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Prižgite luči!
Mesto gre v nebo!
Bližajoči se prvi september in z njim nepreklicni konec šolskih poletnih
počitnic v meni nehote vzbudita spomine na tisti davni začetek šolskega leta,
ko sem morala za leto dni zapustiti sošolce v Ljubljani in se – navkljub solzam,
celo užaljenosti in jezi – zaradi maminega specialističnega študija interne
medicine preseliti k stari mami v Logatec. Kot mestni »gospodični« mi v
takrat še močno ruralni sredini Logatca ni bilo lahko; še dolgo po začetku
šolskega leta sem namreč v tistem 4. b razredu veljala za nekakšen tujek, saj
iger vaških otrok nisem poznala, še manj dela na kmetijah, od koder je izvirala
večina mojih sošolcev, in za nameček sem govorila še za logaška ušesa
nemogočo »ljubljanščino«. A zgodnja pomlad je tistega šolskega leta prinesla
tudi nekatere spremembe; stari mami sem morala pomagati pri delu na njivi
in odpor, s katerim sem v pest prvič stisnila od aprilskega dežja premočeno
zemljo, je kmalu zamenjalo veselje ob domačih opravilih, grabljenju sena,
pobiranju vej v sadovnjaku, pestovanju sosedove mačke in domačega kužka
in krmljenju živine na domačijah sošolcev, da »prepovedanih« opravil, med
katere je stara mama prištevala rabutanje jabolk ali koruze za pečenje
in vožnjo s kolesom brez zavor po klancu s Tabora ali Sv. Janeza, sploh ne
omenjam. Osebnih računalnikov, mobilnih telefonov in kabelske televizije z
več kot sto programi takrat nismo poznali in jih zato tudi nismo pogrešali,
imeli pa smo veliko prostega časa, časa za igro, časa za številne vragolije
in sklepanje prijateljstev. Leto, ki sem ga preživela v Logatcu je zato eden
najlepših spominov na moje šolanje in šele danes vem, da je bilo to obdobje
tudi prvo leto šole življenja, nekakšne »enajste šole«, nabiranja izkušenj in
znanja, ki jih, če bi ostala v Ljubljani, nikoli ne bi dobila.
Prvemu septembru posvečamo tudi to številko popočitniškega BTC Vodnika.
Ne le zaradi uradnega začetka novega šolskega leta, temveč predvsem
zato, ker bo na večer tega dne v našem »mestu« še posebej slovesno; ob
prisotnosti visokih gostov – predsednika RS dr. Danila Turka, župna MOL
Zorana Jankovića in predsednika uprave BTC Jožeta Mermala – bomo pod
geslom Prižgite luči! Mesto gre v nebo! slovesno odprli in predali namenu
dokončano Kristalno palačo, najzahtevnejši projekt v zgodovini družbe BTC.
In ker številko posvečamo tudi šoli, vam v rubrikah Trend in Stil svetujemo
pri izbiri šolskih potrebščin in jesenske garderobe za vašega šolarja ali
šolarko (izbrali smo jih v Dvorani A in Benettonovi trgovini Megastore
poleg Milleniuma), v prvih septembrskih dneh pa pripravljamo že
tradicionalni sejem rabljenih šolskih učbenikov, s katerim želimo pomagati
predvsem tistim šolarjem in njihovim staršem, ki bi si nove šolske učbenike
zaradi pomanjkanja denarja težko privoščili. V petek, 9. septembra, pa
srednješolcem, študentom in vsem mladim po srcu podarjamo Ritem
mladosti 2011, največji brezplačni popočitniški žur v mestu, na katerem
bodo nastopili R. I. O., Shapeshifters, Sidharta, Prljavo kazalište, Maja Keuc,
Kingston, April, Zlatko, Xequtifz, Aven in še mnogi drugi.
Za vse, ki bi si kljub začetku šole želeli podaljšati poletje v BTC Cityju,
lahko zapišem, da bodo zunanji bazeni Vodnega mesta Atlantis odprti še
v septembru, že v prihodnjih dneh pa se lahko vpišete v plavalne tečaje, ki
jih v Atlantisu organizirajo za vse starostne skupine otrok in odraslih. Če
ob zapisanem dodam še to, da smo poleti v BTC Cityju in v Kristalni palači
odprli kar nekaj novih trgovin (med njimi tudi trgovino modnih izdelkov za
opremo doma Casa K), da bo 31. avgusta pred Vodnim mestom Atlantis
že četrto tekmovanje smučarjev tekačev v sprintu na rolkah in da si boste
1. septembra zvečer na Ameriški ulici na velikih zaslonih lahko ogledali
neposreden prenos odprtja Kristalne palače, je vzrokov za ponoven obisk
BTC Cityja najbrž več kot dovolj. Pridružite se nam!
Maja Oven,
odgovorna urednica

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
---------------------------------------------------------Športni center Millenium
ponedeljek-petek: 7.00-23.00
sobota, nedelja in prazniki: 8.00-23.00
----------------------------------------------------------
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novosti in dogodki
Brezplačne
predstavitvene ure
tujih jezikov
V jezikovnem centru Lingula otroke in
odrasle med 1. in 15. septembrom med 17.
in 18.30 uro vabijo na predstavitvene ure
tujih jezikov s praktično vsebino.
Brezplačne ure jezikov za odrasle
• Osnove (ang., nem., ita., špa., fra.): sreda,
7. septembra, in torek, 13. septembra
• osvežitvena (ang., nem., ita., špa., fra.):
četrtek, 8. septembra
• poslovna (ang., nem.): ponedeljek
12. septembra
Brezplačne ure jezikov za otroke in dijake
• Pravljične urice v ang. (4 do 6 let):
ponedeljek, 5. septembra, in sreda,
14. septembra
• pravljične urice v fra. (4 do 6 let): torek,
6. septembra, in četrtek, 15. septembra
• OŠ (1. do 3. razred) ang., nem., fra.:
ponedeljek, 5. septembra
• OŠ (1. do 3. razred) špa. ali ita.: torek,
6. septembra
• OŠ (4. do 6. razred) ang., nem.: torek,
6. septembra
• OŠ (4. do 6. razred) fra.: četrtek,
8. septembra
• priprava na maturo iz ang.: torek,
6. septembra

Podjetje Žakelj
odprlo nov salon
Sedežna garnitura je oaza počitka, udobja in
najboljših občutkov. V podjetju Žakelj se dobro
zavedajo, kako pomembna sta udobje in občutek
varnosti, zato so nov, večji salon v BTC Cityju
Ljubljana preoblikovali v oazo, v kateri se kupec
počuti prijetno in kjer se mu prodajni svetovalci
individualno posvetijo pri iskanju najboljše rešitve
za njegov prostor. V novem prodajnem salonu
je predstavljena popolna kolekcija sedežnih
garnitur Žakelj z dodatki, kot so okrasne blazine,
tabureti, sedežne vreče, vaze za rože. Posebnost
prodajnega programa je visoka prilagodljivost,
saj je sedežno garnituro možno dimenzijsko
popolnoma prilagoditi prostoru, kupcem pa
je na voljo široka paleta materialov in barvnih
kombinacij.
----------------------------------------------------Dvorana 10
T: 01 547 75 20
e-naslov: btc@zakelj.si
www.zakelj.si.
-----------------------------------------------------
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Spoznajte učitelje in preizkusite Lingulino
metodo poučevanja! Prijavite se na www.
lingula.si ali s klicem na 080 23 52, 01 541
00 33 ali 040 544 544 oziroma neposredno
v Linguli. Priporočajo rezervacije.
Ustvarjalne delavnice pred Dvorano A
Na otroškem igrišču med Dvorano A in
Tržnico BTC v BTC Cityju Ljubljana bodo
od petka, 26. avgusta, ponovno potekale
ustvarjalne delavnice. Otroci bodo
izdelovali različne izdelke iz papirja, gline
… Delavnice v organizaciji jezikovnega
centra Lingula potekajo vsak petek
od 16.30 do 18.30. V primeru slabega
vremena bodo delavnice v igralnici v
spodnji etaži Emporiuma. Prijazno vabljeni!
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Stilles odprl nov
razstavno-prodajni
salon
Podjetje Stilles je v nakupovalnem središču BTC
v Ljubljani odprlo nov razstavno-prodajni salon
stilnega pohištva. V razstavno-prodajnem salonu,
ki se razprostira na več kot 500 kvadratnih
metrih, Stilles predstavlja tisto, kar njegovi
zaposleni s strastjo ustvarjajo že več kot 66
let – visokokakovostno pohištvo za udobje in
eleganco. Kupcem so na voljo klasične kolekcije
Barok, Beli Barok, Barocco, Bidermajer, Empire
in Prestige, prvič pa tudi nova moderno-klasična
kolekcija Memento, ki je na pohištvenem sejmu v
Skopju marca letos dobila 1. nagrado v kategoriji
jedilnic. Kupcem bodo v novem prodajnem salonu
tako na voljo redne kolekcije, med Stillesove
glavne konkurenčne prednosti pa sodita tudi
prilagodljivost in celovito svetovanje – od
priprave projektov po željah kupcev do izdelave in
montaže bodisi pohištva v klasičnih linijah bodisi
v izrazito modernem stilu. V salonu bo kupcem
na voljo tudi svetovanje arhitekta.
Razstavni salon je odprt od ponedeljka do petka
med 9. in 20. uro, ob sobotah pa med 9. in 15. uro.
----------------------------------------------------Dvorana 10
T: 01 434 01 75
e-naslov: salon@stilles.si
www.stilles.com
-----------------------------------------------------

