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Nakup ustrezne smučarske opreme
Modni trendi: Črna kraljica
Na božični mizi

www.btc-city.com

Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto v mesecu decembru:
ponedeljek - petek od 8 00 do 20 00, sobota od 8 00 do 17 00,
24.12. od 8 00 do 15 00, 31.12. od 8 00 do 13 00, nedelje in prazniki zaprto.

www.btc-city.com

Sveže in dišeče non-stop
Noro
dobre
cene
V trgovinah
v Novem mestu:
- Kiosk Ločna 2
- Sezam BTC,
Ljubljanska c. 27
- Dolenjka TPC
Novi trg 9
- Pri vodnjaku,
Glavni trg 2
Za praznična obdarovanja vam je
na voljo tudi celovita ponudba
posebnih prazničnih izdelkov
Gorenjka.
Novoletni_3 HiRes.pdf
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Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana

Akcija traja od 13.11. do 31.1. 2009

IZPOLNITE
PRAZNI» NE
ÆE LJE!
Obdarujte svoje najbližje z
ekskluzivnimi darilnimi
izdelki Gorenjka in jim
priËarajte nepozabno
zimsko pravljico.

www.zito.si
NM 2LETAK.indd 1
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Sobota, 5. december: Miklavževo darilo
Sobota, 12. december: Zimska pravljica
Sobota, 19. december: Novoletni ŽIV ŽAV
Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod
vodstvom Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
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1200 obr.
7 kg
A+

stara cena: 349,99 €

299, €
99

Pralni stroj
LG WD12490TP

Hitrost ožemanja do 1200 obr./min.,
zmogljivost pranja do 7 kg perila.
Zamik vklopa. Energijski razred A+.

BIGBANG trgovina in storitve d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

www.btc-city.com

Poleg CD plošc še:

- KNJIGE
- PRIROCNIKI ...

KVANT

BIG BANG NOVO MESTO | Ljubljanska cesta 27 | Tel: 07/393 52 00 | Ponudba velja od 11. 11. 2009 do prodaje zalog.

Kmetija ŠVALJ, Dolenja Brezovica 5, Šentjernej

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj

BTC City Novo mesto

Vedno svež kruh, burek, pecivo, zavitki, rogljiči ...
Delovni čas:
ponedeljek - petek
600 - 2200
sobota
600 - 1900
nedelja
800 - 1400
AROMA.SI d.o.o., Glavni trg 27, Novo mesto
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NAJVEČJA
IZBIRA
ZRAČNEGA
OROŽJA.

BTC City Novo mesto
tel.: 07/39 42 200
www.rojal.si
e-pošta: tomo@rojal.si

Velika izbira moških, ženskih in
otroških oblačil ter jeans hlač!
ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža
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GOTOVINSKI POPUST od 5% do

15% NA NOVO MODNO KOLEKCIJO

Dagmar Terbovc s.p., Mestna ulica 1, Laško

www.btc-city.com

(velja do razprodaje zalog)

30%

Popust do
na določene artikle!

velika akcija jeansa

(na gotovinsko plačilo)

EGO ŠPORT, Roman Forjan s.p., Trg zmage 5, Murska Sobota

MODNA IN UGODNA
OBUTEV ZA VSE
GENERACIJE
že od 6,oo € dalje.
NOVO V BTC CITY-ju NOVO MESTO

BOŽIČNI
GOTOVINSKI

20%

POPUST

na določene izdelke!
ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža
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Modni t
rendi
Črna kraljica

Ljubim glamur in to lahko zdaj odkrito priznam
Leto 2009 se bo v anale zagotovo zapisalo kot leto strahu, molitev in iskanj ... Novih
priložnosti, drugih delovnih
mest, morda tudi modnih
smernic. Kot sta vsakdanjik
in resničnost neuklonljiva in
brezkompromisna, tako modni oblikovalci letos na modne

nekdaj tako. Indija, ki zagotovo ne slovi kot bogata država,
obiskovalce zaslepi s svojo
očarljivo, pisano, mavrično
stranjo.

kroji in teksture. Modni so volumni ter rezani modeli jaken
in plaščev. Prav tako ne boste
zgrešile z izrazitimi ovratniki in inovativnimi zapenjanji
(jakne se pogosto zapenjajo
skrito).

