeh – jesen naredili prav tako pestro, kot je
bilo nedavno poletje. Tako že intenzivno snujemo program za
jesenski festival nakupov, ki bo v oktobru.
Razlogi za jesensko melanholijo so zato odveč!
Maja Oven, odgovorna urednica

BTC City / delovni čas

informacije: 01/585 22 22

---------------------------------------------------------Trgovsko središče
ponedeljek-sobota: 9.00-20.00
---------------------------------------------------------Tržnica BTC
ponedeljek-petek: 8.00-19.00
sobota: 7.00-18.00
---------------------------------------------------------Vodno mesto Atlantis
vse dni v letu: 9.00-23.00
---------------------------------------------------------Avtopralnica
ponedeljek-sobota: 7.00-22.00
nedelja in prazniki: 7.00-18.00
----------------------------------------------------------



55 let btcja
ZAPOSLENI V BTCju SO NAM POVEDALI
ŽE 35 LET Z VESELJEM PRIHAJAM NA DELO
Jože Lukečič, tehnično – razvojni oddelek
Že vse življenje opravljam poklic pleskarja. Delo je raznoliko
in zanimivo, zato ga opravljam z največjim veseljem. Zelo
dobro pa se počutim tudi v sektorju, v katerem delam.
Sodelavci si namreč med seboj pomagamo in se dobro
razumemo. V 35 letih dela v BTC se je veliko spremenilo.
V BTC sem prišel še skoraj kot otrok, tako da bi o tem
lahko govoril celo večnost. Lahko pa rečem, da so bile vse
spremembe znotraj BTC pozitivne. Posledica tega je BTC,
kakršnega poznamo danes. Menim, da imamo zelo dobro
vodstvo, ki ve, kaj dela, sprememb je bilo veliko in prav
vse so bile dobro izpeljane, saj podjetje velik poudarek
namenja kakovosti dela in zaposlenim. Slednje je za nas
izjemno pomembno, saj tako še raje prihajamo na delo.
Tudi v prihodnosti vidim BTC kot uspešno podjetje. Ob tej
priložnosti želim pohvaliti vodstvo BTC, ker mu je uspelo
obdržati pravo smer. Le tako naprej!
KLJUB UPOKOJITVI BOM ŽIVELA Z BTC-JEM
Zdenka Antonijevič, tajništvo uprave
Ne samo 35 let, v BTC sem med poletnimi počitnicami
delala že kot srednješolka, s podjetjem pa živim še dlje,
saj je bil v njem zaposlen tudi moj oče. Moje prvo delovno
mesto pred 35 leti je bilo v komerciali, in sicer v TOZD
Pretovor. Potem sem prešla v oddelek marketinga,
opravljala sem tudi komercialna dela v carinski coni. Pred
15 leti pa me je presenetilo povabilo predsednika uprave
BTC, Jožeta Mermala, ki me je povabil, da bi zasedla
delovno mesto tajnice uprave. To je bil zame nov in velik
izziv, ker pa rada delam z ljudmi, sem to delovno mesto z
veseljem sprejela in ga z vso vnemo opravljam še danes.
Pred 35 leti, ko sem se zaposlila v BTC, so bila tu le
skladišča, kjer se je pretovarjalo in hranilo različno blago,
na tem območju pa so vozili tovornjaki in vlaki. Danes je
BTC velemesto v malem, v katerem se vozijo avtomobili
ter sprehajajo nakupovalci. Ob propadu Jugoslavije so
najvidnejši ekonomisti Slovenije dejali, da je BTC primer
podjetja, ki mora propasti. Vendar BTC ni propadel, ker
smo imeli vizijo in ker smo vanjo tudi verjeli. BTC se je tako
razvil v največje nakupovalno središče v tem delu Evrope.
Ob tem pa ni nikoli pozabil na zaposlene in male delničarje.
Kljub skorajšnji upokojitvi, bom kot mala delničarka še
naprej živela z BTC.
STALEN RAZVOJ PRINAŠA TUDI DOBRO POČUTJE
Branko Kozamernik, avtotransport
V oddelku avtotransporta opravljam delo prometne
operative, kar pomeni tudi sprejemanje naročil,
optimiziranje blaga za razporejanje po vozilih ter dostavo
blaga po Sloveniji. Moje delo je vselej dinamično in
zanimivo, saj se vsak dan zgodi kaj novega. Zadovoljstvo
z delom pa potrjuje moj dolgoletni staž in pripadnost
podjetju. V vsem tem času, odkar sem v BTC, se je podjetje
razširilo in uvedlo nove dejavnosti, kot so trgovski,
rekreativni, kulturni in zabaviščni center. Na moje delo
pa je najbolj vplival razvoj računalništva in informatike, saj
se danes podatki obdelujejo mnogo hitreje kot so se pred
35 leti, ko smo vse delali ročno. Opažam, da se BTC še
naprej razvija v smeri tehnološkega napredka, posledica
tega je dobro počutje zaposlenih in drugih sodelavcev BTC.
Mislim, da sem k temu uspehu malce prispeval tudi sam.
VELIKA SPREMEMBA
Vera Vrhkar, osebni dohodki
35 let je dolga doba, pa vendar je minila dokaj hitro. Delo
V BTC sem pričela v fakturnem oddelku, nadaljevala v
oddelku AOP, od leta 1989 pa sem zaposlena v oddelku
obračuna plač. V vsem tem času se je BTC močno
spremenil. Iz Javnih Skladišč je postal velik nakupovalno
zabaviščni center in kot tak zelo uspešno posluje. Menim
in upam, da bo tako tudi v prihodnje, ne glede na trenutno
svetovno gospodarsko krizo.
Sedaj pa se že veselim naslednjega življenjskega obdobja:
upokojitve, ko bo več časa tudi za hobije.

