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Podarimo 10 EUR! Kdo se javi?
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BONUS

10 EUR!

Bonus 10 EUR velja za Mobipakete: Nokia 5030, Sony Ericsson Spiro, Samsung E1170 (vsebujejo 5 EUR dobroimetja na priloženi telefonski številki in dodatno Mobikartico za 5 EUR) ter Samsung Genoa 
(vsebuje 2 Mobikartici po 5 EUR). Akcijska ponudba velja od 7. 9. 2010 do odprodaje zalog. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Družba Mobitel si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. 
Več na www.mobitel.si

Moj Mobi. Moj svet. 

Jaz, jaz, jaz! Na voljo so štirje mobiteli, ampak meni je najbolj všeč Samsung Genoa z zaslonom na 
dotik. Tudi mami se strinja z mano, ker pri nakupu Mobipaketa dobim še bonus 10 EUR. Ona vedno 
pravi, da moram dobre priložnosti hitro zagrabiti! Zato se javiva kar skupaj. 

Sony Ericsson
Spiro

89 €
Moj Mobi s SIM-kartico

Nokia 
5030

44 €
Moj Mobi s SIM-kartico

Samsung
E1170

39 €
Moj Mobi s SIM-kartico Mobitelefon brez SIM-kartice

Samsung 
Genoa

99 €

Zaslon 
na dotik
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bTC City / delovni čas
informacije: 01/585 22 22
www.btc-city.com
----------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------

Za lepšo prihodnost naših 
otrok
ko v zgodnjih jutrih opazujem rumene rutice, ki v majhnih, 
jesenskim grozdom podobnih gručah, z vso zbranostjo in 
pazljivostjo hitijo po ljubljanskih ulicah, ponosne, da so prvošolčki, 
ki vstopajo v svet »odraslih«, večkrat pomislim na slovenski rekli, 
ki pravita, da svet stoji na mladih in da so otroci naša prihodnost. a 
ko zrem v te prvošolčke, ki se v svoji otroški naivnosti ne zavedajo, 
da je svet okoli njih lahko tudi manj dober, včasih celo krut, se prav 
tako sprašujem, ali bo njihova prihodnost res lepa; bodo ti otroci 
po končanem šolanju na najrazličnejših srednjih šolah in univerzah 
dobili delo, kjer bodo lahko uresničili svoje mladostne ideale; bodo 
ti otroci, ko bodo postali mladostniki, znali ceniti vrednote, ki so jim 
jih skušali vcepiti njihovi starši; bodo ti otroci v času odraščanja še 
znali živeti z naravo in navsezadnje – bomo odrasli znali ohraniti 
zanje ekološko neoporečen svet?
V BtC Cityju se trudimo, da bi za te in za vse druge otroke ohranili 
svet lep. trudimo se ohraniti svet zdrav, prizadevamo si, da bi 
naši zanamci odraščali v manj onesnaženem okolju, in trudimo 
se, da bi »naše« mesto kljub njegovi širitvi vse manj in manj 
obremenjevalo okolje. Prav zaradi tega se že dolgo ne ukvarjamo več 
le s podjetniškimi vprašanji in novimi poslovnimi vsebinami, temveč 
pozornost namenjamo tudi okoljskemu in trajnostnemu napredku. 
Z odgovornostjo do narave in okolja gradimo nove objekte, v katere 
vgrajujejo najsodobnejše sisteme za varčevanje z (ne)obnovljivimi 
viri energije, načrtno zbiramo in razvrščamo odpadke, rešujemo 
vprašanja povečane porabe vode, načrtujemo sončne elektrarne, 
ki jih bomo umestili v nekatere obstoječe in na novo nastajajoče 
zgradbe. ob tem pa smo uvedli še ekoindeks, ki omogoča 
samouravnavanje, vse s ciljem zmanjševanja obremenjevanja okolja.
V tej številki Vodnika zato opozarjamo na dve temi, med seboj 
povezani in omenjeni že v uvodu; otrokom, predvsem malčicam in 
malčkom (tudi zato, ker je 3. oktober svetovni dan otrok, od 4. do 
10. oktobra pa bo potekal vsakoletni teden otroka), namenjamo 
dvostransko rubriko, s katero vam pomagamo izbrati oblačila, 
igrače in dodatke za vašega dojenčka po ugodnih cenah. Pišemo 
pa tudi o Varni točki v dvorani a, s katero se je BtC City pridružil 
unicefovemu projektu.
ekološko ozaveščeni bralci se boste razveselili novice, da Vodno 
mesto atlantis usposablja lastno, 42 metrov globoko vodno vrtino, s 
katero bo delno razbremenil javno vodovodno omrežje. dobrodošla 
bo tudi informacija o prvi »plus ekološki hiši« v Sloveniji, v katero sta 
se marca letos vselila gimnastičarja mojca rode in mitja Petkovšek, 
ter zapis o kristalni palači, zgledu energetsko učinkovite gradnje, saj 
se poslopje gradi skladno z najvišjimi okoljevarstvenimi standardi. 
Posebna pozornost pri načrtovanju palače pa je bila namenjena prav 
skrbi za okolje in varčevanju z energijo.
in če se vrnem na začetek; s prizadevanji za čistejše okolje v 
BtC Cityju globalne problematike onesnaževanja in pretiranega 
izkoriščanja energetskih virov ne bomo rešili, lahko pa – upajoč, 
da nas bodo posnemali tudi drugi – dodamo le droben kamenček 
v mozaik svetovnega reševanja okolja in Zemlje. Za vas, za nas, 
predvsem pa za naše – otroke.

maja oven
odgovorna urednica
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novosti

  emporium
novo – Salsa jeans!
Salsa jeans je portugalska blagovna znam-
ka z veliko izbiro ženskega in moškega 
jeansa, oblačil in modnih dodatkov, znana 
predvsem po inovativnih jeans linijah:

•	 Wonder	jeans	–	push	up
 linija za ženske, ki želijo poudariti svojo 

postavo;
•	 Secret	jeans	–	push	in	and	up
 Za ženske, ki želijo prikriti obline, in 

tiste s konfekcijsko številko, večjo od 46;
•	 Unisex	jeans
 linija za ženske in moške.

Salsa jeans oblikuje mednarodni team 
oblikovalcev in strokovnjakov na področju 
tekstila, poudarjeni so predvsem kroji, ki se 
prilegajo različnim postavam.

--------------------------------------------------
emporium
t: 01/584 48 00
www.emporium.si
--------------------------------------------------

nova trgovina ugg
Priznana blagovna znamka ugg australia 
je v emporiumu razširila svojo ponudbo. 
Poleg velike izbire priljubljenih in tren-
dovskih uggic so vam sedaj na voljo tudi 
uggice za vaše najmlajše, od številke 22. 
odslej lahko tudi v emporiumu kupujete v 
značilnem ugg okolju, prepoznavnem in 
identičnem po vsem svetu. 

emporium – odprt tudi 
ob nedeljah!
emporium je od septembra do konca 
januarja 2011 ob nedeljah odprt od 10. do 
15. ure!

Španske delovne 
nedelje

trgovine Zara, Pull and Bear, Stradivarius 
in Bershka odprte tudi ob nedeljah od 10. 
do 15. ure!

vabljeni!
--------------------------------------------------

  novo v bTC City 
ljubljana
Brezplačna lingulina 
ustvarjalna delavnica za 
otroke
novost v ljubljanskem BtC Cityju: ustvarjalna 
delavnica za otroke, ki jo pripravlja jezikovni 
center lingula. 
Prva ustvarjalna delavnica bo potekala 1. 
oktobra, od 17.00 do 19.00 v igralnici v 
Spodnji etaži emporiuma. otroci (in odrasli) 
boste izdelovali reciklirane rožice in ježke.  
ustvarjalne delavnice z različnimi 
ustvarjalnimi vsebinami bodo od oktobra 
dalje vsak prvi petek v mesecu. 