Poleg bleščic je romantično
razkošen še en trend – prosojnost, ujeta v čipko, ter ra-

PODEŽELSKI ŠIK
Ta slog bi lahko zaznamovali
tako pletenine in plašči z reverji ter urbana inačica tvida
kot tudi paleta barv, ki je zemeljsko obarvana. Prav tako
ne moremo mimo karirastih
vzorcev, ki pri kombiniranju
zahtevajo vsaj malo občutka
in prefinjenosti.
ŽIVALSKI VZORCI
Vračajo se v velikem slogu.
Predvsem leopard bo buril
moško domišljijo, če boste
sledile modnim vizionarjem,
kot so Isabel Marant, Diane
von Furstenberg, Blumarine,
Angelo Marani, Just Cavalli, Oscar de la Renta, modna
hiša Leonard ... In ko prevladuje tak slog, tudi krzno ni
daleč.

brvi spuščajo eterične angele,
rokerske dive z anarhističnim
pridihom, dolgonoge labode,
ki se šibijo pod težo bleščic in
modnih dodatkov ter obenem
komaj lovijo ravnotežje zaradi
drzno zasnovane obutve.
ZA POBEG OD
RESNIČNOSTI
Zagotovo je več načinov, pa
tudi modnih možnosti je več.
Glamur, čeprav na meji cenenega kiča, bo (pre)slepil
nepoučene. Pa saj je bilo od

KRZNO KOT OBVEZNA
SESTAVINA RAZKOŠJA
Lahko ga dojemamo
kot statusni simbol ali
kot sinonim za toploto in ugodje. Če se ne
poistovetite s pravim, si
nadenite umetnega – ob
dodelanih ponaredkih bo
malokdo prepoznal razliko.

hle tkane in pletene mojstrovine. Tudi Idrija je bila znana
po nasprotju, ki bode v oči
– po rudarjih in čipkaricah.
Kot je bilo življenje rudarjev
težko, tudi životarjenje njihovih družic ni bilo kaj boljše.
A njihova dela izražajo krhko
lepoto in nedolžnost, morda
celo romantično naivnost in
upanje v boljši jutri.

ZAPENJANJA
Prevladuje dvoredno, sicer pa
skrito ali na zadrgo. Če boste
pokazali katero koli drugo izvirnost, toliko bolje.
NAVDIH ROMANTIKE
To bo vodilo tudi marsikaterega silvestrskega stylinga. Najsi bodo
to bluze z razkošnimi

ABSOLUTNO ČRNA
Vse se letos vrti in odvija okoli
te nebarve. Izziv so predvsem
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ovratniki (volani), bohotnost
v obliki, dodatek krzna (ovratniki, obrobe, manšete), morda bo ta občutek vdihnil make-up ali frizura. Tudi čipke

www.btc-city.com

in prosojni materiali seveda
spadajo zraven.