Delovni čas trgovin:
sobota 9.-20. ure
nedelja 9.-17. ure
V BTC City Ljubljana že šesto leto zapored dvakrat letno
(spomladi in jeseni) poteka dvodnevni Festival nakupov in
zabave, ki v nakupovalno središče privabi približno 80.000
obiskovalcev dnevno.
Jesenski Festival nakupov in zabave, ki bo potekal v soboto in
nedeljo, 17. in 18. oktobra v BTC City Ljubljana, bo obeležilo
praznovanje 55. obletnice družbe BTC. Popestril ga bo veliki
koncert, ki naj ostane še skrivnost.
Trgovine bodo v času festivala odprte v soboto, 17. oktobra
od 9. do 20. ure, v nedeljo, 18. oktobra pa od 9. do 17. ure.
V času festivala se bo območje BTC City spremenilo v pravo
mesto popustov in zabave, saj bodo obiskovalce v trgovinah
čakale številne ugodnosti, v zunanjem delu pa bogat
spremljevalni zabavni program. Spremljevalni program bo
namenjen prav vsem obiskovalcem BTC Cityja, potekal pa bo
na Aleji mladih, v spodnji etaži Emporiuma in na osrednjem
prizorišču med dvorano A in Tržnico.
Festival nakupov in zabave obljublja barvit program, ki v
malem mestu velikih nakupov vedno znova ustvari nepozaben
utrip. Vabimo vas, da se nam na festivalu pridružite tudi vi!
-----------------------------------------------------------------------Informacije o festivalu: www.BTC–City.com in na mobilnem
portalu BTC City (za dostop pošljite SMS s ključno besedo
BTC na 6000)
------------------------------------------------------------------------

Odprto tudi ob nedeljah
Do konca leta lahko v trgovinah Emporium, Zara, Bershka,
Stradivarius ter Pull and Bear kupujete tudi ob nedeljah.
Morda vam med tednom primanjkuje časa, da bi se oblekli
in obuli, zato vas trgovine vabijo v svoje prostore tudi ob
nedeljah, od 10. do 15. ure.
V mesecu decembru se bo nedeljski odpiralni čas podaljšal
od 10. do 17. ure.
--------------------------------------------------------------------T: 01/584 48 00

www.emporium.si

---------------------------------------------------------------------

Aktualno

www.btc-city.com



novosti

Ekskluzivna prodajalna
izdelkov blagovne znamke
Police

--------------------------------------------------------------------Police
Dvorana A
T: 01/ 030/324 027

www.arturotrend.si

---------------------------------------------------------------------

Plesna zvezda
Teden odprtih vrat
Plesna zvezda spet odpira svoja vrata s Tednom odprtih
vrat. Da se boste lažje navdušili za tečaj družabnega plesa,
odločili, katera wellness vadba za oblikovanje in krepitev
telesa vam najbolj ustreza, ali pa pripeljali svoje otroke, da
preizkusijo nov program celoletnih vadb za otroke, vas od
21. do 25. septembra 2009 vabimo na teden brezplačnih
vadb. Vstop na posamezno vadbo na tednu odprtih vrat
je zaradi omejenega števila prijav možen le s predhodno
prijavo.
--------------------------------------------------------------------Informacije: 041 634 000

www.plesnazvezda.si

---------------------------------------------------------------------

Kamin NORDICA, Fiorella

Električni radiator
ATLANTIC, F 117 T
ZA IMETNIKE
MERKURJEVE
KARTICE
ZAUPANJA

ZA
TOPLO
ZIMO!

Stenska
s termomontaža
statom

124,90 EUR

-40%

74,94 EUR

Keramični električni kalorifer
DE´LONGHI, DCH 2570 E

oz. do prodaje zalog.

nakup.merkur.si

729,90 EUR

do 5 % GOTOVINSKI POPUST
UGODNOSTI Z MERKURJEVO
KARTICO ZAUPANJA
Bon za popust do 5 %
vrednosti nakupov
v četrtletju.

Keramič
n
elemeingrelni
t

Ponudba velja do 26. 9. 2009

844,90 EUR

59,90 EUR

NAKUP NA OBROKE

do 6 mesecev - brezobrestno z
Diners Club kartico in Merkurjevo
kartico zaupanja
do 12 mesecev - brezobrestno
kreditiranje z Merkurjevim potrošniškim
kreditom ali BanKreditom
do 24 mesecev - z BanKreditom

Ponudba velja do 26. 09. 2009 oz. do prodaje zalog. Merkur, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Dvorana A je bogatejša za novo, ekskluzivno prodajalno
izdelkov blagovne znamke Police, ki je prva in edina
tovrstna prodajalna v Sloveniji. V Evropi je poleg prodajalne
v Sloveniji odprtih še pet trgovin Police. Odprtja so se
udeležili številni gostje, med katerimi je bil tudi Bruno
Palmegiani, glavni oblikovalec očal Police, ki s Police
sodeluje že 26 let.
Poleg očal prodajajo tudi druge izdelke Police za sodoben
življenjski slog, kot so ure, nakit, usnjena galanterija,
pasovi, denarnice in unikatni obeski za ključe.
Odprtja so se poleg oblikovalca Bruna Palmegianija
udeležili še Stefano Bozo, brand manager znamke Police,
Jože Mermal, predsednik uprave BTC, telovadca Mitja
Petkovšek in Aljaž Pegan, direktor Optike Clarus, Tihomir
Krstić, Playboy team, miss Hawaiian Tropic 2009, Daša
Podržaj, in miss Casino Kongo za Miss Earth 2009, Maja
Jamnik.
Med znanimi osebnostmi očala Police nosijo Bono iz
skupine U2, R&B pevec Ne-Yo, DJ Ironic, režiser Quentin
Tarantino, Toni Cetinski, Domen Kumer … Nosil pa jih je
tudi Toše Proeski.