Prisrčno vabljeni!

--------------------------------------------------
kdaj: vsak prvi petek v mesecu.
datum prve delavnice: petek, 1. oktober, od 
17.00 do 18.30.
kje: igralnica v Spodnji etaži emporiuma.
--------------------------------------------------
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www.toyota.siTOYOTA CENTER LJUBLJANA
PE VIČ, Tržaška 132, Ljubljana
(080) 2 99 2

TOYOTA CENTER LJUBLJANA
BTC Leskoškova cesta 1, Ljubljana
(080) 2 99 2

Zadovoljstvo z razlogom.
Toyota Aygo. Mesto ga obožuje.
Glede na prestižno raziskavo JD Power 2010, je ta poskočni urbani 
avtomobil z dinamičnim motorjem leta najboljši v konkurenci.
Preizkusite ga v Toyotinih salonih!

poraba goriva: 4,5 – 4,6 l/100km; emisije CO2: 106 – 107 g/km
Slika vozila je simbolična.

6.990 €

aKTualno
novosti

  velika modna revija 
jesenski modni utrinki z 
alenko godec
23. septembra, ob 17. uri, 
pred dvorano a
obiščite modno revijo in skupaj z znanimi 
manekeni slovenskih modnih brvi v jesen 
zakorakajte v najnovejših barvah in modnih 
kreacijah. manekeni bodo nosili oblačila, 
obutev in modne dodatke iz trgovin dvorane 
a BtC Cityja.

V vlogi manekenk in manekenov bodo nasto-
pili: anamarija avbelj, nataša Pinoza, mirela 
korač (vse miss universe), eva ahačevič, 
karin Škufca, Sandra marinovič, Sara huda-
rin, gašper grošelj, luka omerovič, Bojan j. 
in drugi. 

trende za jesen in zimo boste spoznali ob 
stilistki prireditve, modni oblikovalki maji 
Štamol droljc, voditeljici anji Križnik 
Tomažin, z glasbo pa nas bo razveselila 
vrhunska pevka alenka godec.

 Comshop! Roadshow linksys 
– cestna atrakcija, kjer boste spoznali 
tehnologijo na enostaven način
19.–21. september 2010
linksys proizvodi slovijo kot zanesljivi, varni in preprosti 
za uporabo, zato so za splošno uporabo doma in v malih 
poslovnih okoljih prava izbira. Za naprednejše uporabnike 
nudijo dodano vrednost, skoraj vsi linksys usmerjevalniki 
delujejo na odprti kodi. 
uporabniki so navdušeni nad preprosto namestitvijo 
usmerjevalnika. namestitveno orodje v slovenskem jeziku 
vodi uporabnika korak za korakom skozi nastavitve. napre-
dno orodje za nadzor omrežja omogoča prepoved dostopa 
do določenih strani, poljubno izbranih tem na spletu ali 
celo časovno omeji dostop posameznim računalnikom v 
mreži.
Vabimo vas, da si ogledate možnosti tehnologije in izdelke 
linksys By Cisco pred trgovino Comshop v dvorani 9, od 
nedelje, 19. septembra, do torka, 21. septembra 2010.

  bTC City se je priključil 
projektu varne točke 
v sodelovanju z uniCeFom
Varne točke so javni prostori, ki otrokom in mladostnikom 
nudijo, da se vanje zatečejo, kadar se znajdejo v kakršni koli 
težavi ali stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo 
jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so 
bili priče kaznivemu dejanju …).

Več kot 200 Varnih točk
otroke unicef obvešča na različne načine. ob začetku 
šolskega leta so v šolah na območjih, kjer so Varne točke, 
razdelili zloženke in urnike, ki imajo na hrbtni strani 
zemljevid z okolico in Varnimi točkami. razredniki so 
jih razdelili učencem in jim povedali, kje je njim najbližja 
Varna točka. 
te točke so vidno označene, njihovi uslužbenci pa 
usposobljeni, da otrokom ponudijo osnovno pomoč.
V BtC City ljubljana je Varna točka, ki ponuja zavetje 
otrokom v težavah, na info točki v dvorani a.

---------------------------------------------------------------------
info točka, dvorana a
t 01/585 22 22.
---------------------------------------------------------------------

  jesenski festival 
nakupov in zabave
16. in 17. oktobra v BtC City 
ljubljana

V BtC Cityju se že pripravljamo na največji 
dogodek leta – jesenski Festival nakupov 
in zabave. to bo že 14. tovrstni dogodek, ki 
bo letos še posebno vesel, saj središče BtC 
City praznuje 20-letnico od odprtja prve 
trgovine.
BtC City se bo v festivalskih dneh spreme-
nil v največje MesTo PoPusTov in 
Zabave, saj bodo trgovine za vse obiskov-
alce in kupce pripravile številne ugodnosti 
in akcije, ulice in trgi BtC Cityja pa bodo 
polni zabave. na različnih prizoriščih bo 
potekal otroški, športni, kulturni in zabavni 
program.
Večerni koncert bo popestril hrvaški pevec 
davor Radolfi in Ritmo loco - sen-
timiento, ki letos praznuje 25. jubilej 
svojega glasbenega delovanja.

  Trgovina 
Melissa&doug
otroški usnjeni copati 
jinwood
Čeprav bi bilo za otroške nogice najbolje, 
da so bose in jih pri gibanju prav nič ne 
ovira, je v jesenskem in zimskem času 
to skoraj nemogoče. tako je izbira takih 
ali drugačnih copat neizbežna. usnjeni 
copatki jinwood so najboljši nadomestek 
bosim nogicam, saj so narejeni iz najbolj 
kakovostnega naravnega usnja. So mehki, 
zračni in varni zaradi nedrsečega podplata. 
Zaradi zabavnih in nagajivih vzorcev, med 
katerimi prevladujejo žabica, pikapolonica, 
vozila, rožice, pa jih vzljubijo tudi otroci. 
Čistimo jih z mokro krpo ali peremo v pral-
nem stroju pri nizkih temperaturah. Cena: 
od 15 evrov dalje.

--------------------------------------------------
dvorana a/spodnja etaža
t: 051 321 200      
www.otroskisvet.si
--------------------------------------------------

  avtopralnica bTC 
City
najboljše za vaš avto
 
avtopralnica BtC City se od začetka 
septembra ponaša z novo, vrhunsko 
avtomatsko stezo za pranje in nego 
avtomobila ter osmimi novimi 
samopostrežnimi sesalniki.
najnovejša nemška tehnologija proizvajalca 
Christ, šest mehkih tekStilnih krtač, 
jet Stream sistem predpranja s 40 
visokotlačnimi šobami in trojno sušenje v 

  domtex
Prodajalna hišnega 
tekstila
Zakaj ne bi popestrili svojega doma ter 
ga spremenili v toplejše in prijaznejše 
domovanje?	Podjetje	Domtex	vam	za	
prijaznejše, barvitejše in udobnejše bivanje 
ponuja tekstilne izdelke, s katerimi boste 
v nove vzorce odeli spalnico, dnevno sobo, 
kopalnico in sobo za otroka. med nji-
hovo bogato ponudbo tekstilnih izdelkov 
lahko izbirate med prešitimi odejami in 
vzglavniki, nadvložki za zaščito vzmetnice, 
posteljnino iz krepa, platna, satena ali 
flanela, prešitimi pregrinjali, bombažnimi 
prti, prti s premazom in pvc prti, brisačami 
in dekorativnimi blazinami.
V	mesecu	septembru	trgovina	Domtex	pri-
pravlja posebno prodajno akcijo, kjer lahko 
po ugodnih cenah kupite prešite odeje in 
vzglavnike ter posteljnino v krepu, platnu 
in flaneli.