gantna oblek(ic)a, ki mikavno niha z ene rame. Razgalja
ravno prav, da buri domišljijo,
DEKORATIVNOST
in ne preveč, da bi lahko kdo
Nekateri prisegajo na fasade, očital prelahkotno zapeljevadrugi na vsebino. Naj bo ka- nje. Najpogosteje uporabljen
kor koli, neti, zakovice, verige material je (svetleč) saten,
in verižice na eni strani, ble- lahko pa si privoščite tudi kaj
ščice, (mehki) usnjeni detajli, manj vpadljivega.
vezenine na drugi – to je duh
časa, ujet v sezono 2009/10. ŠKORNJI
Kovinske detajle in poudarke Taki in drugačni. Lahko gulahko brez sramu nosimo tudi mijasti, lakasti, s polno peto,
čez dan, saj razkošje ni več ošiljeno – nataknite nase take,
rezervirano samo za večerne v katerih se boste počutile kot
izhode.
doma. Nad pestrostjo izbire
se res ne gre pritoževati, zato
NAJ SE BLEŠČI IN SVETI
lahko pozabite na kurja očesa
S tem odvrača slabe, depre- in otiščance.
sivne misli. Najmanj, kar naj
se na vas sveti, naj bo izviren TORBICE
nakit – večji, posebnejši bo, Niso več tako enormnih velitoliko bolje. Svojevrsten (sil- kosti in razsežnosti kot prejvestrski) nakit so lahko tudi šnjo sezono, razen če morda
bleščeči sandali.
potrebujete prav take. Veliko
modelov je kar za v roko, sicer
POKAŽITE RAME … NO, VSAJ pa tudi ni malo takih, ki imaENO
jo kovinske ročaje ali verižice.
Po moji oceni je ena letošnjih Torej pisma ali izpeljanke slonajzanimivejših zgodb ele- vite Kelly bag (po slavni Grace Kelly, ki ji je vdahnila
nesmrtnost).
PROTIUTEŽ ČRNI –
SNEŽNO BELA
Bele pletenine imajo
prav poseben čar, da
ne omenjamo nebeške
mehkobe, če izdelek diši
po merinu ali kašmirju.
Ne boste zgrešile niti z
rdečo, rumeno in zeleno.

šminke. Strastna, drzna, čutna, in če jo boste nadgradili
z istim odtenkom laka, vam
pozornosti zagotovo ne bo
umanjkalo.

dodatno mero samozavesti
(ki je, mimogrede, predpogoj
osebnega stila) in se spomnite na poučno misel: PESEM
SIREN JE (NAVADNIM) SMRTNIKOM NEDOUMLJIVA.

Drznite si! Na vseh področjih,
pri kombiniranju, zapeljeva- Polona Andromako,
nju in zapravljanju ... Saj ve- univ. dipl. inž. oblikovanja
ste, kako gre tista pesem: Saj tekstilij in oblačil
naslednje, saj naslednje leto
bolje bo!

IN ŠE ... VROČA RDEČA
Naj bo vodilo tudi pri
izbiri pravega odtenka

Če se morda bojite, da ste
pretiravale, se oborožite z

PEKO d.d., Ste. Marie aux Mines 5, Tržič

TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana

www.toko.si
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ADESSA MODEN d.o.o., Tržaška cesta 2, Maribor

Classic Romance Tour 2010

3L d.o.o., Golnik 170, 4204 Golnik

www.kristaldoo.si

BTC CITY Novo mesto, dvorana A, tel.: 07/33 16 171

V predprazničnem obdobju obiščite
našo trgovino, kjer vas pričakujemo
s pestro ponudbo izdelkov za dom,
poslovnih ter novoletnih daril.
8
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Bluza
trgovina RAŠICA
cena: 69,90€

Hlače
trgovina RAŠICA
cena: 79,90€
Obleka brez naramnic
trgovina EXCLUSIVE
cena: 41,00€

Čevlji
trgovina EXCLUSIVE
cena: 47,00€
Top
trgovina EXCLUSIVE
cena: 18,00€

Pajkice
trgovina EXCLUSIVE
cena: 11,70€
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Svet
ujemo

Nakup ustrezne smučarske opreme

Danes, ko tržišče kupcu ponuja
celo paleto različnih smuči, se
moramo še toliko bolj zavedati
znanega dejstva, da vse smuči
(in tudi ostali deli opreme) niso
primerne za vse smučarje. Izbira
ustreznih smuči je pravzaprav
zahtevna naloga.

začetkom smučanja preverimo
na mestu z izrazitejšim nagibom
naprej, vstran ter z udarcem notranjega in zunanjega robnika
ob snežno površino. Pokazatelj
pravilne vpetosti in lege čevlja v
vezi je tudi položaj zavor, ki morajo biti tik ob peti vezi.