Aktualno
dogodki

Geopunkturni krog Točka miru
sredi BTC City Ljubljana
V Ljubljanskem BTC Cityju, med tržnico BTC in
Emporiumom, je kot protiutež sodobnemu načinu življenja,
povezanem z nenehnimi pritiski, stresom in časovno
stisko, nastal projekt Točke miru. Postavile so ga sodelavke
in sodelavci umetniške skupine Društva za sožitje človeka,
narave in prostora VITAAA pod mentorstvom kiparja
Marka pogačnika v sodelovanju z družbo BTC.

Razstava astrofotografij
Jurija Stareta
Odstrti pogledi v skrivnostno
vesolje
25. september–20. oktober 2009
Spodnja etaža Emporiuma
Leto 2009 je Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti,
mednarodno leto astronomije, izteklo pa se je tudi
štirideset let od prvega pristanka človeške posadke na
Luni. Evropski in globalni proslavitvi dosežkov znanosti,
tehnike in kulture se pridružujeta tudi BTC ter Slovenska
znanstvena fundacija (SZF). V letu 2009 namreč obe
proslavljata svoja jubileja – BTC 55 let od ustanovitve in
SZF 15 let. Ponosni in zadovoljni nad doseženim razvojem
sta skupaj zasnovali večletni projekt Znanost v BTC
Cityju, saj se zavedata pomena razvojne vloge znanosti v
družbi.
Znanost je neločljiv del vsakega človeka in jo je potrebno
danes pripeljati med ljudi, v njihovo vsakdanje okolje, med
vsakdanja opravila. BTC je prva družba, ki je SZF izrekla
mnenje, da želi v svojem okolju graditi mostove med
znanostjo in ljudmi.
Vabljeni na razstavo astrofotografij Jurija Stareta:
Odstrti pogledi v skrivnostno vesolje.
Razstavo bodo odprli 25. septembra 2009. Ta datum
je letos izbran za vseevropsko zaznamovanje Noči
raziskovalcev. Pričakujemo, da se nam bo na odprtju
razstave kot gostja pridružila tudi gospa Sunita L.
Williams, astronavtka slovensko-indijskega rodu.

Brezplačne pravljične urice
v angleščini za otroke in za
starše
S pravljičnimi uricami v angleščini, ki jih pripravljata
jezikovna šola 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.
Linguline pravljične urice v tujem jeziku so namenjene
otrokom od 5. do 7. leta. Pravljična delavnica vsebuje
pravljico v tujem jeziku, sledijo ji glasbene in gibalne
dejavnosti. Učenje s pravljico, pesmico in igro 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 …
--------------------------------------------------------------------Kje: Pravljične urice bodo potekale v Baby centru, v
Dvorani 11, v prijetnem kotičku v prvem nadstropju.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.
Kdaj: Vsak petek (17.00–18.30) in soboto (10.30–12.00) v
septembru.
Informacije in prijave: Jezikovna šola Lingula,
T: 01/541 00 33 ali 040 544 544

www.lingula.si

---------------------------------------------------------------------

Točka miru je oblikovana kot kamniti gozd, sestavljen iz
14 megalitov, na katerih so izklesani kozmogrami, ki so
posebej za to priložnost oblikovana znamenja, v katerih so
kodirani posamezni vidiki miru. Znamenja so oblikovana
tako, da ustrezno kakovost miru sevajo v okoliški prostor,
megaliti pa postavljeni tako, da lahko obiskovalec za
trenutek stopi mednje, se s tem umiri, poveže s svojim
bistvom in ozemlji.
Ekološki projekt
“Točka miru je ekološki projekt,” pojasnjuje avtor
Marko Pogačnik. “S svojo navzočnostjo kamniti gozd
sredi urbanega okolja vrača obsežni prostor, ki je bil z
urbanizacijo naravi odtujen.” Princip je homeopatski:
košček zemlje, na katerem stoji kamniti gozd, je del Zemlje
kot celote. Kamni pa so postavljeni tako natančno, da so v
resonanci z Zemljino celovitostjo in zato ne delujejo samo
na dano točko, temveč tudi na širši prostor. Točka miru je
ekološki projekt tudi zato, ker je bila narejena iz odpadnih
kamnitih blokov.
--------------------------------------------------------------------Več o Točki miru preberite na www.btc-city.com
---------------------------------------------------------------------

Millenium

www.btc-city.com

športni center
Domen Mavrič



Delovni čas: ponedeljek-petek: 7.00-23.00
sobota-nedelja: 8.00-23.00, savna: 10.00-23.00
T: 01 585 15 00
www.millenium.btc.si

Prvih 10 let športnega
centra MILLENIUM
Športni center Millenium v teh dneh
praznuje okroglo, že deseto obletnico
delovanja. V vseh letih je sredi BTC
Cityja postal eden najbolj prepoznavnih
in sodobnih športnih centrov pri nas.
Vse to tudi po zaslugi direktorja Pavla
Kosa, ki že od začetka s celotno ekipo
diha kot eno ter uspešno vodi barko
Milleniuma.