Ponedeljek–sobota: 9.00 do 20.00 

--------------------------------------------------
dvorana a/spodnja etaža 
t: 01/585 22 09 
--------------------------------------------------

avtomatski stezi zagotavljajo brezhibno 
čistočo zunanjosti avtomobila. Poleg tega 
pa tudi postopek čiščenja, ki ne poškoduje 
pločevine vašega avtomobila. novi 
samopostrežni sesalniki uporabnikom 
omogočajo vedno dostopno kakovostno 
samopostrežno čiščenje obloženih 
avtomobilskih površin. avtopralnica BtC 
City – najboljše za vaš avto!
  
odprto od ponedeljka do sobote, od 7. do 
22. ure, ob nedeljah in praznikih, od 7. do 
18. ure

  Tržnica bTC City 
v znamenju zdrave 
prehrane in razstave 
gob

V soboto,  2. oktobra, bodo tržnico BtC City 
v ljubljani zavzeli predstavniki ekoloških 
kmetij in trgovin. ta dan bo namreč namenjen 
zdravi prehrani in predstavitvi ekoloških 
izdelkov. gobarsko društvo ribnica pa bo 
pripravilo razstavo gob. obiskovalci bodo 
lahko ekološke izdelke degustirali, za zabavo 
bodo s petjem in prikazom ličkanja koruze 
poskrbeli člani društva Selo pri Šumberku.



8 9www.btc-city.com



10 11www.btc-city.com
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aTlanTis
Vodno mesto

Prepustite se 
»strokovnjaku«!
bodite iskreni in si priznajte, kolikokrat tedensko 
bi se sami odpravili v vodno mesto atlantis in v vodi 
intenzivno telovadili vsaj 45 minut! najbrž bi to 
storili le ob prvem obisku, ob drugem ali tretjem pa 
bi se že zadovoljili le s »čofotanjem« v enem od at-
lantisovih bazenov. Toda, če želite za svoje počutje 
in telo storiti več, vas vabimo, da se nam pridružite 
na vsakodnevni vodni vadbi, kjer boste pod budnim 
očesom trenerjev in učiteljev plavanja dodobra 
razgibali in okrepili svoje telo, zbistrili misli ter si 
nabrali dovolj energije za nov delavni dan.

vodna vrtina 
v vodnem 
mestu 
atlantis
V skrbi za ekologijo in v želji po delni razbremenitvi 
javnega vodovodnega omrežja bomo na začetku oktobra za 
polnjenje in čiščenje bazenske vode začeli uporabljati vodo 
iz lastne vrtine, za katero smo na ministrstvu za okolje in 
prostor, agencija rS za okolje, pridobili vodno dovoljenje. 42 
metrov globoka vrtina, ki bo za redno delovanje Vodnega 
mesta atlantis prečrpala največ 65.000 kubičnih metrov 
vode na leto, nima negativnih vplivov na podtalnico in na 
okolje. kakovost vode bomo dnevno preverjali in vodili 
ustrezno evidenco.

Delovni čas: odprto vse dni v letu 9.00-23.00
Svet doživetij in termalni tempelj odprta od 
pon. do čet, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje 
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure.
dežela savn: vse dni v letu 9.00-23.00
t: 01/585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si

9.15 – jutranje prebujanje
jutranjo kavo, morebitno cigareto in kalorični zajtrk naj 
zamenja jutranje-dopoldanska vodena vadba, namenjena 
predvsem starejši populaciji (seniorjem) in vsem tistim, ki 
jih v jutranjih in dopoldanskih urah ne preganjajo delovne 
obveznosti. »jutranje prebujanje« je zato prilagojeno 
telesnim sposobnostim starejših, obremenitev telesa pri 
vadbi je nižja, vendar dovolj učinkovita, da krepi in ohranja 
moč različnih mišičnih skupin, dviguje splošno telesno 
vzdržljivost (kondicijo), ohranja prožnost telesa, pospešuje 
srčno-žilno aktivacijo in spodbuja dihalne funkcije telesa. 
in ker vemo, da k dobremu telesnemu počutju pripomore 
tudi dobra družba, vas ob skupnem preživljanju časa 
s sovrstniki v atlantisu pričakujeta kozarec zdravega 
naravnega soka in sadni prigrizek.

10.00 – dopoldansko raztezanje
dopoldanska vodena vadba je namenjena populaciji 
v »najboljših letih«, saj v primerjavi s programom 
»jutranjega prebujanja« zahteva nekoliko višjo telesno 
aktivnost; dopoldansko raztezanje je program 
kombinirane vadbe z različnimi vadbenimi pripomočki ob 
občasni glasbeni spremljavi. Sestavljajo pa ga ogrevalni, 
krepilni (aerobni) in raztezni del (umirjanje telesa).

Popoldanska vodena vadba
namenjena je tako mladim kot odraslim in starejšim z 
omejenim prostim časom, še posebej pa tistim z natančno 
določenimi cilji – izguba čezmerne telesne teže, aktivnejša 
vadba v vodi in plavalni program. Višja telesna obremenitev 
in zahtevnejše vzdrževanje splošne telesne pripravljenosti 
zato pripomore k izrazitemu izboljšanju srčno-žilnih 
in dihalnih funkcij, krepitvi mišičnega sistema in k večji 
delovni storilnosti. Popoldansko vadbo sestavljata dva 
tematska sklopa:

18.00 – Zadihajmo zdravo
Program je namenjen tako začetnikom kot vsem, ki so 
vodno vadbo že obiskovali in želijo narediti še več za 
zdravje ter dobro telesno in duševno počutje. Sestavljajo ga 
krepilne in aerobne vaje, združene z vodno aerobiko, vadbo 
pa obiskovalci lahko nadgradijo z uporabo nove kolagenske 
komore in infrardeče savne, ki pripomoreta k obnavljanju 
telesnih celic.

19.00 – izboljšajmo naše plavalne 
sposobnosti
Plavanje za zdravje in boljše počutje je rekreacija pod 
»budnim očesom« plavalnega učitelja. Program sestavljata 
dve oz. tri izbirne enote: program za vse, ki si želijo 
aktivnega plavanja, toda imajo o tem nekoliko manj znanja; 
program, namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoje plavalne 
sposobnosti (podaljšati dolžino plavanja, povečati hitrost 
ali izpopolniti plavalne tehnike in doseči bolj ekonomično 
plavanje), ter individualni program, prilagojen željam in 
zahtevam vadečega.

19.00 (ob ponedeljkih in sredah) – 
Vodna aerobika v Svetu doživetij
Vodna aerobika lahko na prijeten način oblikujete telo, 
saj voda s svojimi učinki blagodejno deluje. gibanje v vodi 
vzbuja občutek ugodja in sproščenosti, hkrati pa vpliva na 
izboljšanje in ohranjanje vzdržljivosti, moči, koordinacije in 
ravnotežja.

Vsi programi atlantisovih vodnih vadb potekajo pod 
vodstvom trenerjev in učiteljev plavanja, zato so varni, 
strokovni in prilagojeni individualnim psihofizičnim 
sposobnostim vadečih. Vsem je skupno ohranjanje oz. 
izboljšanje funkcij delovanja srčno-žilnega in dihalnega 
sistema, krepitev malih in velikih mišičnih skupin, 
gibljivost, koordinacijske sposobnosti, izboljšanje 
imunskega sistema, pa tudi delovne storilnosti, 
koncentracije in navsezadnje – samopodobe.

atlantis odslej tudi na Facebooku
atlantis vedno poskrbi, da ni nikomur dolgčas. Zato 
smo se odločili, da odpremo tudi naše Facebook 
vodno mesto.

