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Mobitelefon brez SIM-kartice

Samsung 
C3050

59 €

Bonus velja za Mobipaketa LG Cookie Lite (vsebuje 5 EUR dobroimetja na priloženi telefonski številki in dodatno Mobikartico za 20 EUR) ter Samsung C3050 (vsebuje Mobikartico za 5 EUR). Akcijska ponudba 
velja 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. 

Otroci to vemo, zato se znamo zabavati bolje od odraslih. Zdaj še posebej, saj ima Mobi novo ponudbo 
super zabavnih in naprednih mobitelov. Že pišem Božičku, ker mi je všeč Samsung C3050 z radijem in 
predvajalnikom glasbe, da si bom krajšala pot v šolo in nazaj domov. Moj brat Beni dobi LG T300 Cookie 
Lite z zaslonom na dotik, fotoaparatom in aplikacijo Facebook. Komaj čakava!

BONUS €

25

Moj Mobi s SIM-kartico

LG T300 
Cookie Lite

89 €

Mobi zima mama 275x405_5.indd   1 11/16/10   3:31:07 PM

delovni čas trgovin in tržnice 
v mesecu decembru 2010:
informacije: 01/585 22 22
----------------------------------------------------------
TRGOVINE in druge dejavnosti
ponedeljek – sobota: od 9.00 do 20.00 ure
nedelja: 9.00 do 15.00 ure 
24. december: od 9.00 do 17.00 ure 
25. december: zaprto
31. december: od 9.00 do 17.00 ure
1. in 2. januar 2011: zaprto
----------------------------------------------------------
TRŽNICA BTC City
ponedeljek – petek: od 9.00 do 19.00 ure
sobota: od 7.00 do 18.00 ure
nedelja: od 9.00 do 15.00 ure 
24. december: od 8.00 do 17.00 ure 
25. december: zaprto
31. december: od 8.00 do 17.00 ure
1. in 2. januar 2011: zaprto
----------------------------------------------------------

Zgodba o obdarovanju
Ena najlepših zgodb o obdarovanju je zagotovo tista o modri 
puščici, majhni sinjemodri električni lokomotivi iz prodajalne 
igrač v majhnem italijanskem mestecu, v katerem otroci nestrpno 
pričakujejo simpatično čarovnico Befano, ki naj bi jih v božičnem 
času prav s temi igračami tudi obdarila. toda Befana zboli in za 
razdeljevanje igrač otrokom pooblasti svojega skopuškega tajnika 
scarafonija. ta jih otrokom ni pripravljen razdeliti zastonj, zato 
skuša igrače najprej prodati bogatim staršem. ko igrače na policah 
trgovinice sprevidijo njegovo namero, se pod vodstvom modre 
puščice uprejo. Zbežijo iz trgovine in svoja nova domovanja poiščejo 
v sobah tistih otrok, ki so si jih same izbrale.
Rodarijeva zgodba o modri puščici ni le pripoved o uporu igrač in 
Francescu, fantiču revnih staršev, ki takšne električne lokomotive 
fantu nikoli ne bi mogli kupiti, temveč je zgodba o številnih otrocih 
tega sveta, tudi tistih iz našega mesta, sosednjega bloka ali hiše. 
tudi ti otroci bodo v času letošnjih novoletnih praznovanj nestrpno 
pričakovali darila, mnogi med njimi morda – zaman.
ko boste v prihodnjih dneh in tednih odšli po nakupih, ki naj 
bi – v obliki najrazličnejših daril, zavitih v svetleč ovojni papir in 
okrašenih z veliko pentljo – razveselili vaše otroke, člane vaše 
družine, sorodnike in prijatelje, najprej pomislite, da podarjamo 
s srcem, z dobrimi mislimi in s čisto vestjo. ne pozabite, da je 
včasih drobna pozornost vrednejša več kot bogato darilo, in da v 
prednovoletni časovni stiski kupljeno darilo, ki se bo slej ali prej 
znašlo na dnu omare ali na pozabljeni polici, odtehta manj kot 
nakup z razmislekom o osebi, ki ji darilo poklanjamo. Še toliko bolj, 
ker živimo v času, ki od nas zahteva varčnost.
Da bi vam pri nakupih vsaj malo pomagali, vam v zadnji letošnji 
številki Vodnika ponujamo nekaj idej, kako obdarovati in razveseliti 
svoje najbližje. V rubriki darila za najdražje predstavljamo 
praktična darila za oba spola, za najmlajše člane družine ter za 
prijetno vzdušje vašega doma. Izbrali smo jih v dvorani a. Izbor, 
ki smo ga pripravili, je bogat in cenovno raznolik. Prav tak kot tudi 
v rubriki, namenjeni vašim hišnim ljubljenčkom – tudi oni so vas 
razveseljevali vse leto, zato je prav, da se pri obdarovanju spomnimo 
tudi nanje. Zanje smo darila izbrali v trgovini Mr.Pet. ker konec 
decembra radi poklanjamo lepa darila, smo se odločili, da vam v 
tokratnem intervjuju predstavimo eno najlepših Evropejk, Tjašo 
kokalj, v podobi zadnje francoske kraljice marije antoinette. V 
rubriki gurme – mesec december je ponavadi napolnjen tudi s 
sladkimi užitki – pa naj vas seznanimo s ponudbo slaščičarne dulcis 
Caffe in vam zaupamo še njihov recept za sladico tarte tatin.
toda vrnimo se k zgodbi z začetka tokratnega pisanja; misel 
na modro puščico, ki je od leta 1953, ko je prvič izšla v tiskani 
izdaji in kmalu postala sinonim za (ne)uresničene novoletne želje 
in otroška hrepenenja, naj vas spremlja tudi ta konec leta. nič 
zato, če vaš letošnji žep ni dovolj globok – še vedno lahko svoje 
najbližje povabite, da se nam v prazničnem decembru pridružijo 
na brezplačnem drsališču na Trgu mladih (brezplačna je tudi 
izposoja drsalk), najmlajše pa lahko razveselite z obiskom katere 
izmed otroških predstav, ki jih bodo obiskali miklavž; Dedek 
mraz in Božiček. Prav tako jim lahko naredite veliko veselja z 
nakupom opreme na sejmu zimsko športne opreme, ki bo od 3. 
do 5. decembra v našem BtC City. Pa srečno!