Pavel Kos

direktor Športnega centra
Millenium
Če se vrneva na začetke Športnega centra. Kako se jih
kot direktor spominjate?
Vsak začetek je neznanka. Za fitnes smo potrebovali tri
oziroma štiri leta, da smo prišli na neko raven, medtem
ko smo si za status ˝nadstandardni˝ prizadevali osem let.
Vsi smo se učili in izobraževali. Fitnes ima danes lahko
že skoraj vsak, kar avtomatično pomeni neko konkurenco.
Ravno to pa te potem prisili, da stremiš k vrhunski opremi,
vrhunskemu strokovnemu kadru, kar je znova neko jamstvo
za uspešno delovanje.
Doslej je Millenium gostil dobršen del vrhunskih
slovenskih in tujih športnikov. Med njimi teniški
zvezdi Justine Henin in Stefana Edberga. Nameravate
ob desetem rojstnem dnevu pripeljati še kakšno
zveneče ime iz sveta športa?
Tokrat smo se odločili, da ne bomo delali nekega pompa.
Ob obletnici smo obnovili vadbene pogoje. Teniški center
je obnovljen v celoti, izboljšali smo tudi pogoje za obisk
fitnesa, praznovanje pa je zaznamovala majica, ki jo bo za
spomin prejel vsak naš član. Zagotovo bodo v prihodnosti
prišla še kakšna znana športna imena, a vse ob svojem
času.
Še posebej se trudite, da je vaše osebje prijazno. Je to
prava formula za uspeh?
Glavno vodilo od prvega dne je predvsem biti prijazen
do obiskovalcev. V ta sklop sodi nasmeh na recepciji,
čista garderoba, idealni vadbeni pogoji in tudi gostinska
ponudba. Dnevno imamo povprečno 500 obiskovalcev. Od
tega jih je en delež nerazpoloženih. Zato je že na recepciji
zelo pomembno, kdo te sprejme in kako. Šele zatem slediš
optimalnim pogojem. Po desetih letih je najpomembneje,
da smo uspešen tim – vsi, od snažilk do receptorjev in
strokovnega kadra se držimo reda in delujemo kot eno.

Vse to se kaže tudi pri zapolnjenosti vaših kapacitet?
Tenis in tudi fitnes sta razprodana. Dogajalo se nam je, da
smo v fitnesu imeli dovolj prostora, ga je pa primanjkovalo
v garderobah. Zato smo uredili še eno garderobo in zdaj
vse deluje v najboljši luči. Odzivnost ljudi naše ustrezno
ravnanje samo potrjuje. Toda za to je bil potreben
dolgotrajen proces, za to smo se trudili, pri tem delali
tudi napake, kar je sestavni del posla. Precej uspešno
deluje tudi dodatna ponudba prek najemnikov poslovnih
prostorov. V mislih imam masažni center Samih, Plesno
Zvezdo in športno trgovino. A znova je za vse skupaj
potreben čas. Masažni center Samih je npr. po dveh
oziroma treh letih postal velika uspešnica, Plesna Zvezda
pa bo tudi kmalu upihnila prvo svečko delovanja.

KATARINA VENTURINI
Prvi rojstni dan Plesne Zvezde
Plesna šola v prostorih Športnega centra Millenium,
pod okriljem naše nekdanje vrhunske plesalke Katarine Venturini, praznuje prvo obletnico. Plesnim
navdušencem ponujajo tri programe, med njimi otroški
ples, wellness vadbe za oblikovanje in krepitev telesa ter
tečaje družabnega plesa. »Ljudje imajo zmotno predstavo, češ, Katarina Venturini je profesionalna plesalka
in to zagotovo ni za nas. Nasprotno, naša plesna šola
je namenjena laikom in mi je v velik izziv ljudi naučiti
plesati. Kot profesionalna plesalka sem se učila plesnih
korakov na milimetre, zdaj je izziv ljudi učiti na metre,«
je zaupala Katarina in dodala, da so v šolo vabljeni tudi
tisti, ki nimajo plesnega partnerja, saj je vadba prilagojena tako parom kot posameznikom.
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zdrava domača prehrana
Milan Dedić
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Tržnica je odprta
ponedeljek-petek: 8.00-19.00, sobota: 7.00-18.00

Zdaj, v času ozimnice je Tržnica pravšnje
stičišče za ideje in nakupe. Tržnica BTC je
bila odprta na dan žena, 8. marca 1995.
Ne vem, je to (praznično) naključje ali ne, v
vsakem primeru pa bo Betecejeva tržnica
prihodnje leto stara (mlada) 15 let. Skupaj z
njo ali ob njej je rasel tudi gospod Ciril Blažič,
vodja Tržnice, ki je v BTC prišel z mesta
vodje glavne ljubljanske tržnice. »Današnja
Betecejeva tržnica zaseda približno 6.400
kvadratnih metrov, pri čemer je pokrita
tržnica razdeljena na butične prehrambene
trgovine – nekaj jih predstavljamo danes –,
ter na diskont živil in diskont rastlin oziroma
malih živali,« pripoveduje Ciril Blažič, »Na
zunanjem delu tržnice prodajamo predvsem
sadje in zelenjavo, predstavljamo ponudbo
slovenskih kmetij in vrtnarij ter ponudbo
zdrave prehrane. Pester pa je tudi izbor
neživilskih izdelkov.