Pridruži se, komentiraj, deli vodne izkušnje in 
sodeluj v FB nagradnih igrah. Že več kot 3.000 
prijateljev nas je.

skoči notri še ti!

------------------------------------------------------------
www.facebook.com/Vodnomestoatlantis
-----------------------------------------------------------
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KAJ JE BIO?
Pečat ekološke pridelave prejmejo izdelki, ki so proizve-
deni v kmetijstvu, ki usmerja zatiranje škodljivcev na 
uporabo preventivnih ukrepov, uporablja le neobdelana 
semena, se odpoveduje mineralnim gnojilom z dušikom 
in vključuje varčno gospodarjenje, ki je primerno vrsti. 
Več na www.babycenter.si.

KAJ JE DEMETER?
Samo produkti, ki izpolnjujejo stroge ter zelo obsežne kriterije kakovosti biološko-
dinamične (demeter) pridelave, dobijo dovoljenje za uporabo demeter certifikata. 
Demeter certifikat lahko pridobijo le surovine, pri katerih poleg kriterijev biološke pri-
delave (bio) demeter kmetovalec zemljo obdeluje s pomočjo rastlinskih preparatov in 
rastline sadi na podlagi biološkega ritma določene rastline, opušča živalske hormone 
in rastlinske regulatorje. Več na www.babycenter.si.

BABy CEnTER vAM pOnuJA šTEvIlnE pREhRAMBEnE IzDElKE Iz BIOlOšKE 
pRIDElAvE vODIlnIh BlAgOvnIh znAMK: hOllE, SunvAl, hIpp In WERz.

zA nAšE
nAJMlAJšE
nAJBOlJšE
Iz nARAvE

ŠiRina duha

bTC-jev balon ponesel  
paraplegika na skok s 
padalom….

Pisal se je četrtek, 2. 9. 2010, bil je še rahel 
mrak, a vendar se je na vzhodu videlo, da bo 
sonce prevzelo ta dan, ko se je imel zgoditi veliki 
trenutek. in res so se kmalu zableščale prve 
kapljice rose, ki jih je sonce obsijalo, ko so počasi 
polzele z listja in iglic.

gorenjska, točneje Bled, avtobusna postaja. ne kaj veliko 
ljudi, saj je bilo še zgodaj, le tu in tam kakšen zaspan obraz 
in redki avtomobili. Pa vendar je bilo nekaj avtomobilov 
parkiranih tam na avtobusni postaji in v teh avtomobilih 
je bilo veliko živahnih in prebujenih obrazov, saj so se 
pripeljali iz vseh koncev Slovenije, da bi lahko naredili čisto 
posebno stvar. da bi omogočili nekdanjemu padalcu, sedaj 
na žalost paraplegiku, goranu todoroviću – Faci, da poleti 
z balonom nad gorenjsko in se kot ptica spusti proti tlom s 
padalom v tandemu.

nikakor se ni dalo zgrešiti velikega kombija in terenskega 
vozila s prikolicama,  spremljevalnih vozil velikega 
balona BtC-ja. in seveda tudi ne gregorja trčka, ki je 
prišel nasproti z nasmejanim in vedrim obrazom, ki 
je napovedoval, da bomo storili, kar smo bili odločeni 
storiti. Počasi so se zbrali tudi vsi ostali, ki so ta dan prišli 
pomagat pri tem projektu.
V enem od avtomobilov pa je bil tudi goran in v njegovih 
očeh je bilo videti rahel lesk, ki je povedal,  kako želi si 
tega skoka iz balona, saj ga prej, ko je skakal s padalom 
še sam, nikoli ni imel možnosti narediti, čeprav je imel za 
sabo pred nesrečo, ko se mu padalo ni popolnoma odprlo, 
skoraj 1000 skokov. Bil je v nestrpnem pričakovanju, in 
pravzaprav še ni dojel, da gre tokrat zares in da se mu 
bodo dolgoletne sanje uresničile.

in potem se je kolona vozil končno premaknila proti 
radovni…nekaj asfalta, nato pa makadam in ob cesti 
tabla, ki nam je sporočala, da smo že prišli v območje 
triglavskega narodnega parka. grega, star balonarski 
maček, je vozil prvi in seveda kaj kmalu našel čudovito jaso, 
kjer smo se ustavili in potem se je začelo odvijati z veliko 
hitrostjo. Pa vendar je bil vmes čas opaziti čudovito naravo, 
jaso, še vedno obdano s senco in vrhove okoli nas, kjer pa 
je sonček že nakazal, da nas resnično čaka lep dan. Človeka 
prevzame v takšnih trenutkih čisto poseben občutek, saj se 
lahko skoraj zliješ z naravo, svežim zrakom in vonjem po 
borovcih, smrekah…in ob rahlem žuborenju potočka, ki je 
tekel prav blizu nas…
no, tole sanjanje in predajanje naravi, je preglasil grega z 
močnim glasom: »dajmo se zdaj  malo zmigat«…

in res smo se zmigali. tandem pilot roman Pogačar, star 
padalski maček, ki ima za sabo preko 10 000 skokov 
in ki je s Faco skočil že dvakrat, ko smo lani in predlani 
postavljali guinnessov rekord v skoku s padalom v 
tandemu s paraplegikom iz letala, ko sta obakrat skočila 
iz višine več kot 8000 m, je začel pripravljati gorana za 
skok, ostali smo mu pomagali: draško(Pantoni, goranov 
spremljevalec) in ostali padalci, ki smo bili tam…Valentina, 
matevž, Slavko, uroš. Škljocali pa so tudi fotoaparati in 
vrtele so se kamere, saj je prišlo tudi nekaj novinarjev, ki so 
želeli o tem posebnem dogodku poročat.
gregorjevi fantje, Blaž, rok in meteorolog Filip, pa so 
pridno polnili balon, ki je postajal vse večji in večji in ko so 
ga postavili čisto pokonci, je bilo čudovito pogledati vse te 
pisane barve, ki so se vile v nebo v tej neokrnjeni naravi.
in že je napočil trenutek, ko se je bilo potrebno »vkrcati« 
v balon. nadeli smo si padala in Faco varno spravili v 
romanovo naročje, grega pa je »stopil« na plin…in čisto, 
čisto nežno smo se odlepili od tal…grega vsaka čast….
popolnoma drugače kot v letalu, ko vse ropoče in brni, 
tukaj pa popolna tišina, le tu in tam se je zaslišal ogenj, ki 
je polnil balon iz gorilnikov, s katerimi je upravljal grega – 
če bi spal, verjetno sploh ne bi vedel, da smo se odlepili od 
tal…