oglas Vodnik 120 x 180 mm avgust
11. avgust 2011 13:57:44

Legende lige NBA
v Formi F+
V sredo, 10. avgusta, so se ob 10. obletnici
projekta Košarka brez meja v Sloveniji ustavili
nekdanji igralci ameriške košarkarske lige
NBA. Ob tej priložnosti so v Nakupovalni
galeriji Kristalne palače obiskali tudi trgovino
Forma F+, kjer so ljubiteljem košarke delili
avtograme in se z njimi fotografirali. Med
igralci so bili soustanovitelj projekta Košarke

brez meja Vlade Divac (Srbija) in Dalibor
Bagarić (Hrvaška), Žarko Čabarkapa (Srbija),
Radoslav Nesterović (Slovenija), Bruno
Šundov (Hrvaška), Žan Tabak (Hrvaška),
Dragan Tarlać (Srbija), Predrag Danilović
(Srbija), Predrag Drobnjak (Srbija), Gordan
Giriček (Hrvaška), Marko Jarić (Srbija), Dino
Rađa (Hrvaška) in Primož Brezec (Slovenija).
V okviru projekta Košarka brez meja vsako
leto organizirajo košarkarski tabor, ki je
letos potekal v Ljubljani, Johannesburgu in
Riu de Janeiru.
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Aktualno
novosti in dogodki

Skulptura »Evropa
9. september, pred Kolosejem na biku« pred
Kristalno palačo
in Vodnim mestom Atlantis
Ritem mladosti 2011

V petek, 9. septembra, Collegium Mondial
Travel & Radio Antena že petič zapored
pripravljata brezplačen popočitniški žur
vseh žurov – Ritem mladosti 2011. Letošnji
dogodek bo potekal pred Kolosejem in
Vodnim mestom Atlantis, na glavnem odru
pred Kolosejem pa bodo nastopili R. I. O.,
Shapeshifters, Sidharta, Prljavo kazalište,
Maja Keuc, Kingston, April, Zlatko,
Xequtifz, Aven in še mnogi drugi.
Ritem mladosti je tradicionalen
brezplačen žur ob začetku šolskega leta,
ki poteka v BTC Cityju Ljubljana. Tokrat
bo razširjen z dodatno areno, še več bo
tujih gostov in žanrsko bo še pestrejši,
prireditev pa se z novim prizoriščem
izpred Koloseja širi tudi pred Vodno mesto
Atlantis. Ob koncertu najboljših domačih
in hrvaških rokerjev na glavnem odru
boste letos lahko zaplesali tudi v razkošni
plesni areni z izbranimi didžeji, Ritem pa
bo ponovno postregel tudi s pestro izbiro
atraktivnih brezplačnih popoldanskih
zabavnoustvarjalnih izzivov. Prireditve
bosta povezovala mojster humorja Vid Valič
in jezična Ota Roš, prihod je že napovedal
tudi Birkov gverilski krožek, druženje v BTC
Cityju pa bo, kot je že v navadi, zaokrožil
prvi letošnji novoletni ognjemet.

Zaživela je
Nakupovalna galerija
Kristalne palače
V drugi polovici junija je v BTC Cityju v
Ljubljani zaživela nova Nakupovalna galerija,
ki je del poslovne stolpnice Kristalna palača.
Nakupovalna galerija Kristalne palače je dom
prestižnih trgovin in blagovnih znamk, kot so
Yves Rocher, iStyle Apple Premium Reseller,

Vhod v Kristalno palačo krasi skulptura
akademskega kiparja Mika Simčiča
»Evropa na biku«. Živjenje med mehkobo
Sredozemlja in strogostjo severa je imelo
na akademika Miko Simčiča, ki trenutno
živi in deluje v Ljubljani, močan vpliv. Slednje
odseva tudi njegova skulptura »Evropa
na biku«. Sicer pa je Mik Simčič doslej
svoja dela predstavljal tudi v Italiji, Avstriji,
Nemčiji, Belorusiji, ZDA, Veliki Britaniji, na
Hrvaškem in Malti.
Skulptura »Evropa na biku« je postala del
zbirke umetniških del, v kateri BTC že več
kot 25 let načrtno zbira umetniške slike,
plastike in druge eksponate kulturne
vrednosti. Da bi približali umetnost čim
širšemu krogu ljudi ter obiskovalce BTC
City Ljubljana osveščali o širšem pomenu
razvoja kulture in umetnosti, smo nekaj
umetnin, predvsem skulptur, postavili na
različne lokacije znotraj območja BTC City
Ljubljana. To so skulpture: Mercurius, Vedra
jutra, Mati Zemlja, V objemu morskega vala,
Metulj, Družina in druge.
Tudi na ta način v BTC podpiramo znane
in manj znane avtorje. Umetnine bogatijo
prostor, mestu BTC City Ljubljana pa vdihujejo
prijaznost in odprtost ter ga ločujejo od drugih
tovrstnih centrov po Sloveniji in Evropi.
Jones, Sebastian, Kartell, Rolf Benz, Fabi,
Baldinini, Björn Borg, Forma F+, Garmin,
Steklarna Rogaška-Oskar Kogoj, Babadu,
Venera shop - Erotic Boutique, svoje prostore
v njej pa ima tudi banka SKB.
Poleg tega lahko obiskovalci, ki radi uživajo
v dobri hrani, poskusijo kulinarične dobrote
restavracije diVino ali se posladkajo v najvišji
slaščičarni v mestu - Twenty Caffe. Za
poživitev telesa in duha pa je tu še wellness
center Aktivita Healthness.
Prvo predstavitev novega ljubljanskega
nakupovalnega raja so pospremili številni
znani obrazi iz sveta slovenskega športa in
estrade. Športniki Mitja Petkovšek, Aljaž
Pegan, Sašo Bertoncelj, Miran Stanovnik, Aleš
Pajovič, Anže Kopitar in Tomaž Vnuk so na
posebni licitaciji skupaj z Maxom Modicem,
manekenko Iryno Osypenko in pevko Nino
Pušlar gostom pomagali doseči popuste ter
tako pričarali prav posebno vzdušje.

Modni izdelki za opremo doma
v trgovini Casa K
V avgustu je v BTC City Ljubljana zaživela
nova trgovina modnih izdelkov za
opremo doma – Casa K, kjer je kupcem
v šestih konceptualnih oddelkih na voljo
celostna ponudba izdelkov za prenovo ali
popestritev doma.
Na oddelku BoutiKue boste našli vse, kar
potrebujete v kuhinji in jedilnici. Na voljo je
bogata izbira jedilnih servisov, kozarcev in
dodatkov. Izbirate lahko med priznanimi
znamkami, med katerimi so Schulte-Ufer,
Scanpan, Berndes, Kela, Kaiser, Riess,
Ritzenhoff & Breker, van Well, Leonardo,
Guzzini, Zeller, Zak!, Maxwell Williams, Kare,
Haymann, Asa, Umbra, Zak!, Eurographics ...
Na oddelku TeKstyle boste našli zavese,
namizni in dekorativni tekstil, tekstil
za spalnico in kopalniše dodatke, vreče
za sedenje in vzmetnice. S priznanimi
znamkami, kot so F.A.N, Sannwald, Optimo,
H. Fürst, Playboy, Disney, Zatex, Rovitex,
Filigrana, Gardinia, Moeve, Sitting bull,
Spirella ... bo sprostitev doma končno zares na
prvem mestu.