Gremo na tržnico BTC City
Kmetija – sirarna BOGATAJ

T: 04/518 13 82
Pestra izbira dnevno svežih mlečnih izdelkov iz kravjega
mleka: poltrdi in dimljeni siri, maslo, skuta in smetana,
s katerimi vam bodo v domači kuhinji zagotovo uspele
sladke in pikantne jedi. Za družino in prijatelje!

Delikatesa DIVES

T: 041 670 644
Specializirana ponudba mlečnih izdelkov, pri
najzahtevnejših gospodinjah pa so znani predvsem po
vrhunskih različicah vlečenega testa za zavitke, bureke in
druge jedi.

GOSENCA STYLE

T: 041 926 633, 01/85 25 83
Trgovina, v kateri sledijo smernicam zdrave prehrane,
zato prodajamo v rhunske izdelke slovenskih hribovskih in
ekoloških kmetij. Naša posebnost je prodaja BIO surovega
kozjeja mleka in izdelkov iz surovega kozjega mleka ter
BIO kozji jogurtu, ki je prav tako iz surovega kozjega
mleka, kar je naša posebnost. Tudi naši ovčji in kravji siri
so iz surovega mleka, kar je izredno pomembno za naše
zdravje ( to je živa hrana ). Nudimo pa tudi nepasterizirano
maslo, kislo-sladko smetano, skuto iz surovega mleka in
domači kajmak. Imamo tudi BIO teletino in BIO piščance iz
Kozjanskega, domače kunce, žrebičkovo in konjsko meso,
ter domača in BIO jajčka.
Ponujamo vam tudi prav domače suhomesnate izdelke:
šunke, dolenjsko dimljeno slanino, dimljene klobase,
domače salame. Prav posebno pa priporočamo konjski
pršut Gosenca, ki je zelo pomemben za naše zdravje.
Omenimo še hladno stiskano, bučno, sončnično in oljčno
olje ter jabolčni kis lesnikovec. Ne pozabimo pa še našega
domačega kruha iz krušne peči: pirin, eržen, pšenični,
koruzni in specijalni nekvašen narejen iz druži.

Kmetija HUDIN

T: 02/685 44 61
Vsakodnevno ponudba svežih domačih piščancev in kokoši,
celih in razkosanih. Za opazno razliko okusa med domačo
in industrijsko rejo.

Kmetija POZARŠEK – STRLE
T: 041 642 231
Družinska kmetija z več kot 40-letno tradicijo, ki na
tržnici BTC gostuje od odprtja. Znani so po dnevno svežih
mlečnih izdelkih: skuti, smetani, mlademu in slanemu
kajmaku, siru iz slanice in (sadnih) jogurtih. Vsi izdelki so
iz domačega mleka, pridelani po naravnih postopkih in
brez konzervansov.

TRGO IN SADJE

T: 01/585 28 12, 040 680 618
Na svojem prodajnem prostoru ponuja raznoliko izbiro
suhega sadja in zelenjave, orehov, oreščkov in semen, tudi
ekološke oziroma bio pridelave in predelave z ustreznimi
certifikati. Našteta ponudba je prav pri Trgo in sadje
največja v Sloveniji.

10

emporium sp. etaža, tel: 01 585 1689
hala a sp. etaža, tel: 01 585 2852

blago
1/4 kilometerORIANA
10,40 eur/t.m.
7,70 eur/t.m.

-50%
gotovinski popust za
vzmetnico Ortopedico
ob nakupu spalnice ali
otroške sobe nad
1000 EUR do
30.9.2009

Salon pohištva Ljubljana BTC hala 10
T: 01/541-18-20

www.prevc.si

šivajte
ceneje

ECCO trgovina
BTC, Svet mode
T: 01/585 1715
E: skr≤interalp.si
www.ecco.com

atlantis

www.btc-city.com
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Delovni čas: odprto vse dni v letu 9.00-23.00
T: 01/585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si