Pomahali smo vsem, ki so ostali na Zemlji, nas pa je čakal 
nepopisen pogled in občutek, ko smo se iz doline, kjer je 
bila še senca, počasi dvignili do prvih vrhov.
Zdi se mi, da mora biti človek popolnoma brez srca, če ob 
takšnih trenutkih ne občuti čisto eno posebno energijo, ko 
lahko tako iz višine gleda in spremlja te čudovite vrhove, ki 
jih je sonce pravkar obsijalo in se počasi, tiho dviga vedno 
višje, tu in tam pa so nam družbo delale ptice, ki smo jih 
zmotili na njihovem »koridorju«.
Zopet konec sanjarjenja, ko grega ponovno odpre gorilnike 
do konca in ko se hitro dvigamo vedno višje. Pogledam 
obraz Face, ki dobesedno žari od zadovoljstva, ko se mu 
odpre pogled na julijce in na zasneženi triglav, ki pa mu 
lahko kmalu mahamo že od zgoraj, saj smo bili skoraj 
1000 metrov nad njim.
napetost je rasla, veter je nekako pihal po pričakovanjih, 
grega pa je že bil na vezi z kontrolo zračnega prometa 
Slovenije in nad Bohinjsko belo se je slišalo iz uhF 
postaje:« prosto, skok dovoljen!«
Prav poseben občutek tole, ko se tako povzpneš na 
rob košare balona in pogledaš navzdol…na eni strani 
triglav, na drugi strani Bled, jezero, otoček…in roman že 
odšteva:«smo pripravljeni?«  kamermana, ki sta snemala 
skok v prostem padu, mu potrdita. in potem tisti trenutek, 
ki malce zaustavi kri in srce tistim, ki to gledajo iz košare, 
nam padalcem pa požene kri in pospeši utrip srca: 
roman reče: »gremo«…in že naslednji trenutek se s Faco 
prekucneta čez rob košare balona in naredita kar tri salte, 
da bi zadeva bila še bolj adrenalinska. izkočimo seveda tudi 
vsi ostali (padalci, da ne bo pomote) in po 30 sekundah 
se nad Bohinjsko belo razprostre pet pisanih kupol padal. 
nekaj lepih in strmih zavojev in čudovit pogled na Bled in 
jezero z otočkom, nato pa varen in zelo lep pristanek na 
sveže pokošenem travniku.
Faca je bil navdušen, izraz na licu je povedal vse – mislim, 
da je bil presrečen, saj se mu je uresničila velika želja, 
predvsem po zaslugi BtC-ja, ki je bil sponzor poleta, kot 
tudi kompletne ekipe, ki je pri tem sodelovala. Sledili so 

prisrčni stiski rok, ki so dali vedeti, da to morda ni bil 
zadnji projekt, ki smo ga delali z balonom in to ekipo.
naj se kot organizator resnično zahvalim prav vsem, 
ki ste pomagali, da smo ta skok izpeljali, da je potekalo 
vse predvsem varno in da smo imeli čast biti v balonu z 
goranom, ko se je ponovno podal in pognal v zrak.
Posebna zahvala pa gre seveda družbi BtC, ki je 
prisluhnila zgodbi o večnem borcu goranu in s tem 
potrdila, da so v BtC-ju ljudje, ki znajo prisluhniti s srcem 
in dušo.

hvala BtC, hvala maja, hvala grega, hvala roman, hvala 
celotni ekipi… 

in kot rečemo padalci: modro neBo!

*Zgodbo o skoku s padalom iz balona BtC nam je poslal goranov 
slovenski prijatelj Slavko Perbil iz maribora. ker je v današnji družbi 
malo tako pozitivnih in skromnih ljudi, kot sta goran in Slavko in ker 
se je podvigu pridružila družba BtC z balonom in pilotom gregorjem 
trčkom, smo se odločili, da zgodbo s posnetki naše lepe dežele iz 
zraka v celoti objavimo in tako delimo pozitivno energijo tudi med 
bralce BtC City Vodnika.

maja oven, odgovorna urednica 

slavko Perbil

Polet z balonom bTC City 
Privoščite sebi in svojim najdražjim 
nepozabno doživetje z največjim balonom v 
Sloveniji; 
informacije o poletu:
gregor trček t: 041 664 545
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inTeRvju
mojca rode, mitja Petkovšek

inTeRvju
mojca rode, mitja Petkovšek

Prva »plus ekološka hiša« 
v Sloveniji

gimnastični par mojca rode in mitja Petkovšek sta 
si ustvarila dom v ekstremno varčni, pasivni hiši.

Tokrat smo k intervjuju povabili gimnastični par 
Mojco Rode, ritmično gimnastičarko, in Mitjo 
Petkovška, športnega gimnastičarja na bradlji. sta 
uspešen in zanimiv par, v decembru pa pričakujeta 
naraščaj. oba sta športnika od nog do glave, 
delovni in pozitivno naravnani osebnosti. Zmage 
sprejemata kot nagrado za svoje delo, neuspehe 
pa kot sestavni del svoje bogate športne kariere. 
s svojim načinom življenja, odnosom do športa 
in pristopom k treningu sta vzor gimnastičnemu 
podmladku. Mojca bo tudi na svoji poklicni poti 
znanje prenašala na mlajše, saj ravno v tem času 
končuje študij razrednega pouka na Pedagoški 
fakulteti. Mitja in Mojca se v vlogi vrhunskega 
športnika zelo dobro znajdeta tudi med mladimi 
in pa najmlajšimi. v sodelovanju s Policijsko 
akademijo, kjer sta zaposlena kot vrhunska 
športnika, pogosto navežeta stike z vrtci, šolami 
in izobraževalnimi ustanovami za otroke s 
posebnimi potrebami.

mitjo poleg izrednega talenta in psihofizičnih sposobnosti 
odlikuje tudi sposobnost premagovanja ovir in volja, 
s pomočjo katere je uspešno premagal spodrsljaj na 
olimpijskih igrah v Sydneyju. Še istega leta je postal 

zmagovalec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala za leto 
1999/2000. leta 2006 si je po ponovni osvojitvi naslova 
evropskega prvaka, v času priprav na svetovno prvenstvo, 
hudo poškodoval prste na roki. Poškodba ga je prisilila v 
več kot polletno odsotnost s tekmovanj. Ponovna vrnitev na 
tekmovanja je bila več kot šampionska, saj je v letu 2007 
osvojil naslov evropskega in tudi svetovnega prvaka na 
bradlji. V jesenskem delu letošnje sezone se bo po največjih 
zdravstvenih težavah v svoji karieri (težave s hrbtom) spet 
poskusil uspešno vrniti na tekmovališča. mitja je tudi 
edini evropski telovadec, ki je v dolgi zgodovini evropskih 
prvenstev štirikrat osvojil naslov evropskega prvaka na 
bradlji. Prav tako je večkratni športnik mesta ljubljane 
(1997, 1998, 2002, 2005), Športnik Slovenije za leto 
2005, dobitnik nagrade leon in Bloudkove nagrade za 
leto 2003 ter nosilec več malih in velikih statu okS.

na Mitjevi spletni strani smo našli lepo misel, da 
je gimnastika nekaj najlepšega. Kaj vama je dala 
gimnastika v življenju?
Mitja: Skoraj vse. izoblikoval sem si osebnost in telo. V 
telovadnici sem spoznal ogromno čudovitih ljudi. Videl 
sem svet. Spoznal sem čudovito dekle mojco, s katero 
si bom ustvaril družino. gimnastika je skratka nekaj 
najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. 

Mojca: ure in ure treninga, ki so v gimnastiki potrebne 
za to, da lahko na tekmah pokažeš, kaj znaš, te naučijo 
predvsem skromnosti in vestnosti. Za elemente, ki jih 
izvajamo, je potrebna neverjetna natančnost – strmenje k 
le-tem pa te lahko izoblikuje v perfekcionista.

Mitja, v svojo zbirko vrhunskih rezultatov si vpisal 
veliko število rezultatov iz svetovnih prvenstev, 
evropskih prvenstev, tekmovanj za svetovni pokal 
in skupnih uvrstitev v tekmovanjih za svetovni 
pokal. Kaj pri športnih rezultatih šteješ za svoj 
največji dosežek?
to bo pa zelo kratek odgovor. Že dolgo časa mi je 
všeč, ko me predstavijo kot dvakratnega svetovnega in 
štirikratnega evropskega prvaka.

Mojca, kateri je tvoj največji športni dosežek?
rezultati, ki sem jih dosegla, so mejniki za slovensko 
ritmično gimnastiko; 8. m v finalih na evropskem 
prvenstvu v Budimpešti v skupinski vaji s kiji; 14. m na 
evropskem prvenstvu v moskvi (individualno, mnogoboj), 
20. m na svetovnem prvenstvu v madridu (ind. finale 
mnogoboja), 6. m na sredozemskih igrah v Pescari 
(ind. finale mnogoboja), večkratna državna prvakinja in 
gimnastičarka leta pri gZS. 