14-letna tradicija trgovine Tepih center Knez
se bo odslej nadaljevala kot del Casa K.
Bogati ponudbi ročno izdelanih perzijskih,
nepalskih, indijskih in pakistanskih preprog
se pridružujejo še strojno izdelane preproge
ter udobni moderni Shaggy “kosmatinci”.
Oddelek Casa Kare bo navdušil in očaral
ljubitelje notranje opreme - na oddelek poleg
pohištva Kare vabijo še sedežne garniture
Štrukelj, dnevne sobe, vrtne garniture in naš
program za najmlajše Casa KIDS.
Na oddelku svetil boste našli vse za osvetlitev
vašega doma – „plafonjere”, reflektorji,
zunanja, vgradna, otroška, viseča, stoječa,
namizna in ostala svetila proizvajalcev Philips,
Esto, Eglo, Paulmann, Bruck, Bankamp ...
bodo poskrbela za pravilno svetlobo.
V oddelku Casa Kuhinje so na voljo kuhinje
Schüller, ki jih odlikuje pestra in kakovostna
izbira, optimalne rešitve in 5-letna garancija
na fronte in delovne površine.
-------------------------------------------------Dvorana 18
--------------------------------------------------

Sejem rabljenih šolskih učbenikov
v BTC Cityju Ljubljana

1. - 3. september, Trg mladih

Tako kot že nekaj let zapored bo tudi letos v BTC Cityju Ljubljana organiziran sejem rabljenih
šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo. Sejem rabljenih učbenikov bo na Trgu mladih
potekal od četrtka, 1. septembra, do vključno sobote, 3. septembra, in sicer vsak dan med 9. in
20. uro. V ta namen je na voljo 50 brezplačnih stojnic za vse, ki bodo želeli prodati stare knjige
in zaslužiti za nove.

www.btc-city.com
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AC Milan Junior
park pred Vodnim
mestom Atlantis
Nogometni klub AC Milan sodi med največje
klube na svetu. Klub v okviru AC Milan Junior
parka že dvanajst let zapored aktivno spodbuja
otroke po vsem svetu, da preizkusijo svoj
nogometni talent. Letos je AC Milan Junior park
po zaslugi Banke Koper prvič potekal tudi v
Sloveniji, in sicer od petka, 17. junija, do nedelje,
19. junija, na parkirišču pred Vodnim mestom
Atlantis. Nogometni park, ki je namenjen
otrokom, starim od 6 do 15 let, je ponudil
pravo nogometno doživetje, otroci pa so lahko
svoje znanje na zabaven način preizkusili v
različnih disciplinah in pridobili tako tehnične
kot taktične nogometne veščine. Dogodek je
potekal pod budnim očesom usposobljenih
inštruktorjev in trenerjev, obiskalo pa ga je kar
3.000 udeležencev.

Smučarji tekači na rolkah, najmlajši na rolerjih

31. avgust, pred Vodnim mestom Atlantis

Smučarska zveza Slovenije in tehnični organizator TSK JUB Dol pri Ljubljani bosta v sredo, 31.
avgusta, pred Vodnim mestom Atlantis pripravila že četrto tekmovanje smučarjev tekačev na rolkah
v sprintu. Tekmovanje, ki bo potekalo v osmih starostnih kategorijah, se bo začelo ob 16.30 uri s
kvalifikacijskimi teki, nadaljevalo pa ob 17.30 uri s finalnimi boji. Na tekmovanju bodo predvidoma
nastopili vsi naši najboljši tekači in tekačice, tudi Katja Višnar, ki bo ob tej priložnosti od avtohiše
Avto Lev iz Vrhnike v uporabo prevzela osebni avtomobil Peugeot. V finalne boje, kjer tekmovanje
poteka na izpadanje, se bo uvrstilo 16 najboljših iz kvalifikacij. Na prizorišču na parkirnem prostoru
pred Vodnim mestom Atlantis bo med prireditvijo potekalo tudi alternativno tekmovanje šolske
mladine (letnik 1997 in mlajši) na rolerjih, kjer bodo najmlajši udeleženci lahko pokazali svoje
znanje v spretnostni vožnji z rolerji med postavljenimi ovirami. Vsak najmlajši, ki bo preizkusil svoje
znanje, bo dobil priložnostno darilo. Vljudno vabljeni!

BTC podprl
organizacijo tekme
svetovnega pokala v
smučarskih skokih
za ženske
Na Triglav
z invalidskim vozičkom
Goran Todorović – Faca je fant z ogromno
energije in z neverjetno voljo do življenja. Nekoč
je bil padalec, gorski reševalec, tudi alpinist, po
nesreči s padalom, ki se mu ni odprlo, kakor
bi se moralo, pa je ostal prikovan na invalidski
voziček. Kljub temu se Goran ne da, in letos se
mu je uresničila skrita želja – vzpon na Triglav.
Ob tej priložnosti so moči združili srbski in
slovenski gorski reševalci, veliko je bilo priprav,
dogovorov in usklajevanj, projekt je počasi dobival
trdne temelje. Konec junija je bilo vse pripravljeno,
le eno vprašanje ni bilo rešeno – kako Gorana
prenesti iz doline do vrha? Ko so organizatorji
že skoraj obupali, se je pokazalo, kako dobri ljudje
so v naši Slovenski vojski – helikopter Slovenske
vojske vsakih deset dni zamenja meteorologe
na Kredarici, in čeprav sprva ni bilo o tem niti
govora, so se organizatorji obrnili na poveljnika
sil Slovenske vojske brigadirja Branimirja
Furlana. Dovolil je, da helikopter Slovenske vojske
ob menjavi meteorologov na Kredarico prepelje
tudi Gorana, tam pa ga pričakajo reševalci in
ga odnesejo na vrh. Tako je helikopter Gorana
na Kredarico pripeljal 29. junija malo po 9. uri
zjutraj. Vzpon na Triglav je bil naporen in težak
za vse, Goran pa se je lahko, s solzami v očeh,
končno dotaknil Aljaževega stolpa. Pri izvedbi
projekta je sodelovala tudi družba BTC, ki je
Goranu Todoroviću nedavno donirala sredstva za
potrebne operacije.

Tenis na mivki v
BTC Cityju
V soboto, 2. julija, je na Trgu mladih v BTC Cityju
potekala celodnevna promocija tenisa na mivki.
Ob tej priložnosti se je izkazalo, da lahko tenis na
mivki postane ravno tako priljubljen kot odbojka
na mivki, saj je tehnično manj zahteven in ga
lahko igra prav vsak. Tako se je v novem športu
preskusilo veliko obiskovalcev BTC Cityja, vsem
pa je bilo skupno to, da jim je bil tenis na mivki
zelo všeč, tako da je bilo igrišče na trenutke kar
premajhno za vse, ki so se želeli preizkusiti.

Fantovski čevlji Mauro
Fantovski
čevlji
Mauro
(vel.
18-24). Art.
233968-233974
(vel. 18-24). Art. 233968-233974

Fantovski športni copati Piko
Fantovski
športni
copati Piko
(vel. 19,5-27).
Art. 231918-231924
(vel. 19,5-27). Art. 231918-231924

Usnjeni fantovski čevlji Tristan
Usnjeni
fantovski
čevlji Tristan
(vel. 0-24
m). Art. 234135-234138
(vel. 0-24 m). Art. 234135-234138

V BTC smo kot dolgoletni pokrovitelji in
podporniki Smučarsko–skakalnega kluba
Ljubno BTC podprli organizacijo tekme prvega
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske,
ki bo v Ljubnem ob Savinji februarja naslednje
leto. Izvedba svetovnega pokala je pogoj, ki ga je
skakalkam postavil Mednarodni olimpijski komite,
saj bodo lahko nastopile na Olimpijskih igrah v
ruskem Sočiju leta 2014 le, če bodo do takrat v
okviru Mednarodne smučarske zveze nastopile
na zadostnem številu mednarodnih tekmovanj.
Slovenske smučarske skakalke so zelo uspešno
začele letošnje poletne tekme za celinski pokal,
saj je Maja Vtič na prvih dveh tekmah enkrat
zmagala, enkrat pa osvojila tretje mesto in je
trenutno vodilna smučarska skakalka na svetu.
Ljubno ob Savinji bo eno izmed šestih prizorišč
tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih
za ženske, s čimer se bo postavilo ob bok
najpomembnejšim organizatorjem svetovnega
pokala v smučarskih skokih na svetu. Jože
Mermal, predsednik uprave BTC, bo v tem času
opravljal funkcijo predsednika častnega odbora.
BTC je že vrsto let generalni pokrovitelj SSK
Ljubno BTC in njegovih članov, med njimi tudi
državnega A reprezentanta Primoža Pikla.

Dekliški čevlji Sport 4 mini
Dekliški
čevlji
4 mini
(vel.
21-30).
Art.Sport
233320-233329
(vel. 21-30). Art. 233320-233329

Dekliški čevlji Breff y
čevlji
Breff y
(vel.Dekliški
18-24). Art.
233818-233824
(vel. 18-24). Art. 233818-233824

Usnjeni dekliški škornji Giselle
Usnjeni
dekliški
Giselle
(vel. 0-24
m). Art.škornji
234267-234270
(vel. 0-24 m). Art. 234267-234270

NA VOLJO V IZBRANIH TRGOVINAH
NA VOLJO V IZBRANIH TRGOVINAH

20 BabyCenterCevlji BTCVodnik58x365.indd 1
20 BabyCenterCevlji BTCVodnik58x365.indd 1

8/10/11 8:57 AM
8/10/11 8:57 AM
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atlantis
Vodno mesto
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

Za poletje v Atlantisu
ni nikoli prepozno!