vodno mesto

Zdravilna moč savne
Narodi na severu Evrope in v Rusiji zadnja leta pa tudi v zmagovalcu akcije Naj
kopališče, Vodnem mestu Atlantis, savne
obiskujejo vse leto. Ne gre pozabiti, da
savnanje v jesenskem obdobju učinkovito
krepi imunsko odpornost telesa, nas
zaščiti pred nadležnimi prehladi in obolenji navadne gripe, omili depresijo (ki je
v dneh, ko je svetlobe manj, pogostejša)
lajša revmatična, astmatska in bronhialna
obolenja in nas globinsko prečisti. Ob tem
pa se v njej tudi sprostimo, spočijemo ter
si naberemo moči za nove naloge in izzive.
V Vodnem mestu Atlantis se zavedajo pomena zdravja in
vitalnosti telesa, zato so Deželo savn zasnovali tako, da lahko
ugodi željam, navadam in zdravstvenim tegobam vsakega
obiskovalca. Ponuja namreč kombinacijo suhih, vlažnih in
infra savn v dveh nadstropjih (v notranjih savnah razvajajo
obiskovalce z različnimi postopki s soljo, blatom, čokolado,
medom in raznimi dišavami), v zunanjem delu pa dva bazena,
panoramsko sobo za počitek in nudistično plažo. Najboljše
globinsko čiščenje telesa ter zdravilne učinke duha si lahko
privoščite v prvem in drugem nadstropju, v zunanjem delu
pa si večjo imunsko odpornost telesa zagotovite v tematskih
savna hiškah (zemeljska, rudniška, planšarska in panoramska
savna), zgrajenih iz posebnega polarnega kelo lesa.
Velika finska savna v pritličju Atlantisa bo z visokimi
temperaturami zraka, od 85 do 95 stopinj celzija, in s
pospeševanjem potenja blagodejno vplivala na vaše telo,
pa tudi na celotno psihofizično počutje. Pregrela vas bo,
izboljšala vaš spanec in vam prečistila kožo. Klasična finska
savna v prvem nadstropju bo z vonjem eteričnih olj pomagala pri sprostitvi, razstrupljanju telesa in krepitvi tonusa
mišic, podkožja in kože. V parni savni boste zaradi nižje
temperature, 45 stopinj celzija, lažje zadihali, kožo pa očistili
s solnimi kristali, jo »nahranili« z naravnim medom ter ji
vrnili gladkost in mehkobo. Blatna (fango) in čokoladna
savna ter terapija z algami bodo izboljšale delovanje
vaših notranjih organov in ščitnice. Vplivale bodo na boljšo
prekrvavitev ter lajšale bolečine v križu in sklepih (fango
obloge), prepojile kožo s hranilnimi snovmi in izboljšale vaše
razpoloženje (čokoladne obloge), zaščitile in razmastile
kože ter celo spodbudile raztapljanje maščob in celulita
(terapija z algami). Parna, eucalyptus savna bo z vonjem po
evkaliptusu zacelila morebitne rane, blagodejno učinkovala
na dihala in temeljito pregnala viruse prehladnih obolenj in
gripe. V laconiumu, predprostoru, kjer si boste ogreli telo za
nadaljnje savnanje ali pa v njem le počivali, boste pozabili na
težave z dihanjem, senenim nahodom in bolečinami v grlu.
Sanarium ali bio savna (savna z nižjo temperaturo ter višjo
vlažnostjo) je primerna predvsem za ljudi, ki imajo problem
z zadrževanjem vode v telesu. Tu so še infra rdeče savne,
ki lajša težave pri artrozi in artritisu, težavah s hrbtenico,
vnetjih, infekcijah, stresu, astmi, bronhitisu in blagem revmatizmu. Parno savno pa lahko obiščete v Svetu doživetij.
V savnah, ki se spogledujejo s tradicijo tematsko urejenih
savn s počivališči, hladnimi in vročimi notranjimi in zunanjimi bazeni, opremljenimi z masažnimi šobami, se boste zagotovo sprostili, zbistrili duha, predvsem pa največ storili za
svoje telo in ga ubranili pred nadležnimi zimskimi okužbami.

Odpornost krepi tudi
telesna aktivnost
K ohranjanju in izboljšanju zdravja v jesenskih mesecih
lahko prispevamo tudi z zadostno telesno aktivnostjo. Za
vse tiste, ki ne morejo pozabiti vodnih užitkov poletja ali
jim gibanje na prostem v jesenskih in zimskih mesecih
ne ustreza, so v Vodnem mestu Atlantis pripravili organizirano vodno aerobiko in drugo vodeno vadbo. Z rednim
izvajanjem gimnastičnih vaj v vodi upočasnimo procese
mišične atrofije (zmanjšanje obsega tkiva), upočasnimo
upadanje mišičnega tonusa in ohranjamo hrustančevino,
pomembno za gibljivost hrbtenice, prožnost prsnega koša
ter za razsežnost gibanja v ramenih, kolkih in drugih sklepih. Vodna telovadba je prav tako pomembno terapevtsko
sredstvo, saj pomaga pri zdravljenju in rehabilitaciji pri
številnih boleznih in poškodbah. Redna telesna dejavnost
ima pozitivne fiziološke, psihološke in socialne učinke.
Z vodno aerobiko lahko na prijeten način oblikujete telo,
saj voda s svojimi učinki blagodejno deluje. Gibanje v vodi
vzbuja občutek ugodja in sproščenosti. Hkrati boste tako
vplivali na izboljšanje in ohranjanje vzdržljivosti, moči,
koordinacije in ravnotežja.
Vodna telovadba se izvaja v Termalnem templju vsak dan
ob 10. uri, razen ob sobotah in nedeljah, vodna aerobika pa
v Svetu doživetij ob ponedeljkih in sredah ob 20. uri.

Vadba dojenčkov v vodi
Namen vadbe dojenčkov, ki v Atlantisu poteka
skupaj s starši po navodilih vaditelja, je najmlajše
obiskovalce Vodnega mesta čim bolje pripraviti na
vodo in jih naučiti osnovnih gibov v njej. Še posebej
je vadba priporočljiva za mlade mamice, saj je
poporodna rekreacija zanje zelo primerna.
Vadbo sestavlja 60 % vaj zunaj obročka (samo
starši z otrokom) in 40 % vaj z dojenčkom v obročku
in s preostalimi rekviziti. Na voljo je 10-urni tečaj,
ki traja 10 tednov. Vadba poteka enkrat tedensko po
razpisanih terminih.
Pred Vodnim mestom Atlantis sta na voljo veliko
parkirišče in brezplačna garažna hiša, v Atlantisu pa
prostorna garderoba, v katero starši lahko vstopajo
tudi z vozički.