maja oven
odgovorna urednica
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akTualno
novosti

  Memories
nova trgovina za ustvarjalne
trgovina memories je ustvarjalna trgovina, ki ponuja 
pripomočke in materiale za izdelovanje voščilnic, kolažnih 
(scrapbook) albumov in preostalih tehnik ustvarjanja, 
spremlja trende ustvarjanja na svetovnem trgu in ponuja 
materiale (večinoma ameriških proizvajalcev), ki so na 
slovenskem trgu novi. V ponudbi memories boste našli 
pestro izbiro albumov, papirja, štampiljk, luknjačev, različnih 
dodatkov in pripomočkov, pa tudi modelirne mase, barve, 
decoupage itd.. V trgovini, kjer nove proizvode in materiale 
tudi redno predstavljajo, lahko nekatere izdelke kupite po 
akcijskih cenah, del njihove ponudbe pa si lahko ogledate ali 
jih naročite na spletni strani trgovine.
------------------------------------------------------------------
Dvorana a
t: 01/810 90 07
www.memories.si 
------------------------------------------------------------------

  brezplačno polnjenje 
električnih vozil 
na območju BtC City ljubljana sta nameščena dva stebrička 
za polnjenje električnih vozil, prvi je pred vhodom na južni 
strani Dvorane a, drugi pa pred poslovno stolpnico BtC City. 
Družba BtC omogoča brezplačno polnjenje vsem lastnikom 
vozil, ki jih poganja elektrika. Polnjenje je mogoče s pomočjo 
posebnih žetonov, ki jih lahko dobite na Info točki v Dvorani a 
ali na recepciji poslovne stolpnice (kavcija za žeton znaša 15 
evrov).
--------------------------------------------------------------------
www.eko-btc.si
--------------------------------------------------------------------

  brezplačno drsanje
trg mladih 
na začetku decembra bomo na trgu mladih odprli že 
tradicionalno drsališče, seveda, če nam bodo vremenske 
razmere to dopuščale.
Drsališče bo odprto vsak dan, od 10. do 22. ure.
Drsanje in izposoja drsalk sta BREZPlaČna.

Z vami bo ob sobotah in nedeljah vse do 19. decembra, 
med 11. in 13. uro drsal tudi božiček. Vabljeni!

  MbT
trgovina mBt na novi lokaciji
skrivnost uspeha obutve mBt je v edinstvenem fiziološko 
zgrajenem podplatu masai senzor. ta posebna konstrukcija 
med hojo po trdi podlagi posnema boso hojo po pesku, 
naravno stanje, ki vodi v vzpostavljanje ravnotežja, ter dodatno 
aktivira mišice gibalnega sistema. obutev mBt je najboljša 
obutev za vaše telo, saj razbremenjuje sklepe in hrbtenico, 
zravna držo, aktivira že zdavnaj zakrnele in zato deformirane 
mišice ter preprečuje bolečine.
obiščite jih na novi lokaciji v Dvorani a, kjer vam ponujajo 
brezplačno analizo stopal.
--------------------------------------------------------------------
Dvorana a/zgornje pritličje
t: 01/585 22 46
www.si.mbt.com
--------------------------------------------------------------------

  ga in Comshop
nova podoba
na začetku jeseni sta trgovini ga in Comshop na južnem 
delu Dvorane 9 prenovili in modernizirali pročelje v skladu z 
njihovo celostno podobo v zeleni in rdeči barvni kombinaciji.
ga, gospodinjski aparati vam na 700 m2 ponujajo 
največji izbor gospodinjskih aparatov in kuhinj v sloveniji. 
specializirani prodajalci pa vam bodo pomagali z nasvetom, 
da boste izbrali natančno to, kar je najbolj primerno za vaše 
gospodinjstvo. na izbrane blagovne znamke gospodinjskih 
aparatov in kuhinj noblessa nudijo 5 let garancije.
Comshop je specializirano trgovsko podjetje za prodajo 
računalniške opreme, avdio in video naprav, opreme za 
fotografijo, navigacije in zabavne elektronike. Ponuja cenovno 
konkurenčne in tehnološko napredne izdelke. s stalnim 
širjenjem palete izdelkov in storitev ter z visoko profesionalno 
ravnjo vseh zaposlenih zadovoljuje potrebe kupcev.
--------------------------------------------------------------------
Dvorana 9 
ga t: 01/520 46 50, Comshop t: 01/620 78 11  
www.gospodinjski-aparati.si, www.comshop.si
--------------------------------------------------------------------