Kako izbrati ustrezne smuči z vezmi

Nakup smučarskih čevljev

Pri izbiri smuči je pomembno,
da se najprej zavedamo svojega
znanja in sposobnosti, ob tem
pa vsaj najpomembnejših geometrijskih in trdnostnih značilnosti, ki smučem narekujejo
njihove drsne lastnosti.
Sodobne smuči za alpsko smučanje se lahko razlikujejo tako
po obliki (dolžina in stranski
lok) kot tudi po trdnostnih značilnostih, ki so vezane predvsem
na materiale, iz katerih so smuči sestavljene. Mehkejše smuči
so primernejše za začetnike in
slabše smučarje, ki smučajo počasneje in v zavojih ne dosegajo
večjih obremenitev. Izbira smuči je torej odvisna od načina in
hitrosti smučanja smučarja, pri
čemer so pomembni smučarsko
znanje, telesne značilnosti in
motorične sposobnosti smučarja.
Vezi so iz glave in pete, ki ju povezuje nastavljivo ogrodje. Opremljene so varnostnimi zavorami,
izbrane pa morajo biti glede na
težo smučarja. Jakost vzmeti v
glavi in peti vezi je razvidna iz
standardizirane številčnice.
Pred odločitvijo za nakup vezi
preverimo, ali nastavitveni elementi ustrezajo izbranim smučem (in obratno). Pritrjene so
lahko neposredno na smuči, na
podložno ploščo ali pa so vezi
del v smuči integriranega sistema, ki pripomore k boljšemu
upogibu pod čevljem. Pravilno
montažo vezi preverimo tako, da
pogledamo, ali se označena sredina čevljev ujema z označeno
sredino smuči.
Dobro vpetost čevljev v vezi pred

Smučarski čevlji so z vidika udobja in kakovosti vodenja zavojev
za marsikoga najpomembnejši
del smučarske opreme. Čevelj
sestavljata školjka in (prilagodljivi) notranji čevelj, ki morata
biti oblikovana čim bolj po nogi

Čvrst oprijem noge v gležnju
kljub gibanju kolena onemogoča
gibanje pete v čevlju. Zato moramo pri izbiri velikosti smučarskih čevljev upoštevati, da se
prava velikost čevlja pokaže šele
po izrazitem potisku kolena v
smeri naprej in s tem potiskom
pete čevlja nazaj. Tako kupec
ugotovi, ali ima od konic prstov
na nogah še kaj prostora ali ne.
Če s konicami prstov čuti stik s
sprednjim delom notranjega čevlja, je velikost izbranega čevlja
prava, nikakor pa ne smejo biti
prsti na nogah zaradi premajhnega čevlja pokrčeni.

smučarja. Zaradi lažjega premagovanja smučarskih obremenitev morajo biti čevlji udobni,
topli, lahki in primerno veliki.
Smučarju morajo omogočati
ustrezno usmerjanje smuči ter
gibanje in potisk kolen naprej in
v zavoj.
Čevelj po navadi ne sme biti večji od dolžine stopala, zapenjanje tega pa mora biti enostavno.
Dober oprijem noge v čevlju je
odvisen od trdote zunanjega
čevlja, oblikovanosti notranjega
čevlja in od kakovosti zaponk.

Dobro je poudariti, da so med
proizvajalci precejšnje razlike v
obliki smučarskih čevljev. Zato
je pomembno, da se kupec zaveda posebnosti, kot je na primer
široko stopalo, visok nart ipd.
Prav tovrstne značilnosti nog
lahko v neustrezno izbranih čevljih smučarju pokvarijo že prvi
smučarski dan.
In še nekaj. Kupec mora čevelj
pomeriti v smučarskih nogavicah, ki danes niso več iz debele
volne, ampak iz tankih materialov, ki omogočajo nogi dobro
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ohranjanje toplote.