Plavalni tečaji za otroke
Tečaji so namenjeni vsem otrokom od 3. do 15. leta,
ki se želijo naučiti plavati, svoje znanje plavanja
izpopolniti ali poskrbeti za redno tedensko
rekreacijo. Pri vseh plavalnih tečajih poteka učenje
plavanja na zabaven in otroku prijeten način, z
igro. Takšno učenje je učinkovitejše, saj se otrok s
prikritimi tehnikami nauči plavalnih veščin.
V Atlantisu zaključke plavalnih ur občasno
popestrijo z vožnjo po toboganu, skakanjem v valove
ali s kratko sprostitvijo v biserni kopeli. Učna ura pri
nadstandardnih tečajih (trije otroci v skupini) traja
60 minut, pri skupinskih (šest otrok v skupini) pa
90 minut. Vsi tečaji potekajo od ponedeljka do petka.
Na voljo so naslednji plavalni tečaji: individualni,
nadstandardni (10-, 20- in 30-urni) in skupinski
(6- in 12-urni).
------------------------------------------------------------Informacije in rezervacije:
Aquamania – Vodno mesto Atlantis
T: 01/585 20 80
M: 051/396 730
info@aquamania.si

www.aquamania.si

-------------------------------------------------------------
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moda
styling

Modne zapovedi so tako kot pri
ženkah tudi pri moških zelo svobodne.
Modni moški še zdaleč ni več oblečen
v klasično obleko in brez modnih
dodatkov, zato je pomembno, da tudi
moški garderobi priložimo različne
dodatke, ki poudarijo celotni videz in
mu dajo svojevrsten slog.
Od glave do pete je veliko stvari in
dodatkov, ki gradijo naš videz. Glede na
to, da se bližajo nekoliko hladnejši dnevi,
je za slog pomembna in funkcionalna
ideja nakup modnega klobuka; pa ne
le za starejše, saj v zadnjem času po
pokrivalih posegajo tudi mlajši. Za tiste
zadnje sončne žarke pa so še vedno
nepogrešljiva sončna očala.
Pasovi so stalnica v moški garderobi,
vendar pa je zaželeno, da so le-ti
bolj vpadljivi, lahko tudi barvasti ali
vzorčasti, lahko pa tudi z nekoliko

vpadljivejšo sponko. Namesto kravatne
igle naj bo modni dodatek raje broška,
ki letos postaja modni hit za bolj drzne,
za sprehod zunaj pa si lahko ogrnete
tudi ruto in jo zavijete bolj po moško.
Poslovneži nujno potrebujete poslovno
torbo ali aktovko, ki je lahko manj
klasična kot običajno, zelo elegantno
pa deluje tudi dizajnersko pisalo, ki
mora biti v poslovnem svetu vedno pri
roki. Še vedno je pomembno, da imate
skrbno negovano denarnico ali sponko
za denar, ki se zadnje čase vse bolj in
bolj vrača.
Najbolj pomemben in lahko bi rekli
tudi najbolj osnoven moški modni
dodatek pa ostaja ura. Torej čas je, da
si tudi vi kupite svojo, če je še ne nosite,
saj je izbira tako obsežna, da se za vsak
slog in priložnost najde prav posebna
za vas.

Moški trend
12 Eur

Obesek za ključe Police:
Trgovina POLICE, Dvorana A

85 Eur

Usnjen pas Police:
Trgovina POLICE, Dvorana A

35 Eur

Usnjena denarnica Police:
Trgovina POLICE, Dvorana A

85 Eur

Set svinčnik in kemični svinčnik Police:
(do 31.9.2009 10% popust na ostale izdelke, razen sončnih očal)
Trgovina POLICE, Dvorana A

870 Eur

Moška ura Edox:
Trgovina SLOWATCH, Dvorana A

259 Eur

Moška ura Armani:
Trgovina SLOWATCH, Dvorana A

80 Eur

Usnjena torbica:
Trgovina BIJOUX modni dodatki, Dvorana A
Moška tekstilna poslovna torba Samsonite:
Trgovina TOKO, Dvorana A

99,90 Eur

24 Eur

Moška pašmina:
Trgovina BIJOUX modni dodatki, Dvorana A

25 Eur

Svilen šal:
Trgovina BIJOUX modni dodatki, Dvorana A

25 Eur

Moška usnjena poslovna torba Samsonite:
Trgovina TOKO, Dvorana A

350 Eur

Moška baretka:
Trgovina BIJOUX modni dodatki, Dvorana A

70 Eur

Moški klobuk:
Trgovina BIJOUX modni dodatki, Dvorana A

intervju

www.btc-city.com
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Domen Mavrič
Foto: Irena Herak in Studio BOMBA

S priredbo so zatresli
svetovno glasbeno
orbito
Perpetuum Jazzile. Zbor ali tipičen
primer, kako z marljivim delom in
vztrajnostjo lahko posežeš po velikih,
odmevnih uspehih. Razveseljujejo nas
že dobri dve desetletji, sprva kot zbor
Gaudeamus, danes pa občudovanja
vreden Perpetuum Jazzile. Druži jih
profesionalno petje, pozitivna energija
in veliko prijateljstvo. Da so na samem
piedestalu Evrope jazzovskih zborov, pa
je s svojim delom znotraj celotne ekipe
z levjim deležem zaslužen tudi njihov
umetniški vodja Tomaž Kozlevčar.