Nad-

Skupinski

Individualni

95 €

249,00 €

standardni

Letošnje poletje nas je kar nekajkrat presenetilo z
nizkimi temperaturami, zato je prav, da razmislimo tudi o tem, kako v jeseni ujeti še nekaj poletnih
dni: v Vodnem mestu Atlantis lahko v toplih dneh še
izkoristite zunanje bazene, se prepustite zabavi ob
vodeni vodni vadbi, vsi poletni »zamudniki« – tako
otroci kot odrasli, tako plavalci kot neplavalci in
polplavalci – pa se lahko udeležite nadstandardnih,
individualnih ali skupinskih tečajev plavanja. In ne
pozabite – tudi to jesen ponedeljki ostajajo dnevi
za Atlantis!
Ker znanje plavanja ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti
še boljše, so tečaji plavanja vedno bolj priljubljeni – ne le pri
otrocih, ki se učijo drsenja na vodi in svojih prvih zavesljajev brez pripomočkov, ampak tudi pri odraslih, ki bi radi
izpopolnili že osvojene tehnike plavanja oziroma se naučili
osnovnih plavalnih veščin. Tečaji plavanja so zabavni, saj
običajno potekajo v družbi drugih učenja željnih plavalcev,
lahko pa potekajo tudi individualno, kjer pri pridobivanju
novega znanja v začetnem ali nadaljevalnem tečaju sodelujeta le dva, tečajnik in učitelj. V Vodnem mestu Atlantis zato
za vse, ki bi se radi naučili plavati, pripravljamo plavalne
tečaje za otroke (3–15 let) in odrasle (od 15 let naprej).

Plavalni tečaji za otroke

Namenjeni so tako začetnikom kot tistim, ki želijo
izpopolniti svoje plavalne sposobnosti. Neplavalci lahko
izbirajo med 10-, 20-, 30- ali 60-urnimi začetnimi
nadstandardnimi (trije tečajniki na vaditelja) in začetnimi
skupinskimi plavalnimi tečaji (10, 20, 30 ali 60 ur, na pet
tečajnikov en vaditelj plavanja), lahko pa se odločijo tudi
za začetni individualni plavalni tečaj (tečajnik in vaditelj).
Podobno se lahko odločajo tudi plavalci; izbirajo lahko
med 10-, 20-, 30- ali 60-urnimi nadaljevalnimi nadstandardnimi tečaji (trije tečajniki na vaditelja), izpopolnjevalnimi (tudi rekreativnimi) skupinskimi tečaji (10,
20, 30 ali 60 ur, na pet tečajnikov en vaditelj plavanja)
oziroma nadaljevalnim individualnim plavalnim tečajem
(tečajnik in vaditelj).
Namen začetnih tečajev je spoznavanje otrok z nekaterimi zakonitostmi vode in plavalnimi tehnikami,
nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaji pa bodo otroke
seznanili z novimi plavalnimi tehnikami, s skoki v vodo,
z osnovami reševanja iz vode ter drugimi dejavnostmi v
vodi. Individualne tečaje, tako začetne kot nadaljevalne, z
vodjem učiteljev plavanja sooblikujejo starši.

10-urni tečaj

159,00 €

20-urni tečaj

–10 %

–10 %

–10 %

30-urni tečaj

–15 %

–15 % (samo
izpopolnjevalni tečaj)

–15 %

60-urni tečaj

–20 %

–20 %
(samo izpopolnjevalni
tečaj)

–20 %

intenzivni tečaj: 159,00 €

Plavalni tečaji za odrasle

Plavalni tečaji so namenjeni starejšim od 15 let, ki še
nimajo izkušenj s plavanjem, slabim plavalcem ter
tistim, ki imajo strah pred vodo, ali pa tistim, ki želijo
svoje znanje plavanja izpopolniti ali poskrbeti za redno
tedensko rekreacijo. Izbirate lahko med začetnim in nadaljevalnim individualnim plavalnim tečajem (v dogovoru
z učiteljem sami izberete dan in uro vadbe) ter skupinskim izpopolnjevalnim tečajem plavanja, ki je namenjen
predvsem rekreaciji.
Individualni

Skupinski
(rekreativno
plavanje)

10-urni tečaj

249,00 €

95 €

20-urni tečaj

–10 %

–10 %

30-urni tečaj

–15 %

–15 %

60-urni tečaj

–20 %

–20 %

Informacije in rezervacije plavalnih tečajev:
Rok Guna, T: 030 242 128, e-pošta: animacijevma@btc.si

atlantis
Vodno mesto

Pone
delje
k
je da
n za
Atlan
tis!

Celodnevne nepozabne dogodivščine si v Atlantisu tudi to jesen ob
ponedeljkih lahko privoščite ceneje!

Odrasli

Svet doživetij: 9,50 EUR
Termalni tempelj: 11,50 EUR
Dežela savn: 23,00 EUR

Otroci, dijaki, študentje in seniorji
Svet doživetij: 8,00 EUR
Termalni tempelj: 10,00 EUR
Dežela savn: 23,00 EUR

Posebna ponudba ne velja na praznične dni.

www.btc-city.com
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Benettonovi šolarji
F A B R I C A benetton.com
F A B R I C A benetton.com
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STIL

STIL

www.btc-city.com

Benettonovi šolarji
1

13

Gotovo tudi vaš šolar v zadnjih dneh večkrat omenja, da se
počitnice iztekajo in da se ponovno bliža čas šolskih klopi in
toplejših oblačil. Jesenske modne kolekcije že polnijo police in
gotovo si želite, da bi svojega nadobudneža na enem mestu
lahko oblekli od glave do peta po zadnjih modnih smernicah.
Vse to in še več ponuja Benettonov Megastore poleg Milleniuma, kjer smo izmed bogate ponudbe najnovejših jesenskih
trendov izbrali oblačila, ki se jih bo razveselil vsak šolar.

2

3

5
4

6

8
7
9

12
11

10

1 Fantovski brezrokavnik, 39,99 €, in majica, 24,99 € 2 Dekliška obleka,
19,99 € 3 Dekliška majica, 7,99 € 4 Fantovska srajca, 14,99 €
5 Dekliški pulover, 24,99 € 6 Dekliški plašč, 89,99 € 7 Fantovske
kavbojke, 24,99 € 8 Dekliška bluza, 19,99 € 9 Dekliški čevlji, 39,99 €
10 Fantovski čevlji, 79,99 € 11 Dekliške hlače, 24,99 € 12 Krilo, 22,99 €

14

intervju

www.btc-city.com
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Erica Johnson Debeljak

zgodnja osamosvojitev mladih v Ameriki v nasprotju s
slovenskimi trideset- in večletniki, ki še vedno živijo pri
starših; Američanom bi v treh tednih brez dela najbrž
popustili živci, Slovenci znamo uživati na počitnicah.
Kdo je zaslužen za takšen optimizem in delovno
vnemo? Starši in šolski sistem ali splošno družbeno
ozračje?
Ne eno ne drugo. Gre za celotno zgodovino in kulturo
dežele: gre za velikost Amerike, njene odprte meje, zgodbo
o priseljeništvu, gre za družbeno in stvarno mobilnost
ter za idejo o uspehu, ki je na voljo vsakomur, če le dovolj
trdo dela. A verjemite, da ima tak nacionalni portret tudi
temnejšo razsežnost: pohlep, pomanjkanje občestvenih vezi,
potrošništvo kot pot do sreče in nikakršnih družbenih mrež
za tiste, ki jim spodleti.