  Planet kuhinj
Prenovljeni salon kuhinj in ugodne 
promocijske cene
Podjetje Planet kuhinj d. o. o. je na začetku novembra odprlo 
prenovljeni salon kuhinj s petnajstimi novimi kuhinjskimi 
eksponati z vgrajenimi najnovejšimi aparati bele tehnike, ki 
vam omogočajo popoln vpogled v vse možnosti in podrobnosti 
pri izboru kuhinje. kuhinjski programi Premium line, trend in 
Basic bodo zadovoljili vse vaše želje. Še posebej izpostavljajo 
kuhinjski program Premium line z visoko kakovostnimi 
materiali, inovativno tehnologijo in vrhunskim dizajnom, ki je 
namenjen tistim, ki želijo nekaj več v svoji kuhinji. kuhinjska 
programa trend in Basic ponujata obilo različnih možnosti 
izdelave po dostopnih cenah, kljub temu pa ohranjata visoko 
kakovost materialov in izdelave ter moderen dizajn.
V prenovljenem salonu obiskovalcem ponujajo široko 
paleto kuhinj in strokovno usposobljene svetovalce, ki vam 
bodo pomagali pri izboru vaše sanjske kuhinje. Do konca 
prihodnjega leta pa vam ponujajo tudi izjemno ugodne 
otvoritvene cene.
------------------------------------------------------------------
Dvorana 11
t: 01/541 02 67
www.planet-kuhinj.si
------------------------------------------------------------------
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inTervju
tjaša kokalj in matej Filipčič

Manekenka, pisateljica, stilistka 

V podobi zadnje 
francoske kraljice
konec novembra se v ljubljanskih 
križankah izpod prstov prekaljenega 
gledališkega ustvarjalca Mateja 
filipčiča obeta ekskluzivni 
projekt – Multimedijski talkshow 
z aktualizacijo Marije antoinette, 
pop ikone 18. stoletja, v današnjem 
prostoru in času. kostum nekoč 
modne ikone pa je v okviru projekta 
nase nadela tudi ena najlepših 
evropejk Tjaša kokalj.

Še en zanimiv izziv v vaši karieri, 
če vemo, da ste se doslej preizkusili 
kot pisateljica, stilistka, tudi modna 
novinarka … kako ste sprejeli povabilo 
Mateja filipčiča?
Vesela sem, da sodelujem pri projektu, 
sploh sem navdušena nad kostumom, ki 
ga je naredil mojster kostumografije alan 
Hranitelj. kljub temu, da delam kot model in 
manekenka, se v takšni vlogi še nisem znašla 
in moram povedati, da si ves čas ogledujem 
svoje fotografije v tem kostumu. Zdi se mi, da 
je to enkrat v življenju, ne vem, če bom še kdaj 
postavljena v takšno vlogo.
najdete kakšno podobnost s pop ikono 
18. stoletja, francosko kraljico Marijo 
antoinneto?
V očeh kakšnega moškega morda sem marija 
antoinetta (smeh). mislim, da je bolje biti 
kraljica v očeh ene osebe kot kraljica v očeh 
mnogih. se mi zdi, da se to bolj obrestuje, 
da potem ne greš morda čez nekaj časa pod 
giljotino (smeh). upam, da ne.
Zadnja francoska kraljica Marija an-
toinetta je doživela vzpon in padec. ste 
sami kdaj razmišljali o t. i. kariernem 
padcu, kaj pa če …?
sama počnem v življenju stvari stoodstotno, 
vsega se lotim s trezno glavo in z odločitvami, 
za katerimi stojim in bom stala vse življenje. 
In tudi zato se nisem podala v neke pevske 
vode. Če vem, da sem v nečem dobra, mi ne 
more spodleteti. lahko mi mečejo polena, 
toda vem, da sem tako sposobna, da bom šla 
tudi čez to. Če pa se lotevam projektov samo 
zato, da lahko o njih govorim, da se jih lote-
vam, pa je padec slej ko prej neizogiben. 
Marija antoinetta je oboževala 
slaščice. ste tudi sami sladkosnedni?
Danes sem ravno v slaščičarni Dulcis Caffe 
v BtC Cityju dobila pripombo, da nisem 
primerna za to, da se slikam v slaščičarni, 
ker sem presuha (smeh). sem sladkosnedna 
na trenutke. Vendar imam obdobja, ko me 
čokolada niti malo ne gane, ko pa gre za 
kakovostno temno čokolado, se je ne branim. 
nisem pa tako sladkosnedna, da bi si ves čas 
pekla palačinke z nutello.
Zadnjo francosko kraljico so imenovali 
tudi Madame deficit. si sami radi 
privoščite kakšen drag kos oblačila?
ne ravno tako drag, ker se mi zdi za jopico 
nesmiselno odšteti 600 ali 1000 evrov. 
nisem še našla oblačila, ki bi si zaslužilo 
toliko mojega denarja – le tega je seveda 
težko prislužiti. sem pa resda zapravljivka. 
Še posebej sem navdušena nad internetnim 
nakupovanjem. naročam si stvari iz anglije, 
ker se takih kosov oblačil pri nas ne dobi, pa 
še cenejši so.
radi zavijete v bTC po modnih naku-
pih? kje najraje nakupujete?
seveda, uživam v tem. Če imam čas, pridem 
tudi pet minut pred deveto, ko ni nikogar, in 
si ogledujem, brskam, je ogromno različne 
ponudbe, obenem pa si v BtC in Emporiumu 
izposojam tudi stajlinge.

»Mislim, da je bolje biti kraljica v očeh ene 
osebe kot kraljica v očeh mnogih.«