Tomaž Kozlevčar
umetniški vodja zbora
Perpetuum Jazzile
Od vašega prvega sodelovanja s Perpetuum Jazzile
mineva deset let. Ste si takrat mislili, da lahko zbor
doseže tako veliko priljubljenost, kot jo ima danes?
Na začetku sem k zboru, ki se je takrat imenoval še
Gaudeamus, pristopil z zadovoljstvom. Sam sem pač dodal
svoje izkušnje in smo v takratnem trenutku naredili čim
boljši izdelek. Potem me je presenetilo, ko so me manj kot
po letu dni poklicali in se mi je dozdevalo, da verjetno ne
bo že naslednja plošča (smeh). No, potem so me povabili
k vodenju. Vseeno si v sanjah nisem mislil, da bo tolikšen
odziv glede samega zbora.
V poletnih dneh nas zbor razveseljuje z na novo
preoblečeno pesmijo Prisluhni školjki. V izvirniku ste
jo nekoč peli sami, danes jo poje vaš sin. Je vokalno
občutna razlika med obema različicama?
Že ko sem jo pripravljal in ko je Nino zapel ob tej priredbi,
sem občutil neverjetno odprtost in gibkost njegovega
vokala v primerjavi s takratnim svojim. Nino je v PJ od
moških solistov najbolj sposoben, odprt, dojemljiv. Vse
smo naredili kar malce družinsko, saj mu je pomagal
tudi mlajši sin Samo, ki je sicer zelo kreativen duh pevca.
Celotna ekipa se je nasploh izkazala.
Med bogato zakladnico pesmi je tudi priredba vsem
dobro znane Africe, skupine Toto. Gre za izjemen
uspeh – skoraj pet milijonov ogledov na portalu you
tube. Ste pričakovali kaj takšnega?
Africa mi je pred desetletji ležala na duši. Nekoč sem
odletel na Dunaj na koncert skupine Toto. Takrat se mi jih
je dobro zdelo slišati v živo, si pa nisem mislil, da bomo
mi naredili priredbo zgolj a cappella. In da se mi bo potem

javil sam soavtor David Paich s kilometrskim elektronskim
sporočilom, v katerem ne more prehvaliti narejenega
… Za male Slovence je takšno število ogledov posnetka
fenomen. Desetkratno smo presegli najbolj komercialne in
zbadljive videoposnetke na portalu you tube.
David Paich je izrazil željo po sodelovanju, ste
razmišljali kaj v tej smeri?
Povabil me je, naj pridem s celotno ekipo PJ. Predlagal je
tudi svoje druge skladbe, ki bi jih naredili. V tem trenutku
nas zasipavajo vsa mogoča mnenja in pohvale. Imamo
ogromno povabil na turneje, ponudbe založb. Sam upam,
da nam bo uspelo najti pravo mero in se odpraviti na eno
ali dve turneji letno. Vsekakor bo jeseni potrebno narediti
korak in se ustrezno odzvati na vse skupaj.
V ljubljanskem BTC City-u ste pripravili odličen
koncert. Bilo je ogromno obiskovalcev, ki so vas prišli
poslušat. Kakšen je občutek, ko med nastopom človek
vidi stotine zadovoljnih obrazov?
Lepo je, da niti huda ploha ni mogla preprečiti lepega
večera, ko smo krstili novo zanimivo kulturno prizorišče
v BTC-ju, v katerem je bilo moč ob toplem, neposrednem
kontaktu s publiko začutiti tisto pravo pozitivno energijo,
naklonjenost številnih obiskovalcev in njihovo iskreno
željo po kakovostni glasbi ter zabavi. Lepo je, ko pri več sto
nasmejanih obrazih občutim pristno izmenjavo energije
in se moja pevska ekipa razdaja enako predano kot pred
tisočerimi obiskovalci Vokal Extravaganze v Gallusovi
dvorani. Veselim se podobnih toplih večerov na tem
prizorišču, četudi v hladnem predbožičnem decembru.
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Nova sezona na
prenovljenem odru
SiTiTeatra BTC
SiTiTeater BTC vstopa v novo gledališko sezono z napovedjo svežega
in bogatega programa, ki bo potekal v prenovljeni dvorani Mercurius
v ljubljanskem BTC Cityju.
Poleg že znanih uspešnic lanske sezone si boste po 18. septembru
lahko ogledali kar 9 novih gostujočih predstav – od treh produkcij
Gustav filma, premierno uprizorjenih konec avgusta na festivalu
Komedija pod zvezdami 2009, do uspešnice Čefurji raus, nastale
po nagrajenem romanu Gorana Vojnovića. Program bodo popestrili
tudi domači in tuji stand up komiki, ki vas bodo zabavali vsak zadnji
četrtek v mesecu.
Sobotni popoldnevi pa bodo namenjeni predstavam za otroke.
SiTiTeater BTC želi občinstvo pritegniti še z občasnimi glasbenimi in
plesnimi večeri ter razstavami različnih umetnikov.
Novost sezone je tudi vstopnica SiTi-abonent-ka, s katero si lahko v
želenih terminih ogledate več predstav po lastni izbiri.
Informacije:
070 940 920

www.sititeater.si

Prodajna mesta:
info točka BTC – dvorana A, Hiša vstopnic – Citypark, Križanke,
Petrolovi servisi in uro pred predstavo v SiTiTeatru BTC
Spletna prodaja:

www.eventim.si

www.btc-city.com
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