Američanka v Ljubljani
Ko je pred osemnajstimi leti z nasmehom in že
skoraj pregovornim ameriškim optimizmom, ki v
trenutku razoroži vsakogar, sedla na letalo in se
zaradi ljubezni do mladega pesnika odločila preseliti
v Ljubljano, ni pričakovala, da bo njeno tukajšnje
življenje nekakšen »popravek« ameriškega, še manj,
da bo iz nekdanje newyorške finančne analitičarke
postala uspešna slovenska pisateljica. Da, prav ste
prebrali! Čeprav piše v angleščini (letos je pri nas
izšla že njena četrta knjiga Prepovedani kruh) in jo
pri govorjenju izdaja ameriški naglas, skoraj vedno,
ko pripoveduje o Slovencih – in to počne s posebno
toplino – spregovori v prvi osebi množine.
Še pred dobrim desetletjem in pol bančnica, danes
prevajalka, esejistka in pisateljica, predvsem pa
pozorna opazovalka družbenega dogajanja; koliko je
danes še bančnice v vas?
S financami se danes ne ukvarjam več, čeprav moram
priznati, da še vedno sledim dogodkom na finančnih trgih
in z zanimanjem spremljam dogajanja na Wall Streetu. Kot
bančnica – zaposlena sem bila pri Banque National de Paris,
na oddelku, ki je posojal denar največjim ameriškim bankam
– sem bila uspešna, a danes vem, da sem bila delu premalo
predana, da v resnici nisem verjela v to, kar sem počela.
Sprememba na poklicni poti, odločitev za prevajanje in pisanje
– to je bil dobrodošel popravek v življenju.
Gre za hoteni ali naključni »popravek«?
Zaradi birokratskih preprek kot tuja državljanka, četudi
poročena s Slovencem, po prihodu v Slovenijo, leta 1993,
nisem smela delati. Imela sem dovolj prostega časa, vpisala
sem se na tečaj slovenskega jezika in v želji, da bi vsaj nekaj
zaslužila, začela lektorirati slabe angleške prevode slovenskih
besedil. Z vedno boljšim znanjem in poznavanjem slovenskega
jezika sem začela slovenska besedila, tudi leposlovna,
prevajati v angleščino, s pisanjem pa sem se prvič spoprijela
takrat, ko so mi pri časniku Delo ponudili pisanje feljtona.
Takšna je bila moja pisateljska evolucija; pisateljske kariere
nisem načrtovala, zagotovo pa je k njej pripomoglo tudi
dejstvo, da sem poročena s pesnikom in pisateljem Alešem
Debeljakom, s katerim sva se vedno veliko pogovarjala o
jeziku. Če bi se poročila s kmetom, bi najbrž postala kmetica,
in ne pisateljica. Smeh.
S prevajanjem in s pisanjem se nenehno gibljete
v dveh jezikih, dveh kulturah; bi se označili za
slovensko ali ameriško pisateljico?
Pisati sem začela v Sloveniji, moja dela – tako leposlovje kot
publicistika – so namenjena slovenskemu bralstvu. Slovenci
me poznajo in me imajo radi. Kljub pisanju v angleškem
jeziku bi se opredelila za slovensko pisateljico ali, če sem
bolj natančna – sem slovenska pisateljica, ki ne skriva želje in

ambicij, da njene knjige najdejo pot tudi do najširšega kroga
angleško govorečega bralstva.
Z romanom Prepovedani kruh (Forbidden Bread), ki
je pred dvema letoma izšel pri eni od kalifornijskih
založb, vam je to zadnje najbrž že uspelo?
Prepovedani kruh je moj prvenec na ameriškem tržišču. Z
izbiro založbe nisem imela srečne roke, saj ta za uveljavitev
knjige ni storila dovolj. Vseeno sem prodala nekaj tisoč
izvodov, tudi s pomočjo lastnih prizadevanj na Facebooku. Po
številu prodanih knjig na prebivalca je prodaja Prepovedanega
kruha v Sloveniji boljša, a sem s prodajo v Ameriki vseeno
zadovoljna – tudi zato, ker še po dveh letih prejemam pohvale
ameriških bralcev, največkrat ljudi slovenskega porekla, ki so
veseli, da so na tržišču našli knjigo, ki o Sloveniji pripoveduje
drugače kot turistični vodniki.
V knjigi se osebna doživetja prepletajo z lucidnim
in pogosto humornim opisovanjem Slovencev v
prvih letih samostojne države. Kaj ste hoteli najprej
napisati – burno ljubezensko zgodbo ali emigrantsko
pričevanje, pogled tujke na čas sprememb po
odcepitvi Slovenije od Jugoslavije?
O osebni emigrantski izkušnji sem spregovorila že v svojem
prvencu Tujka v hiši domačinov, ki sem ga ponudila v branje
tudi ameriškemu založniku. Tujka zajema isti časovni okvir kot
Prepovedani kruh, a je znatno bolj esejistična ali antropološka,
če hočete, predvsem pa je manj osebna. Zato se založniku ni
zdela primerna za ameriškega bralca, ki potrebuje »zgodbo«.
Prosil me je za razširjeni rokopis, ki bo podoben romanu,
ljubezenski zgodbi, s tem pa za Američane menda privlačnejši
in zame morda finančno uspešnejši. Nastal je Prepovedani
kruh: spomini, v katerem sem si upala pisati tudi o osebnih,
čustvenih in intimnih problemih, strahovih in radostih, o tem,
kakšen je Aleš bil v resnici, kakšna je bila najina ljubezen …
Ste pred osemnajstimi leti, ko ste se odločili zapustiti
New York, vedeli, da odhajate v »svet, v katerem
ni sušilcev za perilo in kavomatov in dvigal, ki se
ustavljajo v vseh nadstropjih«?
Saj ni bilo tako hudo, nisem trpela! Slovenija je bila takrat
država v tranziciji, na poti iz socializma v demokracijo, stvari
so vendarle bile drugačne, predvsem na ekonomski ravni.
Kot Američanka takrat nisem bila vajena enolične prehrane,
pogrešala sem kitajsko in japonsko kuhinjo in doživela ruralni
šok, ko sem prvič obiskala Aleševe sorodnike v Loškem
Potoku. Danes vem, da je slovenski kmečki duh nekaj lepega.
Najprej šok, nato odkritje!
Na kratko: tri najbolj očitne razlike med Američani in
Slovenci?
Optimizem in želja po uspehu pri Američanih ter miselnost,
da se v življenju ne da prav veliko spremeniti, pri Slovencih;

V tem duhu vzgajate tudi hčerko in sinova?
Drži, čeprav upam, da sem pri vzgoji dovolj stvarna. Otroke
spodbujam k odprtemu duhu in radovednosti, k iskanju lastnih
strasti. Se pravi, da jih spodbujam pri šolskem delu in učim, da
ni dobro kriviti drugih za napake, ampak velja iskati uspeh v
polnokrvnem življenju, prijateljstvu in lastni notranjosti, nato
pa bojo – upamo – sledili tudi posvetni uspeh in sreča.
K temu bi jih morala nagovarjati tudi šola; se vam zdi,
da je slovenski šolski sistem zatajil?
Menim, da slovenski šolski sitem obupno potrebuje korenito
spremembo. Slovenci bi se morali pošteno zazreti vase in
se vprašati po vrednotah, v skladu s katerimi bi radi vzgajali
naše otroke. Kakšne državljane in voditelje želimo imeti?
Kako kar najbolje usposobiti naše otroke, da bi uspeli v vedno
zahtevnejšem globalnem okolju? Slovenski šolski sistem se
je v zadnjih desetletjih spremenil samo površinsko, metode,
tehnike in učni načrti pa so večinoma ostali nedotaknjeni, in
to ravno v času, ko so Slovenijo in svet preoblikovale globoke
spremembe. Ta razkorak – vse več snovi, ki se poučuje
v slovenskih šolah, se za otroke in njihovo prihodnost
zdi nepomembno – se zdaj že nakazuje v preizkusih
sposobnosti, povečanem osipu in splošnem nezadovoljstvu.
Našim otrokom moramo dati boljše možnosti za življenjske
začetke.
Vrniva se za trenutek še k Prepovedanemu kruhu;
beremo ga lahko tudi kot hvalnico ljubezni v
medkulturnem položaju in nehote mi na misel prihaja
stavek Dese Muck, ki je nekoč zapisala: Moški je
razlog za življenje! Je res tako?
Smeh. Moški mojega življenja je resnično spremenil moje
življenje, kajti standardni vzorec bi v tem kontekstu narekoval
drugačno odločitev – Aleš bi se moral preseliti v Ameriko,
kjer bi tudi predaval, otroci pa najbrž nikoli ne bi spregovorili
slovensko. A zgodilo se je prav nasprotno: domovino sem
zapustila jaz, saj sem globoko v sebi vedela, da želi Aleš ostati
v Sloveniji in kot priznan pesnik in pisatelj podpreti mlado
državo. Ker je bila to tudi njegova dolžnost, sama pa sem bila
zaradi poklica in dela, ki sem ga opravljala (in naivno upala,
da bom z njim preživela tudi v Sloveniji), bolj fleksibilna, je
bila odločitev za moj odhod skorajda samoumevna. Srečna
sem. Odkrila sem življenje, ki je mojemu bivanju dodalo novo,
višjo vrednost. Nisem dobila le moža, ki je, kot sva pravkar
ugotovila, »razlog za življenje«, dobila sem tudi tri čudovite
otroke in delo, ki ga rada opravljam.
Po vsem tem še kdaj pomislite, kako bi bilo, če bi
ostali v Ameriki?
Z Alešem ali brez njega? Smeh. Ne vem, kako bi bilo.
Zagotovo se ne bi več ukvarjala z bančništvom, poiskala bi si
drugo službo in se iz New Yorka vrnila v Kalifornijo, kjer imam
mamo, sestro in nečake.
V zadnjem poglavju Prepovedanega kruha ste nekaj
misli namenili tudi BTC Cityju; ste njegova redna
obiskovalka?
Vsak teden sem tu! V športnem centru Millenium redno
igram tenis, saj ima najbolje opremljene pokrite teniške
površine v Sloveniji.
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Kristalna PALAčA
divje v sedlu