Bolj kot mesta na tekmovanjih pa si za dosežek štejem, 
da sem 22 let vztrajala v športu, 12 let tekmovala za 
slovensko člansko reprezentanco in 9 let posegala med 
najboljše ritmičarke sveta. 

v zadnjem času lahko v medijih veliko preberemo 
o vajini ekološki usmerjenosti oziroma o tem, da 
sta od letošnjega marca vseljena v novo, okolju 
prijazno in zelo varčno, pasivno hiško na igu. od 
kod in kdaj ideja?
Pred dvema letoma sva začela razmišljati o družini in o 
tem, da bi morda že bil čas, da se osamosvojiva od staršev, 
čeprav je bila to za ljubeče starše precej neprijetna novica. 
ker sva ekološko zelo ozaveščena, sva hotela s svojim 
odhodom čim manj dodatno obremenjevati okolje. tako sva 
zgradila kar se da varčno hišo iz naravnih materialov.    

na strehi hiške je prava mala elektrarna, ki 
proizvede več elektrike, kot jo potrebujeta? Kam z 
odvečno elektriko?
ideja je bila, da zgradimo ne samo ekstremno varčno, t. 
i. pasivno hišo, ampak celo “plus energijsko” hišo, to je 
hišo, ki proizvede več energije, kot jo potrebuje za vse svoje 
delovanje. to je prva takšna hiša pri nas. Vso proizvedeno 
električno energijo se pošilja v omrežje, nič je ne porabiva 
zase. to je bolj ekološko, saj v kleti nimava akumulatorjev, 
in zaradi državnih finančnih subvencij edino ekonomsko 
smiselno.

Pravzaprav je gradnja takšne hiše kar zahteven 
zalogaj, tako finančno, kot tudi organizacijsko. 
Kako vama je šla gradnja od rok? sta tudi sama 
poprijela za kakšno fizično delo?
gradnja hiše je tako ali drugače zelo zahteven projekt. 
naju je najbolj izčrpala finančno. na srečo država s 
subvencijami precej zmanjša dodatni strošek tako varčne 
gradnje. organizacijsko niti nisva imela težav, saj sva 
gradila “na ključ” z zaupanja vrednim podjetjem lumar, 
gazelo leta 2009. Z mojco sva “gradila” kot  utečen in 
usklajen strojček tako, da naju je gradnja še dodatno 
povezala. Si pa pri gradnji lastnega doma ne moreš 
pomagati, da ne bi tudi sam poprijel za kakšno metlo ...

vajin pokrovitelj, družba bTC, je že daljše obdobje 
ekološko usmerjena. Za spremljanje neposrednih 
učinkov delovanja na okoljskem področju ima 
tako imenovani ekoindeks, ki skozi merljive in 
številčno izražene kazalnike omogoča spremljanje 
neposrednih vplivov na okolje: gre za nov poslovni 
model. Tudi pri vajini novi hiški gre pravzaprav za 
nov poslovni model? 
Čestitke BtC-ju za njegovo okolju prijazno delovanje. nov 
poslovni model, merjen skozi ekoindeks, naju je resnično 
razveselil. Verjameva, da je to, tako kot najina hiša, model 
prihodnost, ki bo postal standard v čim bližji prihodnosti. 
od nas vseh je odvisno, kakšno okolje bomo zapustili 
našim otrokom. ne sme nam biti vseeno. in nam tudi ni!

velikokrat so vaju opazili v bTC Cityju, kaj počneta 
tam?
Boljše vprašanje je, česa tam ne počneva, saj je BtC City 
pravo mesto v malem. Skoraj velja pregovor, da česar ne 
najdeš v Btc-ju, ne najdeš nikjer. Če potrebujeva zabave, 
greva v BtC, če rabiva sprostitev, spet v BtC, rekreacija, 
nakupi, druženje, hranjenje ... BtC.

Rada nakupujeta, ali pa to za vaju pomeni »nujno 
zlo«?
Ponavadi nakupujeva le po potrebi, saj nisva ravno 
zapravljivca. kadar nakupujeva, to rada počneva skupaj, 
sicer pa nama je sproščujoče in družabno že sam 
sprehajanje skozi trgovine. lahko rečeva, da sva skupaj 

idealni nakupovalni par – mitja je bolj tipični moški 
nakupovalec in je včasih zanj nakupovanje nujno zlo, meni 
pa je seveda veselje in sproščanje. 

čez tri mesece bo za vaju prišla nova prelomnica 
v življenju, postala bosta starša. verjetno se že 
ogledujeta po opremi za novorojenčka? imata 
priljubljeno otroško trgovino ali pa kupita tam, 
kamor vaju pot zanese? 
S svojimi ličnimi artikli nama je k srcu prirasla trgovina 
mothercare v BtC, kamor z veseljem zavijeva na sprehod. 
Sicer pa naju kot magnet potegne v katero koli otroško 
trgovino, kjer občudujeva majčkene reči.

družba bTC je vajin sopotnik kot generalni 
pokrovitelj že vrsto let, pravzaprav je bTC 
pokrovitelj celotne gimnastične reprezentance. 
Predsednik uprave pa si tudi zelo prizadeva za 
zgraditev nove gimnastične dvorane, saj vemo, 
da so razmere za trening telovadcev ponekod zelo 
slabe. Kaj vama pomeni to sodelovanje?
Že od začetka pred več kot 10 leti to ni samo poslovno 
sodelovanje, ampak precej več. Z leti je preraslo v pravo 
prijateljstvo. S svojim izjemnim socialnim čutom in ob 
spoštovanju do gimnastične legende mira Cerarja je 
predsednik uprave gospod mermal poskrbel ne samo 
za najboljše telovadce, ampak kar za celotno gimnastiko. 
Brez BtC-ja bi namreč luč sokolstva ugasnila v depresiji 
nizkih gimnastičnih zaslužkov. telovadci smo Vam iskreno 
hvaležni!
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guRMe
restavracija City

gobe
kot vsako jesen se tudi letos začenja deževno 
obdobje in s tem povezana rast ter nabiranje 
gurmanskih poslastic – gob. in ker tudi v 
prenovljeni restavraciji CitY na vrhu poslovne 
stolpnice BtC sledimo sezonskim trendom, 
smo za vas pripravili recept jedi z gobami, ki 
jo, poleg mnogih drugih jedi po naročilu, malic 
in kosil, pripravljamo pri nas. 

gobe so nabirali že v pradavnini, poznale 
pa so jih prav vse pomembne zgodovinske 
civilizacije, bodisi kot prehrambeno sredstvo 
ali pa so izkoriščali njihove halucinogene 
učinke v različnih obredih.

danes vsak pozna koga, ki rad gobari. Pri tem 
je treba opozoriti, da nabiramo samo gobe, 
ki jih poznamo. Če pri kateri nismo povsem 
prepričani, jo pustimo, ker so strupi, ki jih 
vsebujejo strupene gobe, smrtno nevarni. 
gobe je treba čim prej očistiti, saj hitro 
propadajo. Zato jih grobo očistimo že na 
rastišču v gozdu, temeljito pa doma pred 
pripravo. Zavržemo vse stare in črvive, 
odrežemo črvive, plesnive in vodene dele ter 
trde bete. Če je le mogoče, gob ne peremo, 
ampak jih dobro očistimo s krtačko ali grobo 
krpo. Če je potrebno, pa jih samo oplaknemo 
z vodo, nikoli jih ne namakamo, saj posrkajo 
preveč vode. Shranjujemo jih v hladilniku od 
3 do 5 dni  in sicer tako, da jih ne zapiramo v 
posode, saj tako začno gniti. Če pa smo gobe 
posušili, je njihov rok trajanja eno leto. gob in 
gobjih jedi nikoli ne pogrevamo, saj tako lahko 
povzročimo sproščanje strupenih snovi iz njih 
ter tvegamo zastrupitev. tudi zamrznjenih 
gob ne odmrzujemo, ampak jih uporabimo 
zamrznjene.