Matej Filipčič, režiser, 
scenograf in producent 
uprizoritvenega dogodka 
Marija Antoinetta

od kod ideja za pogovorni šov oz. prehod 
iz 18. stoletja v današnjo dobo?
Pogovorni šov je odlična forma za temo, kot je 
marija antoinetta in za soočenje političnega, 
družbenega, socialnega ter ekonomskega 
ozadja 18. stoletja z aktualnim dogajan-
jem današnjega časa. Je pa to uprizoritveni 
dogodek, ker gre za spoj med dogodkom 
(eventom) in gledališko predstavo. tele-
vizijska voditeljica Darja Zgonc bo tako gostila 
francosko kraljico marijo antoinetto, ki jo 
igra izvrsten dramski igralec marko mandić. 
Pogled na njeno usodo je namreč postavljen v 
današnji čas, ko se je marija antoinetta rodila 
kot moški. na odru pa se jima pridružijo še 
mnogi skriti gostje, ki jih voditeljica povabi na 
soočenje. 
v celotni zgodbi sodelujejo številna 
znana imena (Marko Mandić, darja 
Zgonc, vesna Milek, katarina čas, ber-
narda jeklin, Miša Molk, janez Škrabec 
…) Tjaša kokalj je ena tistih, ki jih lahko 
vidimo kot Marije antoinette na foto-
grafiji. na podlagi česa ste izbrali druge 
sodelujoče?
Del celotnega projekta je tudi fotografska raz-
stava novodobnih marij antoinett, kamor sem 
povabil devetih znanih osebnosti – tudi tjašo. 
Fotografije so del gledališkega lista v obliki 
knjige, ki skupaj z besedili znanih slovencev na 
temo marije antoinette in uprizoritvenim do-
godkom oblikujejo celotni projekt. Povabil sem 
jih zaradi njihove medijske prepoznavnosti, 
mladosti, lepote, in predvsem zato, ker so vse 
uspešne predstavnice sodobne pop kulture, 
kot je bila marija antoinetta predstavnica pop 
kulture 18. stoletja. 
Projektu se je kot partner pridružila 
tudi družba bTC, ki bo prispevala 
posebno vozilo?
Z BtC se odlično dopolnjujemo, ker razumejo 
projekt marije antoinette tudi širše, ne samo 
kot modno pop in medijsko ikono. Pri projektu 
bodo sodelovali tudi s svojim Eko avtomobi-
lom, uradnim prevoznim sredstvom marije 
antoinette. Današnje trendovsko ekološko 
prevozno sredstvo, na katerem v oči bode 
napis ˝Vozim se varčno˝, namesto razkošnih 
zlatih kočij 18. stoletja je po svoje zabaven 
paradoks s slogom življenja historične marije 
antoinette. 

»V projektu sem s sodelavci izhajal iz teze, 
da smo Marija Antoinetta mi vsi, saj gre 
za širši družbeni in simbolni kontekst, ki 
ga predstavlja. V trenutku, ko smo začeli 
o njej razmišljati in jo primerjati s seboj 
in današnjim časom. S svojimi uspehi 
in neuspehi, užitki in krutimi intimnimi 
zgodbami, ne glede na spol, izobrazbo, delo, 
kariero …«

domen Mavrič / foto: aljoša rebolj, studio bomba

 

iQ
iQ 1.0 VVT-i

Poraba* od 4,3 l
CO2 od* 99

* kombinirana

Yaris
Yaris 1.0 VVT-i

Poraba* od
CO2 od*

* kombinirana

Avensis
Avensis  2.0 D4D

Poraba* od
CO2 od*

* kombinirana

Poraba* od
CO2 od*

* kombinirana

 

Urban Cruiser
UC 1.4 D4D

Poraba* od 4,5 l
CO2 od* 118

* kombinirana

 

Verso
Verso 2.0 D4D

Poraba* od 5,4 l
CO2 od* 140

* kombinirana

RAV4
RAV4  2.2 D4D

Poraba* od 5,8 l
CO2 od* 154

* kombinirana

Prius
Prius  1.8 VVT-i

Poraba* od 3,9 l
CO2 od* 89

* kombinirana

Urban Cruiser. Že od 15.590 € Verso. Že od 16.990 € RAV4. Že od 21.990 € Prius. Že od 24.990 €

Auris

5,4 l 8,1 l
115 191

5,9 l

Auris 1,33-VVT-i

139

 

Edina dilema pri nakupu avtomobila: KAM?
Toyota Center Ljubljana

BTC - Leskoškova
Toyota Center Ljubljana
VIČ - Tržaška

 

Auris. Že od 11.990 €Avensis. Že od 17.990 €Yaris. Že od 8.680 €IQ. Že od 13.200 €
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aTlanTis
Vodno mesto

---------------------------------------------------------------------
t: 01/585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si
---------------------------------------------------------------------

delovni čas: 
Dežela savn: vse dni v letu od 9. do 23. ure
Svet doživetij in Termalni tempelj: od ponedeljka 
do četrtka, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje 
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure

na facebooku že več 
kot 5.300 prijateljev
Število atlantisovih fanov strmo narašča, vsak mesec 
se jim pridruži okoli 1.500 novih. Do konca leta jih 
pričakujemo vsaj 7.500. Pridružite se nam tudi vi, 
komentirajte, delite vodne izkušnje in sodelujete v 
FB nagradnih igrah.

www.facebook.com/vodnoMestoatlantis

HiT

2011
HIT 2011 – IZBOR IGRAČ ZA VSE STAROSTI, KI BODO V PRIHAJAJOČEM 
LETU PRAVI HIT ZA VAŠE MALČKE, SAJ ZA ZDRAV RAZVOJ POTREBUJEJO 
USTVARJALNO IN ZABAVNO IGRO. KREATIVNE IGRAČE KAKOVOSTNIH 
MATERIALOV PO AKCIJSKIH CENAH. VSE TO IN ŠE VEČ – V BABY CENTRU!

Akcijske cene veljajo od 22.10.2010 do 19.1.2011.