www.kristalna-palaca.com

3

4

Novo odprto Nakupovalno galerijo
Kristalne palače lahko imenujemo tudi
prestolnica urbane mode, saj na več kot
2.800 kvadratnih metrih površin ponuja
prestižne in uveljavljene blagovne
znamke. Sledite modnim smernicam?
Ste navdušen športnik? Vas zanima
najnovejša tehnologija? Morda opremljate dom ali pa ste postali starši?
Ravnodušen ne bo ostal nihče, saj Nakupovalna galerija Kristalne palače ponuja
popolno nakupovalno doživetje!
1 Obleka Ekle, Trgovina Galerija, Kristalna
palača, 174 €
2 Obleka Ekle, Trgovina Galerija, Kristalna
palača, 151,50 €
3 Jopa Ekle, Trgovina Galerija, Kristalna
palača, 157,50 €
4 Usnjena jakna Ekle Trgovina Galerija,
Kristalna palača, 324 €
5 Pas Ekle, Trgovina Galerija, Kristalna palača,
60,30€
6 Škornji Fabi, Trgovina Galerija, Kristalna
palača, 501,60 €
7 Balerinke Baldinini, Trgovina Galerija,
Kristalna palača, 285,60 €
8 Torbica Valentino, Trgovina Galerija,
Kristalna palača, 984 €
9 Jopa 129,90 €, majica 69,90 €, hlače
129,90 €, škornji 229,90 €, verižica 49,90 €,
Trgovina Jones, Kristalna palača

5
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Čisto belo
V pritličju Nakupovalne galerije
Kristalne palače je svojo poslovalnico
odprla čistilnica in pralnica perila
Čisto belo, kjer vam operejo, posušijo
in očistijo vse vrste tekstila. Njihova
filozofija temelji na zadovoljevanju
potreb in želja njihovih strank, pri
čemer perilo pri strankah lahko
tudi prevzamejo, ga očistijo in jim
ga dišečega vrnejo. Zavedajo se, da
je kupec kralj, zato poleg klasične
ponudbe pripravljajo tudi nove storitve,
kot sta pranje in likanje srajc ter še
marsikaj. Pozanimajte se!

8
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obsojeni na udobje

Obutev za vsako priložnost najdete v trgovinah Forma F+, Galerija in
Cristobal.
1 Moški čevlji iz jegulje kože Carlo Pignatelli, Trgovina Galerija, Kristalna palača, 429 €
2 Moški čevlji Baldinini, Trgovina Galerija, Kristalna palača, 357,60 €
3 Moške superge John Richmond, Trgovina Galerija, Kristalna palača 309 €
4 Superge Nike, Trgovina Forma F+, Kristalna palača, 130 €
5 Superge Nike, Trgovina Forma F+, Kristalna palača, 130 €
6 Čevlji Bruno Bordese, Trgovina Cristobal, Kristalna palača 348 €
7 Čevlji Bruno Bordese, Trgovina Cristobal, Kristalna palača, 372 €

1

* v trgovini Galerija do 31.8.2011 – 40% na vse izdelke, v trgovini Cristobal do 31.8.2011 - 30%
na vse izdelke.

Restavracija diVino
DiVino je mediteranska restavracija,
ki v treh nivojih deluje v sklopu
Nakupovalne galerije Kristalne palače.
Njena ponudba je osredotočena na
mesne jedi s poudarkom na jedeh z žara
ter na mediteransko kuhinjo, v sklopu
katere ponujajo številne specialitete.
Obiskovalci si lahko v sproščenem
vzdušju razkošne ozelenjene terase
privoščijo koktajl ali druge osvežilne
pijače, v pritličju restavracije, v Dulcis
Gourmet kotičku, pa so na prodaj
dobrote iz Goriških brd, ki kažejo znanje
slovenske kulinarične tradicije.

4

3

5

7

6
2

Najvišja slaščičarna
in kavarna v Ljubljani –
Twenty Caffe
S čudovitim razgledom na Ljubljano
se z vrha najvišje slovenske stolpnice
ponaša slaščičarna in kavarna Twenty
Caffe. V njej lahko gostje uživajo ob
prestižnih francoskih slaščicah, ki so
oblikovane s temperamentno eleganco
in izdelane skladno z najsodobnejšimi
trendi iz skrbno izbranih naravnih
sestavin. Ob tem kavarna ponuja tudi
širok izbor prigrizkov, bogato obloženih
sendvičev ter različnih vrst solat, kar
je kot nalašč za lahko malico, ki bo
tako visoko nad Ljubljano postala pravo
doživetje.
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Kristalna PALAčA
obvezno doma, kdor ga ima

www.kristalna-palaca.com

Trgovine Babadu, Rolf Benz, Rogaška
in Yves Rocher v Kristalni palači bodo
poskrbele, da bo vaš dom še lepši.
1 Early Rider - poganjalec za otroke od 1,5
leta, Trgovina Babadu, Kristalna palača,
138,90 €
2 Kvačan medvedek Sebra - ročno delo,
Trgovina Babadu, Kristalna palača, 27.90 €
3 4 delni set za sushi Alessi, Trgovina Rolf
Benz, Kristalna palača, 69,90 €
4 Podstavek za posodo Alessi, Trgovina Rolf
Benz, Kristalna palača, 34 €
5 Ožemalnik citrusov Alessi, Trgovina Rolf
Benz, Kristalna palača, 44 €
6 Od leve proti desni: milo oljčno olje 6,30 €,
krema za telo »oves bio« 13,20 €, piling
oljčno olje 12,30 €, gel za roke oljčno olje
5,10 € Trgovina Yves Rocher, Kristalna palača
7 Kroglice za kopel malezijski kokos, Trgovina
Yves Rocher, Kristalna palača, 0,90 €/kos
8 Vaza ali svečnik, Trgovina Rogaška,
Kristalna palača, 202,80 €
9 Vaza, Trgovina Rogaška, Kristalna palača,
90 €
10 Ptički Oskar Kogoj, Trgovina Rogaška,
Kristalna palača, od 65 do 116 €

Manikura

4

V sodelovanju s profesionalno
kozmetiko za nego rok in nohtov
Alessandro smo slovensko manikuro in
tretmaje prenesli na manikurni otok v
nakupovalno galerijo Kristalne palače.
Celostna ponudba zajema širok spekter
izdelkov in storitev za nego naravnih
nohtov, ki so zasnovani na naravnih
sestavinah in podprti z dermatološkimi
testi. Le narava je tista, ki omogoča
telesu, da sprejme aktivno sestavino ter
jo uporabi za boj proti neprijetnostim, s
katerimi se vsakodnevno srečujejo naše
roke.

8
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Healthness

10

Healthness je najbolj prepoznaven ponudnik
vrhunskih storitev na področju dejavnosti
za zdravje, estetiko in oblikovanje telesa.
S svojim strokovnim delom in storitvami
pomagajo vsem, ki želijo izboljšati svoje
zdravje, spremeniti življenjski slog, poskrbeti
za preventivo, kar vodi v zdravo oblikovano
telo. Opravljajo storitve za trajno, učinkovito,
popolnoma neboleče in zdravo zmanjšanje
telesne teže ter povečanje vitalnosti telesa, ki
temelji na fizičnem in psihičnem zdravju. Kot
edini v Sloveniji so svojo ponudbo obogatili z
vrhunsko SHR tehnologijo - diodna laserska
odstranitev telesne poraščenosti.

3
9

2
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obzorje na dlani
1

2

3

Banka SKB
5

4

6

SKB je univerzalna banka, ki s široko
paleto produktov in storitev sodi
med vodilne slovenske komercialne
banke v zasebni lasti. Sodobna
poslovalnica 24 ur v Kristalni palači
je namenjena brezgotovinskemu
poslovanju in svetovanju. V poslovalnici
lahko na večfunkcijskem bankomatu
ali na spletni banki SKB NET in po
telefonskem bančništvu SKB TEL
opravite osnovne bančne posle – hitro
in brez čakanja v vrsti. Za ostale
storitve pa sta od ponedeljka do
petka med 9. in 17. uro na voljo dva
svetovalca, in sicer tako za fizične kot
pravne osebe.
Izkoristite ugodnosti dobrodošlice za
nove stranke in se pridružite banki,
kjer sta osebni pristop in medsebojno
zaupanje vedno na prvem mestu.

Trafika Davidoff

Tehnične novosti v trgovini Garmin in poletne ugodnosti v trgovini I Style.