Smučarske palice

Ustrezna dolžina palic je, da ob
vbodu v sneg sežejo do višine
pravega kota v komolčnem sklepu smučarja. Ob nakupu lahko
primerno višino palic določimo
tako, da palice obrnemo navzdol,
se naslonimo na ročaj in z dlanjo
primemo pod krpljico; v takem
položaju mora biti v komolčnem
sklepu pravi kot.

Oblačila in rokavice

Smučarski komplet mora biti
predvsem ustrezne velikosti, ki

smučarju dopušča neovirano gibanje. Pomembnejša pokazatelja
kakovosti kompleta sta regulacija toplote in nepremočljivost
materialov.
Pri zgornjemu delu kompleta je
priporočljivo, da ima nepremočljive notranje žepe (za denar,
dokumente itn.), hkrati pa na
praktičnih mestih tudi več zunanjih žepov (za očala, kapo, za
karto na rokavu itn.). Kapuca je
vsekakor pomembna, ker pride
prav v vetru in metežih, ki nas v
gorskem svetu lahko presenetijo

www.btc-city.com

tudi ob lepih napovedih.
Dodali bi še, da je udobno počutje še posebno v mrazu odvisno
tudi od kakovosti oblačil, ki jih
ima smučar pod smučarskim
kompletom.
Za roke, ki po navadi najprej
»zmrznejo«, je pomembno, da so
rokavice narejene iz usnja (vsaj
del na dlaneh) in iz materialov,
ki roko ščitijo pred udarci pri
padcu.

Izbira smučarskih očal

Smučarska očala z zaščito proti

vplivom ultravijoličnih žarkov že
dolgo niso več le modna muha,
ampak zaradi vse bolj škodljivih
učinkov sonca na oči nujna smučarska oprema. Kakovost očal je
precej pogojena s ceno. Vsekakor je priporočljivo za smučanje
imeti dobra očala, ki so zračna,
kar preprečuje rošenje stekla,
hkrati pa morajo omogočati širok in pregleden pogled.

Izbira smučarske čelade

Predvsem zaradi varnosti je čelada za vse smučarje vse bolj nepo-

grešljiv del smučarske opreme.
Čeprav je po zakonu (ZVsmuč,
2002) obvezna le za otroke do
14. leta, jo priporočamo VSEM.
Danes je na izbiro veliko vrst
čelad. Čelada mora biti lahka in
primerne velikosti. Za zunanjo
plast čelade je pomembna trdnost, medtem ko se mora notranja površina dobro prilegati
obliki glave in ušes. Bistveno je
tudi zapenjanje čelade, da pri
udarcih ostane na glavi.
Poudariti moramo, da čelada
nikakor ne sme spodbuditi k hi-

trejšemu smučanju. Prispevati
mora k občutku večje varnosti,
predvsem pa k zaščiti glave pred
udarci.

Dr. Blaž Lešnik,

predsednik Združenja učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije

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

Iščete darilo in ne veste,
kaj kupiti?
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Praz
decembru!

Bodite praktični in se
odločite za nakup darilnih
bonov BTC City-ja, ki jih
lahko unovčite v nakupovalnih
središčih BTC City Novo mesto, Ljubljana in Murska Sobota.
Z nakupom le-teh si boste prihranili čas, hkrati pa osrečili
svoje najbližje, prijatelje, poslovne partnerje ...

VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

Kupite jih lahko v prodajalni Sračje gnezdo, dvorana B, tel.: 07 33 22 000

POLZELA

Sreda je
dan za
tekstil
Darilni bon izrežite
in ga ob nakupu
katerihkoli otroških
oblaèil v vrednosti
najmanj 50 EUR
predložite na blagajni.