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

191919,90,90,9019,90191919,9019,9019,90191919,9019 Modna Barbie z oblačili
Redna cena: 32,90 €
Art. 219876

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

444444,90,90,90
Zaboj z 969 kockami
Redna cena: 54,90 €
Art. 219634

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

999,90,90,909,90999,909,909,90999,909
Poganjalec Tolocar
Redna cena: 14,90 €
Art. 165403-165405, 169657

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

292929,99,99,9929,99292929,9929,9929,99292929,9929
Medo Pravljičar
Redna cena: 44,99 €
Art. 220788

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

242424,90,90,90
Računalnik Ninja ali Winx
Redna cena: 39,90 €
Art. 174821, 219310

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

141414,90,90,90
Glasbena skladanka
Redna cena: 19,90 €
Art. 170199

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

141414,99,99,99
Color shifters kaskaderji
Redna cena: 21,99 €
Art. 201098

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

393939,90,90,9039,90393939,9039,9039,90393939,9039
Risalna tabla
Redna cena: 54,90 €
Art. 219379, 219380

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

191919,90,90,9019,90191919,9019,9019,90191919,9019
Punčka Vivien
Redna cena: 29,90 €
Art. 218572

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

999,90,90,909,90999,909,909,90999,909
Družabna igra 
Mala čarovnica 
Redna cena: 33,90 €
Art. 174687

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

292929,90,90,9029,90292929,9029,9029,90292929,9029
Igralni center Sončni dan
Redna cena: 49,90 €
Art. 208660

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

161616,99,99,99
Magnetna risalna tabla
Redna cena: 24,99 €
Art. 130578

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

151515,99,99,99
Pojoča knjiga
Redna cena: 25,99 €
Art. 174939

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

131313,90,90,90
Otroška blagajna
Redna cena: 19,90 €
Art. 170212, 219377

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

999,99,99,999,99999,999,999,99999,999
Pojoči pingvin ali želva
Redna cena: 15,99 €
Art. 160730, 187864

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

191919,90,90,9019,90191919,9019,9019,90191919,9019
Vozilo Rider
Redna cena: 27,90 €
Art. 220307

Oglas Hit_245×365.indd   1 11/16/2010   1:50:42 PM

tudi za najbolj 
zagrizene 
individualiste

Pregovor pravi, da gre v dvoje lažje in da je v dvoje 
lepše. vendar ne le pri delu, vsakdanjih opravilih in 
zabavi, tudi pri – športu. v vodnem mestu atlantis 
se tega dobro zavedamo, zato smo za vas pripravili 
nove programe skupinske vadbe, ki navdušujejo 
tudi najbolj zagrizene indivudualiste. v skupini je 
rekreacija prijetnejša, prijateljstva, ki se ob tem 
spletejo, pa trdnejša. v novo leto boste morda prav 
zaradi njih vstopili bogatejši. Pa srečno!

Različne skupinske vadbe v atlantisu (zahtevnejše za 
aktivnejše, vadbe, namenjene krepitvi vitalnosti in telesne 
pripravljenosti, ter sprostitvene skupinske vadbe) smo 
v novembru dopolnili z dvema novima programoma, 
ki se jima lahko v termalnem templju pridružite vsak 
delovni dan med 17. in 21. uro. razgiban vsak dan 
je 45–50-minutna vadba v vodi, pri kateri za boljše 
počutje, zdravje in vitalnost poskrbimo z najrazličnejšimi 
skupinskimi vajami v vodi; pod vodstvom usposobljenega 
vaditelja dinamično in zabavno sledimo zakonitostim 
gibanja v vodi. Vadbo kombiniramo z različnimi 
pripomočki, ki nam ob pravilni uporabi otežijo ali olajšajo 
gibanje in položaje telesa v vodi. Za pravo vzdušje in še 
boljšo motivacijo pa vas spremlja prav tej vadbi primerna 
motivacijska glasba.
Drugi program skupinske vadbe, poimenovali smo 
ga dobro počutje, je namenjen razvajanju, ki si ga 
ob koncu leta zagotovo zaslužite; sproščali se boste 
lahko v novi infra savni in kolagenski komori, varni in 
neinvazivni terapiji z razpršeno svetlobo, ki pripomore k 
zmanjšanju gubic, vlaženju kože, povečanju in izboljšanju 
njene gladkosti. Pomaga pa tudi pri izgubljanju odvečnih 
kilogramov, zmanjšanju maščobnih oblog in celulita. Po 
savnanju boste lahko zaplavali v zunanjem bazenu in si ob 
zdravih napitkih (ti so všteti v ceno programa) podaljšali 
sprostitev v oazi našega termalnega templja.

Čas je za savno!
Četudi snega in pravega mraza ni od nikoder, je morda 
prav, da znova razmislite o obisku ene od savn Vodnega 
mesta atlantis. V mesecih, ko smo najbolj nagnjeni 
k prehladom, je savnanje še posebej priporočljivo. to 
namreč krepi imunski sistem in nam s tem pomaga 
k boljši kondicijski pripravljenosti, večji storilnosti in 
zmanjšanju izostankov pri službenih obveznostih. V 
atlantisu, kjer znamo poskrbeti za vse okuse in prisluhniti 
najrazličnejšim željam, ljubitelji savnanja lahko izbirate 
med 12 različnimi vrstami savn (od klasične finske in 
parne, do zemeljske, rudniške, blatne, panoramske in 
podobno), med katerimi velja v zimskih mesecih omeniti 
predvsem infra savno; energija v infra rdeči savni deluje 
globinsko in ogreje naše telo, ker pa je temperatura v infra 

atlantis znova 
zmaguje
Da v Atlantisu znajo zadovoljiti prav vse 
okuse številnih obiskovalcev, znova dokazuje 
priznanje za naslov Naj kopališče 2010, ki ga 
je v kategoriji vodnih parkov Atlantis osvojil že 
šesto leto zapored. Izbor najbolj priljubljenih 
kopališč v Sloveniji, ki že dve desetletji poteka 
v okviru radijske oddaje Dobro jutro, Slovenija, 
je v letošnji jubilejni, 20. sezoni izbora doživel 
svojevrstni odziv; za najboljše slovensko 
kopališče je namreč v petih mesecih glasovalo 
več kot 60.000 radijskih poslušalcev in 
obiskovalcev spletne strani radijske postaje, ki 
so glasove oddali 100 slovenskim kopališčem. 