1 Oregon 450; 399,00 €, trgovina Garmin, Kristalna palača 2 Forerunner 610 HR; 409,00 €, trgovina Garmin, Kristalna palača
3 nüvi 1490LMT; 229,00 €, trgovina Garmin, Kristalna palača 4 GPSMAP 720s; 1.549,00 €, trgovina Garmin, Kristalna palača
5 MacBook Air že od 863,10 € dalje, trgovina iStyle, Kristalna palača 6 iMac že od 962,10 € dalje, trgovina iStyle, Kristalna palača

Tobačna 3dva je v pritličju nakupovalne
galerije Kristalne palače odprla
ekskluzivno trafiko, ki se ponaša s
širokim izborom tobačnih izdelkov,
slovenskega in tujega tiska ter ostalih
trafičnih izdelkov. Kupci si lahko
privoščijo tudi vrhunsko kavo iz sveže
mletih zrn, ki jo lahko odnesejo s seboj,
v trafiki pa lahko časopise in revije tudi
v miru prelistajo.
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ZDrAVA LEŽIŠČA Z rEVOLucIONArNIM
ČISTILcEM POSTELJE
Se zbujate neprespani in utrujeni, vas boli hrbet ali vrat?

Imate težave zaradi alergij in
pršic?

PUROTEX – aktivni čistilec postelje
Našo že preizkušeno ponudbo antialergijskih izdelkov smo sedaj še dopolnili s
tkanino, ki je prejela tudi prestižno nagrado – inteligenten izdelek prihodnosti.

Se vam zdi, da se vi ali vaši najbližji nenehno slabo
počutite?
Ponavljajoči simptomi preko celega leta (zadelan nos,
kašelj, glavobol,…) so morda pokazatelj bolehanja za
neprijetno in dostikrat spregledano alergijo na pršice.

• Patentirana probiotična tehnologija – probiotiki vtkani v blago zavirajo in
onemogočjo aktivnosti pršic.
• Popolna kontrola alergenov – probiotične bakterije se prehranjujejo z
iztrebki pršic in manjšajo njihov življenjski prostor.
• Zdrava mikorflora – nevtraliziranje neprijetnega vonja blaga in nenehno
obnavljanje probiotikov.

Hitexovi nasveti za zdravo in mirno spanje
Že drugo desetletje pomagamo do boljšega spanja več tisočim kupcem iz Slovenije in tujine. Vsak
človek je drugačen in zato je najprimernejše ležišče tisto, ki je prilagojeno vašemu tipu postave.
Ob obisku v naših poslovalnicah ležišča preizkusite in izkoristite trenutna znižanja cen!
LEŽIŠČA IZ LATEXA IN HLADNO PENJENE PENE • VODNE POSTELJE •
VZGLAVNIKI • POSTELJNA DNA • POSTELJE IZ MASIVNEGA LESA
Ljubljana (BTC – hala A) • Maribor (E.LECLERC) • Celje (Planet TUŠ) • Velenje
(Velejapark) • Murska Sobota (BTC City) • Kranj (Planet TUŠ) • Koper (Planet TUŠ) •
Ravne na Koroškem.
Slov_NColl_245x180.qxd

8/8/11

11:10

Page 1

Telefon za informacije:
02 821 57 57
E – mail: info@hitex.si

KUPON ZA DARILO:
brezplačno prevleko PUROTEX

Da bo spanje res počitek, smo za vas do 31.8.2011 poleg
ZNIŽANIH CEN pripravili še DARILO. Ob predložitvi kupona vam
bomo ob nakupu ležišča PODARILI prevleko PUROTEX.
Vrednost darila od 55€ do 110€ (glede na dimenzijo ležišča).
Popust in darila se ne seštevajo.

BTC LJ 08/11.

HITEX SPANJE d.o.o., Dobja vas 194, Ravne na Koroškem

Pogost vzrok bolečin v hrbtenici je lahko spanje na neustreznem ležišču, ki ne
daje zadostne ali pravilne podpore. Če so prizadeta zgornja vratna vretenca, lahko
občutimo bolečine v zatilju, glavobol, šumenje v ušesih, vrtoglavico. Pri težavah
v spodnjem delu vratne hrbtenice pa občutimo bolečine v rami, okoli lopatic,
zapestja, komolca. Da se boste tem težavam izognili, mora biti vaše telo v pravilnem
položaju.

trend
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vse za šolo

2
3

Brezskrbne počitnice se počasi iztekajo, prvi šolski dan je vedno bliže, z
njim pa tudi nakupovanje šolskih potrebščin. Torba, puščica, zvezki, knjige,
barvice, svinčniki ter še mnogo stvari, ki jih šolar potrebuje. Da bi vam
prihranili dragoceni čas, smo za vas pobrskali po trgovinah Dvorane A in
tam našli pestro ponudbo vsega za šolo.
5
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1 Prvošolska torba Benetton, 13,50 €, trgovina Magic shop, Dvorana A
2 Mapa, 6,95 €, peresnica, 9,95 €, trgovina DZS, Dvorana A
3 Vrečka za copate Hello Kitty, 6,50 €, trgovina Principessa, Dvorana A
4 Torba Hello Kitty, 29,90 €, trgovina Principessa, Dvorana A
5 Lepilo Hello Kitty, 2,50 €, trgovina Magic shop, Dvorana A
6 Vodene barvice Aero, 2,65 €, trgovina Magic shop, Dvorana A
7 Plastelin Faber castell, 3,50 €, trgovina Magic shop, Dvorana A
8 Barvice »zajček«, 8,29 €, svinčniki Faber Castell, od 0,98 do 1,29 €, trgovina DZS, Dvorana A
9 Atlas sveta za osnovno in srednjo šolo, 34,96 €, trgovina Mladinska knjiga, Dvorana A
10 Peresnica Hello Kitty, trgovina Principessa, Dvorana A, 21,90 €
11 Štampiljke Aladin, 7,90 €, trgovina Mladinska knjiga, Dvorana A
12 Zvezki, od 1,59 do 2,19 €, trgovina DZS, Dvorana A
13 Šablona Slovenija, 4,49 €, nalivno pero noč in dan, 12,39 €, črno nalivno pero, 11,49 €, trgovina DZS, Dvorana A
14 Lističi Poste it, 0,82 €, lepilo Scotch, 1,8 €, suhi tekstmarker, 1,95 €, trgovina DZS, Dvorana A
15 Čopiči, od 1,61 do 2,95 €, trgovina DZS, Dvorana A
16 Nahrbtnik, 20,93 €, trgovina Mladinska knjiga, Dvorana A
17 Peresnica, 5,50 €, trgovina Mladinska knjiga, Dvorana A
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zeleno

vlaganje zelenjave in sadja
Z domačega vrta
ali Tržnice BTC
City za zimske dni

Čeprav vse leto sveža zelenjava in sadje postajata
merilo vsake malo bolje založene prehrambne
trgovine, vseh vrst zelenjave in sadja prav v
vsakem trenutku ne moremo kupiti. Takrat najraje
posežemo po vloženih zelenjavi in sadju, a ob tem
vse prevečkrat pozabimo, da kupljeni shranki
zagotovo niso tako okusni, aromatični in zdravi kot
tisti, ki jih pripravimo doma. V zrelem poletju je
zato čas, da se vlaganja zelenjave in sadja lotimo
kar sami!
Vlaganje zahteva nekaj spretnosti, časa in prostora, a
velja se potruditi, saj sami – še posebej če smo lastniki
vrta ali sadovnjaka – najbolje vemo, kakšna zelenjavo
ali sadje bomo izbrali za vlaganje; če smo zelenjavo na
domačih gredicah vzgojili brez uporabe pesticidov in
herbicidov, bodo tudi shranki, pripravljeni iz nje, bolj zdravi
in boljšega okusa. Če možnosti lastne pridelave zelenjave
in sadja nimate, naj vam zato ne bo žal odšteti nekaj deset
centov več in vse potrebne sestavine za vlaganje kupiti na
ekoloških kmetijah, ekoloških tržnicah, v specializiranih
trgovinah z zdravo prehrano ali pa na Tržnici BTC City.

Kakšno zelenjavo in sadje izbrati

Sestavine za vlaganje morajo biti popolnoma sveže,
najbolje je, da zelenjavo in sadje poberemo z vrta tik pred
začetkom vlaganja. Uporabimo le zdrave, ne prezrele,
nagnite ali poškodovane pridelke. Preveč zrelo sadje ni
najbolj kakovostno, po vlaganju bi postalo še mehkejše,
močno pa bi se tudi zmanjšala kakovost hranilnih snovi.
Pred začetkom vlaganja moramo zelenjavo in sadje umiti
pod tekočo vodo in odcediti. Še posebej pozorni moramo
biti pri občutljivem sadju, kot so borovnice in maline;
nekateri njihovo umivanje sicer odsvetujejo, a najbolje bo,
da sadeže položimo v cedilo, tega večkrat potopimo v vodo

in ob tem rahlo stresamo. Zelenjave, ki jo bomo vložili v
kis, ne režemo – narezani kosi zelenjave bi namreč spustili
sok in na ta način razredčili kis, s tem pa bi se shranek
hitreje pokvaril.