gobe so za mnoge prava kulinarična 
poslastica, predvsem zaradi odličnega 
okusa, različnih vonjev ter mnogo načinov 
priprave: od kuhanja, pečenja, cvrtja, lahko 
jih tudi posušimo. hkrat pa se podajo k veliko 
različnim jedem. njihova pomanjkljivost je, 
da so težko prebavljive in več ur obstanejo v 
želodcu, zato jih ne smemo uživati prepogosto 
in v prevelikih količinah. hrani jih je potrebno 
dodajati kot začimbo. izogibajo naj se jim 
nosečnice in otroci.

reZanCi S SVeŽimi jurČki in 
gamBeri
sestavine za 4 osebe:
•	 500	g	ozkih	rezancev	
•	 5	žlic	olivnega	olja
•	 150	g	gamberov
•	 3	stroki	česna
•	 1	čebula	/	pribl.	120	g
•	 sol
•	 poper
•	 lovorjev	list
•	 peteršilj
•	 300	g	svežih	jurčkov
•	 zelenjavna	juha

Na	vročem	olju	prepražimo	na	drobno	narezano	čebulo.	
Ko čebula zarumeni, dodamo narezane jurčke, drobno 
nasekljan česen, sol in poper, lovorjev list. Vse skupaj na 
hitro	prepražimo,	zalijemo	z	juho	in	dušimo	približno	15	
minut, da se omaka delno pokuha in zgosti. V ponvi na 
malo oljčnega olja popečemo gambere. V omako damo 
kuhane testenine, dodamo pečene gambere, drobno 
sesekljan peteršilj, dobro premešamo, potresemo s 
parmezanom in ponudimo.

Po	želji	lahko	dodamo	žlico	kisle	smetane.	
Navadne rezance lahko zamenjamo s špinačnimi.

KRisTalna
PalaČa

www.kristalna-palaca.com

najvišja stavba 
v sloveniji

Konec letošnjega avgusta je poslovni nebotičnik, 
imenovan Kristalna palača, ki ga bTC gradi na 
zahodnem robu bTC Cityja, med dvorano a ter 
obstoječim poslovnim nebotičnikom, postal 
najvišja stavba v sloveniji.

gradbeni delavci so 26. avgusta na višini 77 metrov končali 
gradnjo 17. etaže v bodoči 20-nadstropni stolpnici. S 
tem je kristalna palača po višini prehitela doslej najvišjo 
stavbo	v	Sloveniji,	to	je	stolpnico	WTC	Ljubljana,	ki	meri	
75 metrov, medtem ko znameniti ljubljanski nebotičnik v 
višino meri 70 metrov. V konstrukcijo je bilo do sedaj ulitih 
približno 35.000 kubičnih metrov betona, uporabili pa so 
4.800 ton betonskega železa. V globino je kristalna palača 
»zakopana« dobrih 13 metrov, piloti pa še štiri metre dlje. 
dno temeljne plošče je na najglobljem delu debelo tudi do 
tri metre.

temeljni kamen za izgradnjo 20-nadstropnega 
nebotičnika, katerega končna višina bo 89 metrov, 
so položili maja 2009. Vsa dela potekajo skladno s 
terminskim načrtom. gradbena dela bodo končana 
januarja prihodnje leto, slovesnost ob odprtju pa bo 
predvidoma maja 2011.

Kristalna palača bo zgled energetsko učinkovite 
gradnje
nova poslovna stolpnica se gradi skladno z najvišjimi 
okoljevarstvenimi standardi. Posebna pozornost pri 
načrtovanju kristalne palače je bila namenjena prav skrbi 
za okolje in varčevanju z energijo. 

sončna elektrarna
V južno pročelje kristalne palače bodo vgrajeni sistemi za 
proizvodnjo elektrike iz sončne energije. tako proizvedena 
električna energija je okolju prijazna in bo v celoti 
povrnjena v distribucijsko omrežje dobavitelja, ki jo bo nato 
na tržišče prodal kot zeleno energijo. Sončna elektrarna 
bo	imela	100	kWp	(Watt	peak)	vršne	moči	in	bo	samo	v	
enem letu okolje razbremenila za 70 ton Co2.

daljinsko ogrevanje
objekt bo priključen na daljinski sistem oskrbe s toploto 
energetike ljubljana. tehnološki postopek pridobivanja 
energije s sočasno proizvodnjo toplotne in električne 
energije omogoča najboljše izkoriščanje primarnega 
goriva, kar je v luči učinkovite rabe energije najboljša 
možnost izkoristka goriva za potrebe ogrevanja.

ledni akumulatorji
Za hlajenje namenjeni ledni akumulatorji, v katerih se bo 
ponoči, ko je proste več električne energije, shranjeval led, 
ki se bo podnevi uporabljal za hlajenje objekta.

tako bo objekt deloval s konstantno močjo električne 
energije, zato ne bo povzročal električnih konic in 
zlasti v vročih poletnih mesecih ne bo preobremenjeval 
distribucijskega omrežja. Poraba električne energije za 
hlajenje pa bo manjša tudi zaradi namestitve stekel z 
najnižjim faktorjem prepuščanja sončnega sevanja.

Za delovanje hladilnih stolpov se bo namesto pitne vode 
iz vodovodnega omrežja uporabljala deževnica, ki bo 
shranjena v posebnem bazenu v kleti.

V kristalni palači bo imela svoje poslovne prostore tudi 
mednarodna družba iBm.

  nova dvopasovnica 
v bTC Cityju
na začetku septembra se je med dvorano 
a in nastajajočo kristalno palačo, ki bo 
doživela uradno odpretje maja prihodnje 
leto, za promet odprla nova dvopasovna 
cesta. ob novi cesti sta povsem na novo ure-
jeni tudi avtobusna postaja brezplačnega 
City Busa ter kolesarska steza in območje 
za pešce. Z novo nadgraditvijo prometne 
ureditve bo promet v BtC City ljubljana 
odslej še bolj varen in tekoč. 

stolpnica bTC, 13. nadstropje
T: 01/585 19 97

delovni čas: 8.00 - 18.00 
kuhinja od 11.00 do 16.00

vodja restavracije CiTy - 
Marjana stanojevič Zamuda

dobrodošli v prenovljeni 
restavraciji City!
Gostom Restavracije City bomo ob 
odprtju prenovljene restavracije ob 
naročilu hrane v tednu od 20.–24. 
septembra (brezplačno) postregli s 
kozarcem dobrega vina.
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Mr. Pet BTC, HALA 3
Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana,
tel.: 01 545 10 50

Delovni čas:
Pon. - Pet.: 9:00 - 20:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Nedelja in prazniki zaprto www.mrpet.si

Nova linija sodobnih akvarijev DUBAI
                              

                                   sedaj na voljo v trgovinah Mr. Pet!

Visoka kvaliteta po promocijski ceni!
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MilleniuM
T: 01/585 15 00

e: millenium@btc.si
www.millenium.btc.si

Prenovljeni Športni center 
Millenium 
v Športnem centru Millenium so vedno korak 
pred drugimi; pred časom so zamenjali vse 
kardio naprave in jim dodali še kardio teater 
zaslone, na katerih lahko med vadbo spremljate 
svoj priljubljeni televizijski kanal in si s tem 
popestrite vadbo. najnovejša pridobitev fitnesa 
v ŠC Millenium pa so PReCoR C-line naprave 
za krepitev – izredno kakovostne, preproste za 
uporabo in učinkovite.