COMSHOP d.o.o., Tržaška 21, Maribor

Janja Retelj s.p., Cesta brigad 26, Novo mesto
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vsako

BABY CENTER d.o.o., Letališka 3, Ljubljana
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ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske Toplice

SVILANIT d.d., Kovinarska 4, Kamnik

Prijazno vabljeni
v našo zlatarno.

AKCIJSKE CENE

sport
ini Fan o
v
o
g
r
t
V
akujem
vas prič o kolekcijo
s športnobutve,
dessa
Diesel in bmx čevlji Oin 55DSL.
s skatefekcijo Iguana
ter kon

V TRGOVINI Z METRAŽNIM BLAGOM

!
O
M
I
SE VID

VELIKA IZBIRA MODNIH TKANIN,
TERMO VELURJA IN ZAVES NA KILOGRAM.
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Fan sport d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Buvart d.o.o., Ul. Gorenjskega odreda 14, 4000 Kranj

Ekskluzivna ponudba
3D hlacnih nogavic!

Na bozicni mi zi
www.btc-city.com

Tulci s pistacijami
Sestavine:
• 25 dag gladke moke
• 2 rumenjaka
• 3 žlice kisle smetane
• 12,5 dag masla
• 5 dag sladkorja v prahu
• sladkor v prahu za posip

Predpriprava:
V skledo presejemo moko in jo dobro pomešamo z rumenjakoma in kislo smetano.
Dodamo na kocke narezano maslo in sladkor. Vse sestavine zamesimo v voljno testo,
ga zavijemo v folijo in damo za dve uri v hladilnik.

Za nadev:
• 2 beljaka
• 5 dag sladkorja v prahu
• 20 dag pistacij (drobno
nasekljanih)

količina 50 - 60 kosov
Priprava:
Za nadev stepemo beljaka s sladkorjem v trd sneg in ga previdno pomešamo z drobno nasekljanimi pistacijami. Na pomokani
delovni površini testo tanko razvaljamo in izrežemo kroge s premerom približno 8 cm. Kroge razpolovimo, polkroge pa
zvijemo v tulce. S pomočjo brizgalne vrečke z gladkim nastavkom napolnimo testene tulce z maso iz pistacij. Zložimo na
pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko in pečemo približno 20 minut v prej ogreti pečici pri 180ºC.
(Knjigo založbe Dedal Slaščice za vse priložnosti lahko kupite v knjigarni Založbe Karantanija, ki se nahaja v dvorani B centra BTC City Novo mesto.)

Vesel božič in
srečno v letu
2010!

VELETEKSTIL MALOPRODAJA d.o.o., Ljubljana
PE Novo mesto - BTC, Ljubljanska cesta 27

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2010
VAM ŽELIMO.

15 let z vami.
DANEX ART d.o.o., Ljubljanska c. 27, Novo mesto

Največja
galerija
in okvirjanje
slik na Dolenjskem

Vesel
b
srečn ožič in
o 20
10!

Velika izbira
darilnega programa,
nakita,torb ...

BTC City Novo mesto, dvorana A, tel./fax: 07/33 22 339

www.prodajaslik.com; e-pošta: danexart@siol.net
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www.btc-city.com

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

BTC City, dvorana B, tel.: 07/33 16 166

bosh adult 15 kg
35,50 € 31,00 €
Mačja hrana
- SANABELLE adult
400 g + 400 g GRATIS!
- SANABELLE sensitive
400 g + 400 g GRATIS!
Ob nakupu mačje hrane
2 kg - DARILO!

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

Vabljeni na ogrevano teraso!