Nepogrešljive začimbe

Med začimbami, ki jih bomo pri vlaganju zelenjave
največkrat uporabili, so sol, gorčična zrna, lovorovi listi,
piment, koromačeva in poprova semena. Šele z njimi
bodo shranki razvili popoln okus in aromo. A tudi pri
začimbah nekaj pozornosti ne bo odveč: ne dodajajte več
začimb, kot je navedeno – ne zgolj zato, da ne bi bil končni
proizvod premočnega okusa, temveč tudi zato, ker lahko z
začimbami vnesete vanj precej bakterij.

Prava izbira kozarcev

Za vlaganje so najprimernejši kozarci, ki držijo 720 ali 370
mililitrov; v večje kozarce vlagamo le takrat, ko vemo, da
bomo vsebino po odprtju kozarca hitro porabili.
Vedno uporabimo kozarce, namenjene vlaganju in
vkuhavanju, saj prenesejo visoke temperature. Uporabimo
lahko tudi kozarce, v katerih sta že bila industrijsko
vložena zelenjava in sadje (kumarice, paprike, marmelade,
šampinjoni itd.), saj se ta vlagata vroča, izogibajte pa se
kozarcem, ki ste jih shranili od hladnih jedi (na primer
od majoneze), saj lahko tudi počijo. Kozarci naj bodo
vedno nepoškodovani; če so okrušeni, se lahko zgodi, da
pokrovčki – ti naj bodo vedno z navoji – ne bodo dobro
tesnili in se bodo shranki že v nekaj dneh pokvarili.

Skrivnost vsakega shranka je
brezhibna čistoča

Da bi vložena živila zdržala do pomladi in dlje, je pri
vlaganju najpomembnejša sterilnost kozarca. Če v kozarce

vstavljamo ali vlivamo vrel shranek, zadostuje, da kozarce
samo temeljito pomijemo (najlažje v pomivalnem stroju),
pokrovčke pa razkužimo s 96-odstotnim alkoholom. V
vseh drugih primerih pa je treba kozarce sterilizirati;
dobro pomite in suhe kozarce pred polnjenjem segrejemo
v pečici (pol ure pri 120 °C) ali pa jih potopljene v vreli vodi
»kuhamo« pet minut.
Ko kozarce napolnimo, njihove robove vedno obrišemo s
krpo, da na njih ne bo ostankov hrane; ti lahko preprečijo
dobro tesnjenje pokrovčkov in povzročijo vdor klic v
kozarce, pojav plesni ali rjavenje pokrovčkov.

Nesreča nikoli ne počiva

Dan po vlaganju zelenjave ali sadja preverite, ali pokrovčki
na kozarcih – pokrovček mora biti vbočen in se ne sme
vdati, če nanj pritisnete s prstom – dobro tesnijo. Če
ugotovite, da pokrovček ni »prijel«, shranka ne zavrzite
– kozarec postavite v hladilnik in vsebino kozarca pojejte
v naslednjih dneh. Določene jedi lahko tudi zamrznete,
vendar pri tem pazite, da bo ob vrhu kozarca dovolj
prostora, saj se volumen jedi ob zamrzovanju poveča.
Napolnjenih in ohlajenih kozarcev vam ni treba hraniti
v hladni kleti, dovolj bo če jih boste hranili v suhem
in temnem prostoru (svetloba uničuje betakaroten in
vitamine!).
Zapisali smo, da so za vlaganje primernejši manjši
kozarci; če jih boste opremili z ličnim napisom o vsebini
in z datumom vlaganja, pokrovčke pa ovili z dekorativno
tkanino in vrvico, bodo doma pripravljeni shranki lahko
postali tudi preprosto darilo za vaše najdražje.

gurme
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brunch

Pridi na
»brunch«
v BRUNCH
V Dvorani A nasproti Kristalne palače je svoje mesto dobila
trendovska, svetla in premišljeno opremljena restavracija s
celostnim konceptom.
Brunch je izraz, ki se že dalj časa uporablja v ZDA in
Kanadi, svoje mesto pa dobiva tudi v Evropi. Beseda
brunch je sestavljena iz besed breakfast (zajtrk) in lunch
(kosilo), nekako tako, kot bi združili besedi zajtrk in kosilo
in dobili »zasilo«.
Brunch imenujemo obrok, ki ga pojemo med 11. In 13. uro,
torej nekakšen pozen zajtrk in zgodnje kosilo.
V prijetni atmosferi restavracije Brunch vas razvajajo ves
dan, poudarek pa je na zdravih in okusnih zajtrkih in kosilih.
V Brunchu vedo, da se dober dan začne z dobrim in zdravja polnim zajtrkom, zato ekipa njihovih kuharskih mojstrov
vsak dan sproti pripravlja zajtrke za vsak želodček. Od
pregrešno dobrih vafljev in francoskih rogljičkov, do izvrstnih jajčnih omlet, mislijev s sadjem in grškim jogurtom
ter različnih sendvičev, tudi takih iz polnozrnate biomoke.
Ponudijo vam tudi sveže sadne in zelenjavne sokove ter
smoothije, domače ledene čaje pa seveda odlično kavo ali
čaj, brez katerih zjutraj skoraj ne gre.
Zgodba Brunch se nadaljuje s kosilom, saj vsak dan pripravijo tri slastne menije, na voljo pa so tudi sveže pripravljene juhe in solate vseh vrst. Seveda pa je treba pustiti še
nekaj prostora za sladico, kajti Brunchevim torticam se ne
boste mogli upreti.
S kosilom pa se pravljica Brunch ne zaključi, saj so
vsako popoldne na voljo različni sveži prigrizki, tapasi in
nabodalca ter dobrote iz njihove delikatese, ki jih lahko
poskusite ob koktajlu in med sproščujočim klepetom s
prijatelji ali sodelavci.
V Brunchu se zavedajo, da je tempo življenja danes izredno
hiter, stalno se nam nekam mudi, in imamo malo časa
za zdrav obrok. Zato so razvili storitev Brunch To Go: vso
hrano in pijačo, pa najsibo zajtrk, kosilo, juhica, solata,
tortica ali pa smoothie, vam skrbno zapakirajo, da ju lahko
odnesete in kasneje v miru pojeste.
V septembru bo na voljo tudi Brunch Delivery, ki vam bo
na nekatere lokacije v BTC Cityju svež, okusen in zdrav
obrok dostavil naravnost iz Bruncha.
Vabimo vas torej na brunch v Brunch!

Vaflji z malinami
Za 4 osebe

Sestavine:

4 rumenjaki, 80 g stopljenega masla, 50 g rjavega
sladkorja, 1 vanilin sladkor, 300 g moke, ½ zavitka
pecilnega praška, 3,5 dl mleka, 0,5 dl gazirane vode,
cimet, nastrgana lupinica biolimone, nastrgana lupinica
biopomaranče, sveže maline, šilce ruma, vaniljeva krema,
sladka smetana

Priprava:

Rumenjake, maslo, sladkor in vanilin sladkor dobro
zmešamo z električnim mešalnikom. Počasi, izmenično
primešamo moko s pecilnim praškom in mleko. Masa
mora biti gostejša kot za palačinke, kar določimo s
količino mleka. Da bodo vaflji rahli, dodamo še malo
gazirane vode, da se jim nihče ne bo mogel upreti,
pa cimet in nastrgano lupinico limone in pomaranče.
Vaflje spečemo. Serviramo tople, posujemo jih s svežimi
malinami, podušenimi v rumu s ščepcem sladkorja.
Vaflje na koncu prelijemo z vaniljevo kremo in okrasimo s
stepeno smetano.

Omleta z zelenjavo (dinamični
zajtrk)
Za 4 osebe

Sestavine:

8 jajc, 2 žlici vode, 2 žlici oljčnega olja, sol in poper,
300 g sveže rdeče paprike, 300 g sveže zelene paprike,
200 g paradižnika češnjevca, 100 g sveže čebule,
300 g mladega sira

Priprava:

Na vročem olju popecite sesekljano čebulo in na kocke
narezane paprike ter češnjevec, narezan na polovičke.
Posolite, poprajte in pecite približno 5 minut, da se
zelenjava zmehča. Jajca pomešajte z vodo in soljo ter
mešanico zlijte v naoljeno ponev in specite 4 omlete.
Na polovico vsake omlete naložite četrtino popečene
zelenjave in zelenjavo prekrijte z drugo polovico.
Servirajte na tople krožnike, dekorirane s svežo zelenjavo.
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*POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. AKCIJE SE IZKLJUČUJEJO. AKCIJA VELJA OD 01. 08. 2011 DO 30. 09. 2011.