Pri vadbi moči boste resnično uživali, saj nove naprave 
omogočajo natančno določitev položaja vašega telesa in 
teže, s katero vadite ter boljšo biomehaniko gibanja. S 
tem pa tudi boljšo učinkovitost treninga. Pri vajah boste 
s pravilno izbrano težo in ponovitvami zelo hitro občutili 

mišico, ki jo trenirate. Vsaka naprava ima tudi opis gibanja 
s skico, ki vam pomaga, če niste povsem prepričani, kako 
se vaja pravilno izvaja. 
Seveda pa se v fitnesu millenium zavedajo, da samo 
naprave še niso dovolj – bistveno je, da pri vadbi niste 
prepuščeni sami sebi. Zato so vam za strokovno pomoč 
in nasvet vedno na voljo strokovno usposobljeni trenerji 
fitnesa. 
Za vse nove člane je obvezen brezplačen predstavitveni 
trening, na katerem se seznanite z vsem, kar morate 
vedeti, da vadba v fitnesu poteka nemoteno, pravilno, 
varno, predvsem pa učinkovito (bonton, oprema, nastavitve 
kardio naprav, raztezanje, vaje za moč …) Vsi, ki si želite 
večjega napredka, pa se lahko glede na svoje želje in 
potrebe odločite za mesečni program vadbe. glede na 

svoje želje s trenerjem opravite testiranje in ob naslednjem 
obisku boste prevzeli program vadbe, po katerem boste 
lahko vadili samostojno.
Po naporni vadbi pa so vam za sprostitev na voljo turška, 
finska in infra savna, masažni bazen in bazen s hladno 
vodo.
Več kot dovolj razlogov torej, da se čim prej odpravite v ŠC 
millenium in začnete z vadbo.

PoPusTi
Tenis
dijaki, študenti, upokojenci 
(vsi igralci): 20 % do 15. ure

fitnes
dijaki, študenti, upokojenci: 
20 % za dnevni obisk do 15. ure, 
15 % za 1 mesec do 17. ure

obRaTovalni čas
ponedeljek - petek od 7.00 do 23.00
sobota, nedelja, prazniki od 8.00 do 23.00
Savna od 10.00 do 23.00
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Vedno modne malčice in malčki
Čeprav mnoge babice in tete, dedki in strici ob na-
kupovanju daril za male štručke še vedno prisegajo 
na zapovedano barvno paleto oblačil in dodatkov, ki 
tradicionalno določa dojenčkov spol – sinje modra za 
fantke in roza za punčke – pa mlade mamice in očki 
vedo, da njihove malčice in malčki dandanes potrebujejo 
mnogo več kot le izbrani barvni odtenek. Predvsem tuji 
proizvajalci z oblačili in obutvijo za malčice in malčke 
sledijo modnim smernicam, ki jih narekuje moda za 
mladostnike in odrasle. Vendar jih – predvsem v izboru 
in kakovosti materialov in praktičnosti uporabe – 
prilagajajo najmlajšim potrošnikom. iz bogate ponudbe 
trgovin v BtC Cityju za najmlajše smo zato izbrali nekaj 
cenovno ugodnih proizvodov, ki jih ob modnih, barvitih, 
igrivih in nekoliko drznejših vzorcih ali oblikovanju 
odlikujejo naravni (tudi ekološko pridobljeni) materiali, 
v katerih se bodo malčki počutili ne le nadvse udobno in 
varno, temveč tudi modno.

1 otroški body hello kitty, trgovina Principesa (dvorana a, 
klet, 63), 13,90 €
2 otroški voziček trio living fuego, trgovina Chicco (dvorana a, 
klet, 25), 499 € (akcija do konca septembra, drugače 599 €)
3 didaktični polžek Fisher-Price, trgovina eigrace.com 
(dvorana a, klet, 11), 14,99 €
4	Steklenička	Physio	Wellbeing	240	ml,	Trgovina	Chicco	
(dvorana a, klet, 25), 7,70 €
5  mehka otroška knjigica z blažilcem dlesni Playskool, 
trgovina eigrace.com (dvorana a, klet, 11), 11,99 €
6 otroški body, trgovina oshkosh kanz (dvorana a, klet, 66), 
12,95 €
7 otroška zimska jakna z rokavicami, trgovina oshkosh kanz 
(dvorana a, klet, 66), 29,95 €
8 otroški čevlji, trgovina oshkosh kanz (dvorana a, klet, 66), 
17,95 €
9 otroške bombažne pajkice hello kitty, trgovina Principesa 
(dvorana a, klet, 63), 8,72 €
10 otroška bombažna kapa, trgovina oshkosh kanz (dvorana 
a, klet, 66), 21,95 € in otroške nogavice s silikonskim pod-
platom, trgovina Vordor (dvorana a, 58), 6,90 €
11 otroške kavbojke, trgovina oshkosh kanz (dvorana a, klet, 
66), 27,95 € 
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SiTi Teater vstopa v novo sezono s premiero črne komedije Kuhna. 
Gre za gostujočo produkcijo Avtonomnega gledališča Lili Irt, v kateri 
bosta nastopila Violeta Tomić in Drago Milinović.	Govori	o	svežem	
zakonskem	paru,	katerega	idilo	prekine	moževa	nepričakovana	
izguba	službe,	ki	tako	postane	ujetnik	stanovanja	in	lastne	žene.	
Ljubezen in zaupanje med zakoncema izgineta in pojavi se nov, 
ekonomski	odnos,	v	katerem	je	mož	prisiljen	odplačevati	svoj	
finančni dolg s prevzemom gospodinjskih opravil. Situacija pripelje 
do absurdne vojne med zakoncema, ki ji ni videti konca. Predstava, 
nastala po besedilu avstralske avtorice Van Batham, je karikatura 
človeških	odnosov,	prežetih	z	logiko	kapitalizma	in	konflikti	med	
spoloma,	ki	vas	bo	kljub	svoji	družbenokritični	noti	zagotovo	spravila	
v smeh.

Z začetkom koledarske jeseni pa se boste lahko nasmejali še dvema 
novima produkcijama – komediji Nevarno razmerje z Aleksandro 
Balmazovič in Petrom Musevskim, ter komičnemu mjuziklu 
Ljubim te – spremeni se!,	v	katerem	bodo	v	režiji	Gašperja Tiča 
nastopili Romana Kranjčan, Simona Vodopivec Franko, Daniel 
Malalan in Marjan Bunič. Poleg znanih uspešnic preteklih sezon 
– Fotr, Čefurji raus!, Jamski človek, Laži, ampak pošteno, Od tišine 
do glasbe, Agencija za ločitve, Ona+On, Učitelj, Kolumbovo jajce – 
bosta na sporedu še komedija Branka Đuriča in Marka Pokorna, 
Čas za spermembo, ki se lahko pohvali z več kot 350 ponovitvami, 
in kultna Sarajevska avdicija v svoji četrti preobleki. S samostojnim 
glasbenoimprovizatorskim šovom bo v novembru nastopil tudi Sašo 
Hribar. Stalnica programa ostajajo Stand-up četrtki ter Sobotni 
dopoldnevi za najmlajše. 

Premiera komedije 
Kuhna bo začela 
tretjo sezono siTi 
Teatra bTC

siTi TeaTeR bTC
T: 070 940 940

www.sititeater.si
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VELIKI POSEZONSKI POPUST 

SONČNA OČALA

*POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. AKCIJE SE IZKLJUČUJEJO. AKCIJA VELJA OD 26. 7. 2010 DO 30. 9. 2010. POPUST VELJA ZA VSA SONČNA OČALA 
RAZEN ZA SONČNA OČALA ZNAMK: ADIDAS, BUGATTI, CARTIER, JULBO, OAKLEY, RAY BAN ZA KATERE VELJA POPUST -10%.

50%*
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