VELIKA
IZBIRA
ŽENSKIH
ZIMSKIH
JAKEN IN
PLAŠČEV!
14

Želimo Vam vesel
božič in uspešno
novo leto!

www.btc-city.com
GLAS
DONEČEGA
PREDMETA

ZADNJA IN 5.
ČRKA NAŠE
ABECEDE

KAR JE
NABRANO

GESLO

KAR OBSEGA
VSE POTREBNO ZA ZADOVOLJEVANJE
TELESNIH POTREB KOGA

NERODEN,
NEUMEN
ČLOVEK

LIRSKA PESEM
ITALIJANSKEGA IZVORA

GLASBENI
AVTOMAT
---------------------SL. ŠAHOVSKI
VELEMOJSTER
(VASJA)

MORSKA
JEGULJA

TOČKA

OBLIKA
GESELSKE
BESEDE
--------------------NAUK O
TONEMIH

NAGRADE:
1 x KNJIGE Založbe Karantanija
po izbiri v vrednosti 40 €,
podarja Založba Karantanija

VRTINČAST
VIHAR
--------------------ZDRAVILNA
GORSKA
RASTLINA

PREDSEDNIK
RUSKE VLADE
(VLADIMIR)
J. AMER. UTEŽ
ZA ZLATO
--------------------SODNIK V
PODZEMLJU V
GR. MIT.

NEKDANJI
DIREKTOR
ISTRABENZA
(BAVČAR)

ENA OD OBLIK
KAPITALISTIČNIH MONOPOLOV

1 x DARILNI BON
v vrednosti 40 €,
podarja ZLATARNA AURA

KIJ, TOLKAČ
--------------------MEDVED
(slabš.)
ŠVED. IGRALKA (EKBERG)
--------------------POLITIČNI ALI
VOJAŠKI ODPOSLANEC

ŠVEDSKO
SMUČARSKO
SREDIŠČE

NAZIV

TELOVADNO
ORODJE ZA
PLEZANJE

OTROB,
LUŠČINA
--------------------SL. PISATELJ
(VITAN)

PETER
KERŠEVAN
--------------------ŽLEZNA BULA

VERSKI
POGLAVAR
ŠIITOV

UMAZAN,
POPACKAN
OTROK

EDEN OD
STARŠEV

ATIŠKI HEROJ
V GR. MIT.
--------------------ANGLEŠKO
SVETLO PIVO

VEČJA PTICA
PEVKA ČRNE
BARVE S
SVETLO LISO
NA PRSIH

1 x SET UTEŽI PREMIUM 20
ENERGETICS v vrednosti 39,96 €,
podarja INTERSPORT
2 x DARILNI BON BTC CITY
v vrednosti 20 €,
podarja BTC d.d. Ljubljana

KUPON KUPON KUPON

UREZNINA
--------------------UNITED
NATIONS

PROPELER

PERJE PRI
REPI
--------------------KUROSAVA,
AKIRA

FORMA,
MODEL,
OBLIKA

PEŠČENI ČRV

RIMSKI BOG
LJUBEZNI

ADARME - južnoameriška utež za zlato; ARENIKOLA - peščeni črv; KOMATAR - večja ptica pevka;

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 6. januarja 2010 pošljite na naslov:
BTC d.d. Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto, s pripisom - NAGRADNA
KRIŽANKA. O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po pošti.
» IZDELAVA KLJUČEV
» FOTOKOPIRANJE
» KLJUČAVNICE
» DOMOFONI

BTC City
Novo mesto
dvorana B

Vsak kupec dobi
ob predložitvi
tega
reklamnega
sporočila
DARILO!

S prinešenim
KUPONOM vam
priznamo 20% popusta na copate

KRPAN, Matjaž Rogelj s.p., Slovenska vas

Izdajatelj: BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto; Vsebinska zasnova in oblikovanje: HORUS založništvo, Ljiljana Udir
s.p., Novo mesto; Lektoriranje: Kristina Pučnik; Tisk: Delo TČR d.d., Brnčičeva 31, Ljubljana; Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Naklada: 20.000 izvodov; Vse cene so v evrih
in vsebujejo DDV. Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. Za morebitne napake v tekstih ali cenah izdelkov se opravičujemo. Slike so simbolične.
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Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana