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

hymer dočakal 
svojega šoferja
Konec oktobra se je iztekla nagradna igra, 
ki jo je Vodno mesto Atlantis pripravilo v 
sodelovanju z AC Glavan.
Štirinajst dni so lahko obiskovalci Atlantisa 
izpolnjevali nagradne kupone (izpolnili in 
oddali so jih več kot 2.000) ter sodelovali v 
nagradnem žrebanju za petdnevni brezplačni 
najem Hymerjevega avtodoma, ki ga podarja 
podjetje AC Glavan iz Celja. Srečni izžrebanec 
je gospod Ignac iz Depale vasi.

rdeči savni nižja kot v finski, je tudi priporočljiva za ljudi 
s kardiovaskularnimi težavami. s segrevanjem telesa se 
poviša srčni utrip in poveča količina pretoka krvi skozi 
srce. Povečana telesna temperatura za 0,2 °C (blaga 
hipertermija) poveča telesno presnovo, izločanje potu in 
sproži temeljito razstrupljanje telesa. V infra rdeči savni 
boste lahko zdravili in blažili različne bolezni (artroza in 
artritis, blagi revmatizem, težave s hrbtenico, mišične 
napetosti, vnetja, infekcije in okvare imunskega sistema), 
blagodejno pa bo vplivala tudi na vašo polt in morebitne 
težave s kožo.
Pridružite se nam v Deželi savn, kjer sanje postanejo 
resničnost. Prepustite se blagodejnim učinkom savn 
in različnim brezplačnim terapijam (aromaterapije, 
vrtinčenje zraka, blatna kopel), ki jih izvajamo v savnah, da 
bo vaš obisk Vodnega mesta atlantis še prijetnejši.
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Prodajna mesta: trgovina H2O Ljubljana • BTC dvorana A (A7) • Maximarket • Trg republike 1, Ljubljana • www.bluesportswear.com

MODNA ŠPORTNA OBLAČILA IZDELANA IZ NAJBOLJŠIH MATERIALOV

VRHUNSKA NEMŠKA KVALITETA

5 let garancije
na okovje, mehanizme in leseni del

SPECIALIZIRANE TRGOVINE ZA GOSPODINJSKE APARATE  IN KUHINJE

Ponudba velja do 31.12.2010

www.gospodinjski-aparati.si

GA, gospodinjski aparati, d.d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana

btc_vodnik_nov_2010.indd   1 10.11.2010   15:39:24
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sTil DaRIla    Za naJDRažJE

kučma 12,90 EUR
trgovina Principessa, Dvorana a

ura Zzero 159,90 EUR
uhani 29,99 EUR
trgovina stentime, Dvorana a

Zapestnica 45,99 EUR 
Prstan 26,99 EUR
trgovina sten time, Dvorana a

ura guess 189 EUR
trgovina slowatch, Dvorana a

Zajček in odejica 19,90 EUR
trgovina Benetton, Dvorana a

liker (višnjev/teranov) s čokoladnimi kozarčki 11,90 EUR 
trgovina Čar arome, Dvorana a, kletna etaža

Čokolade različnih okusov 2,70 EUR/kos
trgovina Čar arome, Dvorana a, kletna etaža

macroni piškotki v darilni embalaži 0,70 EUR/kos
slaščičarna Dulcis

set dveh pladnjev 41,90 EUR
Brisača 50 x 100 cm 5,90 EUR
Posodica za milo 12,90 EUR
Posodica za ščetke/vazica 8,90 EUR
trgovina manterol, Dvorana a

Pregrinjalo 250 x 270 cm 124,90 EUR
okrasna blazina 5,25 EUR
Prevleka za okrasno blazino 20,90 EUR
trgovina manterol, Dvorana a

Darilca, darila, obdarovanje
December je mesec obdarovanj in praznovanj. Izbira daril, še posebej tistih, izvirnejši, pa 
ni vselej lahko delo, saj včasih preprosto nimamo prave ideje, kaj podariti. spretnejši se 
lotimo peke piškotkov, ki jih podarimo v lepi kovinski škatli ali pa jih kar kupimo v trgovini 
in damo v lep zavoj z veliko pentljo. sami sešijemo blazino iz ostankov blaga, obdarjeni pa 
se bo prav gotovo ob vsaki uporabi spomnil na nas. Da bi vam prihranili dragocen čas, smo 
za vas pripravili nekaj idej. želimo vam lepe in vesele praznike. 

Prstan Calvin klein 65 EUR
uhani Calvin klein 95 EUR
trgovina slowatch, Dvorana a

set skodelic 17,90 EUR
trgovina Hiša daril, Dvorana a

apple Ipod touch 314,99 EUR
trgovina Big Bang

Fotoaparat Canon sX130 199,99 EUR
trgovina Big Bangsolnica, posoda za maslo, pekač; aranžirano 43,99 EUR

trgovina hiša daril, Dvorana a

HAIR SPA – Podarite si najboljše za vaše lase
Od začetka novembra lahko pritličju Dvorane 9, nad salonom diagnostičnega centra Clarus, obiščete 
izjemen frizerski salon Hair Spa, v katerem bodo za vaše lase poskrbeli odlični frizerski stilisti 
s pomočjo vrhunskih izdelkov. Hair Spa izkorišča dolgoletne izkušnje blagovne znamke Subrina 
Professional na področju frizerstva. Ta je svojimi izdelki prisotna v številnih državah od Kanade, Švedske, 
Nemčije, Češke, Poljske do Rusije idr. Tudi v Sloveniji je znamka prisotna v številnih frizerskih salonih. 
Nudi popolno paleto izdelkov za sijočo barvo las, za kreativen styling, za lepe kodre ter popolno nego 
las, tako za ženske kot moške in otroke. Visoko kakovost izdelkov so v Hair Spa združili z frizerskimi 
mojstri, ki so si znanje nabirali po vsem svetu.
Podarite si najboljše za svoje lase in obiščite Hair Spa. Ob masaži lasišča na posebnih masažnih stolih se 
boste popolnoma sprostili in pridobili dodatno energijo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odprto od ponedeljka do sobote, od 8. do 20. ure. 
Dvorana 9, T 01/585 18 55, www.hairspa.si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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* Akcije veljajo v obdobju od 26.11.2010 do 31.12.2010 oziroma do odprodaje zalog sedežnih garnitur. Splošne informacije in podrobnejše informacije o ponudbi in o akcijah prejmete na navedenih prodajnih mestih podjetja Maros d.o.o.. V cene je vključen DDV. Vse slike 
so simbolične. Akcije ne vključujejo dekoracije na slikah. Podjetje Maros d.o.o. si pridržuje pravice do spremembe cene pri dobaviteljih. Vse omenjene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom. Spremembe in napake v tisku so možne. Takojšnja dobava velja za 
modele iz zaloge. Maros d.o.o., Šmartinska 53, Ljubljana, T 01 401 20 00

BOŽIČNO NOVOLETNI POPUSTI 
V SALONIH MAROS 

OSTALA PRODAJNA MESTA:

CELJE, Celeiapark, Aškerčeva 14, T 03 491 8270, del. čas: pon-pet: 9:00-20:00 sob: 9:00-13:00

JESENICE NA DOLENJSKEM, TPC Slovenska vas, T 07 457 4072, del. čas: pon-pet: 9:00-20:00 sob: 9:00-13:00

www.maros.si
 

ITALSOFA   zofa Moresco (I279)   trosed s podaljškom, 
usnje    PREJ OD 2.297,00 EUR,  SEDAJ OD 1.837,60 EUR

ITALSOFA   zofa Manduria (I218)   kotni sestav, usnje  
  PREJ OD 2.548,00 EUR, SEDAJ OD 2.038,40 EUR

IZ ZALOGE, DOBAVA TAKOJ ! IZ ZALOGE, DOBAVA TAKOJ !

PRIHRANEK 459,40 EUR ali več* PRIHRANEK 509,60 EUR ali več*

VELIKA PRAZNIČNA AKCIJA za nakup
SEDEŽNIH GARNITUR iz zaloge in za 
individualna naročila KUHINJ Essebi*

3-metrski sestav vključuje: 
element za vgradni hladilnik  vrata za pomi-
valni stroj  element za pomivalno korito  ele-
ment za električno ploščo in pečico s predalom 
 predalnik s tremi predali  trije viseči elementi 
 delovno ploščo  podnožje  okrasno stensko 
letev  sestav ne vključuje bele tehnike

3 m

P R O I Z V E D E N O  V  E U

LJUBLJANA, BTC Dvorana 2, Šmartinska c. 152, T 01 401 20 27/28/29, del. čas: pon-pet: 10:00-20:00 sob: 10:00-18:00

PRIHRANEK 340,92 EUR ali več*

ESSEBI    kuhinja Mito    sodobna kuhinja, polymer, mat, dobavljiva v treh barvah: 
bela, slonokoščena in rdeča, na voljo z različnimi izvedbami delovnih plošč debeline 
12, 40 ali 60 mm   cena 3 m sestava PREJ OD 1.704,57 EUR, SEDAJ OD 1.363,65 EUR

V ceno ni vključena bela tehnika in drugi aparati.

Vam in Vašim ljubljenčkom želimo

VESELE BOŽIČNE
IN

NOVOLETNE 
PRAZNIKE!

Ptičja krmilnica 
BALTIC mix
cena: 19,90 €

Mešanica za zunanje 
ptice 900g + 100g
cena: 1,59 €

Lojne pogače
500g 
cena: 1,29 €

Ptičja krmilnica BOTANO 
35x35cm 
cena: 29,90 €

FRIZERSKA
TRGOVINA

ESTELA
BTC, HALA 3

Tel.: 01/585-28-90

FRIZERSKI
SALON
ESTELA

Tel.: 01/542-42-94

KOZMETIČNI
SALON
ESTELA

Tel.: 01/542-42-95

s tem letakom

-20 %
na vse artikle in storitve

(razen akcije)
velja do 31.12.2010.
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gurMe
DulCIs CaFFE

meseca november in december sta 
ponavadi napolnjena s sladkimi užitki, zato 
smo se odločili, da vam v tokratni rubriki 
gurme predstavimo novo slaščičarno 
v BtC Cityju, Dulcis Caffe. že ime pove 
vse. Prijeten ambient, prijazno osebje in 
vrhunske slaščice bodo premamili še tako 
zahtevnega sladkosneda, ki se mu bodo ob 
pogledu na najrazličnejše dobrote zagotovo 
pocedile sline.
Dulcis Caffe je doživel odprtje junija letos, 
najdete pa ga ob tržnici v BtC. V ambientu 
pristnega francosko-secesijskega sloga 
vam ponujajo najrazličnejše slaščice, 
narejene po zadnji modi. njihova posebnost 
je, da vsebujejo samo naravne sestavine 
brez kakršnih koli pecilnih praškov in 
umetnih dodatkov. Pri njih lahko poskusite 
sladke pregrehe različnih oblik, vrst 
in okusov; tako vam bodo v slaščičarni 
ponudili veliko paleto tort, monoporcijskih 
tortic, sladic v čašah, pit in drugih dobrot. 
Ravno na dan, ko je ekipa BtC Vodnika 
v Dulcisu pripravljala ta prispevek in 
je aljoša Rebolj fotografiral sladice, je 
slaščičarno Dulcis obiskala kontroverzna 
francoska kraljica marija antoinetta, ki 
jo je upodobila naša najbolj uspešna miss 
universe, tjaša kokalj.
mojstrovine Dulcis Caffeja ustvarja 
Blaž Drobnak, ki ga je izuril slaščičarski 
velemojster francoske kuharske šole 
Chef, naser gashi. ta je na svojega učenca 
prenesel vrhunsko pripravo francoskih 
sladic, ki so sedaj na voljo tudi vam. ker pa 
v slaščičarni namenjajo velik poudarek tudi 
razvajanju svojih gostov, so vam omogočili 
naročanje slaščic, prilagojeno vašim 
željam. Če torej potrebujete izvirno darilo 
za rojstni dan, želite presenetiti prijatelja 
ali pa bi vam prijala le sladka popestritev 
dneva, lahko v Dulcis Caffeju naročite 
slaščice po svoji meri in okusu.
najrazličnejše dobrote, ki jih lahko 

poskusite v slaščičarni, bodo navdušile 
še tako izbirčnega gosta. oboževalci kave 
morajo poskusiti torto opera, v kateri kava, 
čokolada in slasten mandljev biskvit kot 
operna aria poživljajo duha. Zaljubljenci si 
lahko privoščijo romantični flirt poželjivih 
jagod na krhkem testu pite Jagoda. 
svojevrsten fenomen je postala sladica 
macaron, zadnji svetovni hit, ki je obnorel 
svet. Vse to in še več lahko okusite tudi 
sami v slaščičarni Dulcis Caffe.
V Dulcisu so bili prijazni in so prispevali 
recept za eno izmed svojih sladic tarte 
tatin, ki je neke vrste jabolčna pita v 
francoskem slogu. 

Vabimo vas, da jih obiščete in poskusite 
odličen tarte tatin.

Vrhunske slaščice v 
francoskem slogu

Za tarte tatin potrebujete:
•	 6	jabolk	(najboljša	so	zlati	delišes,	morajo	pa	biti	čvrsta)
•	 150	g	sladkorja
•	 40	g	masla
•	 listnato	ali	krhko	testo

Priprava
Jabolka	olupimo	in	narežemo	na	četrtine	ter	jih	položimo	v	okrogel	modelček	
globine	5	do	7	cm	in	premera	22	cm.	Po	vrhu	potresemo	sladkor	in	maslo	in	vse	
skupaj	10	do	15	minut	pečemo	na	štedilniku	(najbolje	na	plinskem);	toliko,	da	
se stopita sladkor in maslo ter pronicata skozi jabolka. Vse skupaj za 14 minut 
damo	v	pečico,	ogreto	na	200	°C.	Nato	vse	skupaj	vzamemo	iz	pečice	in	na	vrh	
dodamo	listnato	ali	krhko	testo	ter	pečemo	še	15	minut.	Zatem	vzamemo	iz	
pečice	ter	pustimo	počivati	približno	eno	uro.	Ohlajen	Tarte	tatin	nato	na	hitro	
obrnemo iz pekača, tako da je sedaj testo spodaj in so jabolka zgoraj. Ponudimo, 
lahko	tudi	s	kepico	sladoleda.
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Trend
hišni ljubljenčki

Z	darili	iz	Mr.	Peta	razveselite	in	
razvajajte	svoje	hišne	ljubljenčke
V času obdarovanja ljubitelji in lastniki živali nikoli ne pozabijo na hišne ljubljenčke. 
Zanje so v trgovini mr. Pet pripravili nekaj praktičnih in uporabnih daril, prav tako pa 
tam najdete vse potrebne pripomočke za nego in razvajanje kužkov, mačk, glodalcev, 
ptic. na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji ribic, saj vam bodo v mr. Petu pripravili vse 
potrebno s področja akvaristike.

ovratnica, usnjena 19,50 EUR
Poljubna izbira črk  2,08 EUR za kos

Hišica/ležišče za mačko ali kužka 48,90 EUR

Igrača/grizalo za kužke iz naravnih materialov 6,90 EUR

Igrača za mačke, vibrirajoča miška 3,30 EUR

Plašček za kužke torry 15,50 EUR

Zunanja ptičja krmilnica Baltic 19,90 EUR

suhi šampon v spreju za lažje razčesavanje 

dolge dlake Hery 21,90 EUR
Hery šampon za mačke 10,90 EUR
Hery balzam za mačke 9,90 EUR

Posoda za hrano 29,90 EUR

ali veste, kateri je bil najslavnejši maček na svetu? 
Deway, ki je 19 let preživel v spencerski mestni knjižnici v ameriški zvezni državi 
Iowi. našli so ga v nabiralniku za izposojene knjige. Bil je majhen, premražen, 
oranžen muc, ki se je tiščal h kupu vrnjenih knjig. mačka je preprosto nekdo odvr-
gel v nabiralnik. na srečo pa je v knjižnici našel svoj topel dom in veliko ljubečih 
skrbnikov. Bil je vesel, očarljiv, ljubezniv, očaral je prav vsakogar, ki je vstopil v 
knjižnico in vsak obiskovalec je imel občutek, da ima prav njega najraje. 
mačkov in kužkov brezdomcev imamo tudi v sloveniji veliko. Če jim ne moremo 
podariti doma, pokličimo na pomoč zavetišča, kjer jim bodo nudili oskrbo in 
začasni dom. mnogi so našli dom pri dobrih ljudeh, ki jih razvajajo tako, kot so 
razvajali Dewaya. 
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