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Naj popusti! 
Naj zabava! 

City After Work Partyji
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20%
popust
Na redno ceno fiksnega
ali mobilnega telefona
in dodatne opreme le v
času super ugodnih dni.

Super ugodni dnevi v
Telekomovem centru Citypark
14., 15. in 16. oktobra

prejmete

Ob nakupu

mobitela
Panasonic
KX-TU301
že za 1 €* 

fiksni
telefon
Panasonic
KX-TG1611FXR

DARILO

Preverite še ostalo akcijsko ponudbo in ugodnosti v Telekomovem centru Citypark. Vabljeni.
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* Akcijska cena velja ob sklenitvi/podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za 24 mesecev (aneks GSM št. 16/2009). Velja za vse, ki nimate veljavnega aneksa GSM št. 8/2005 oz. GSM št. 8/2005 Povezani (12 mesecev) ali aneksa UMTS št. 14/2005 
oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali samostojnih aneksov GSM št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev) ali UMTS št. 17/2010 (24 mesecev) ali UMTS št. 18/2011 (24 mesecev), in izpolnjujete ostale pogoje. Velja za vse naročniške 
pakete, razen za osnovni SOS paket, Podatkovni bonus, pakete Instant Internet, Enotni paket, Telemetrija in za izbrani paket na podrejeni številki v storitvi Avtotelefon. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cene vsebujejo DDV. Slike so simbolične.
Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za dodatne informacije in ostale pogoje nakupa v naročniških paketih obiščite Telekomov center, www.mobitel.si, www.telekom.si ali pokličite na 041 700 700 ali 080 8000.
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----------------------------------------------------------
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 
----------------------------------------------------------

Nakupi, nakupi, nakupi ...

Tokrat nagovarjam vas, spoštovane! Bodite poštene in si priznajte, 
kolikokrat ste ob tako pogrošnem branju, kot so zbrane kolumne 
Candace Bushnell, po katerih je bila posneta svetovna uspešnica, 
nanizanka Seks v mestu, pomislile, kako pregrešno lepo bi bilo 
zaslužiti dovolj denarja, da bi se tako, kot to malodane vsakodnevno 
počnejo Carrie, Samantha, Charlotte in Miranda, tudi ve vsaj enkrat 
mesečno s prijateljicami podale na temeljit nakupovalni izlet, ga 
začinile s prigrizkom v suši baru, stekle domov le toliko, da odložite 
nakupovalne vrečke, se uredite, zamenjate torbico in že mahajoč 
vedno zasedenim taksijem hitite na večerno zabavo ali zmenek v 
enega dražjih nočnih ljubljanskih lokalov. Saj vas razumem. Seks v 
mestu je bil, vsaj, kar se mode tiče, prava paša za oči, štiri newyorške 
prijateljice pa tarča vročih moških pogledov, neusahljiv vir iskrivih in 
duhovitih pripomb na račun obeh spolov, predvsem pa prvo berilo 
za vse vas, ki ste se takrat odločale za življenje, v katerem ste imele 
pravico izbire le ve. Smo za identifikacijo z lepo, pametno, duhovito 
in uspešno Carrie ali vedno vročo Samantho potrebovale kaj več? 
Zagotovo ne!
A življenje svoj pravi obraz pokaže trenutku, ko knjigo odložimo ali 
izklopimo televizijski sprejemnik. Čeprav vedno znova ugotovimo, da 
se nikoli ne bomo poročile v obleki Vivienne Westwood in zagotovo 
nikoli obule čevljev Manola Blahnika, nas misel na nakupovanje, 
četudi gre za malenkosti, za katere že vnaprej vemo, da nismo 
povsem prepričane, kaj naj bi z njimi počele, nikoli ne zapusti. 
Kupovanje, naj bo premišljeno ali stihijsko, nam je – priznajmo ali ne 
– nekakšen odvod v življenju, pobeg, dejanje, ki pomirja in včasih tudi 
tolaži! Tako kot Carrie.
Nakupovanju zato posvečamo tudi to številko BTC Vodnika, še 
posebej zato, ker mesec mineva v znamenju Festivala nakupov in 
zabave (15. in 16. oktober), ki se z zabavnim programom tokrat širi 
tudi na ploščad pred Kristalno palačo, v kateri od 20. oktobra dalje 
v sodelovanju s City Magazinom in restavracijo diVino pripravljamo 
City After Work Partyje. V znamenju nakupov sta tudi intervju z 
voditeljico televizijske oddaje Bleščica Lorello Flego, ki zatrjuje, da je 
nakupovanje odlična terapija proti stresu in slabi volji, in pa rubrika 
Aktualno, v kateri vas seznanjamo nedavno odprtimi trgovinami in 
lokali (prevzemno mesto Mimovrste, Picerija Napoli Pavza, Coco 
Zebra), za katere sem prepričana, da jih morate obiskati – tako 
kot Nakupovalno galerijo Kristalne palače, iz katere v tej številki 
izpostavljamo trgovine Invidiauomo, Espresso, Home Sweet Home, 
Vita Mea, Espresso in Glam ter modni styling, ki smo ga tokrat odeli 
v jesenske barve.
Da so festivalski dnevi, ko boste lahko v trgovinah kupovale po 
ugodnih cenah, zadosten razlog za obisk BTC Cityja, najbrž ni 
treba poudarjati. Le pot pod noge, in če vas bo na odhodu od doma 
spremljal kakšen mrk pogled, češ, poglej jo, znova zapravlja!, imejte 
odgovor pri roki – v rubriki Stil, ki jo tokrat posvečamo moški jesenski 
modi, ste opazile rokavice, ki mu bodo zagotovo všeč, v rubriki Trend 
pa zbirko kozarcev s katerimi bo nazdravljal prijateljem v dolgih 
jesenskih večerih. Verjemite, ne bo se pritoževal, ko boste odhajale!

Maja Oven,
odgovorna urednica

AKTuALNO
--------------------------------

5
STIL
--------------------------------

12
INTErVju
--------------------------------

21
TrEND  
--------------------------------

29
GurME
--------------------------------

30
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AkTuAlNo
novosti

  mimovrste=)
Prevzemno mesto odslej v BTC Cityju
Z oktobrom se je v BTC City Ljubljana preselila tudi največja 
slovenska spletna trgovina mimovrste=), saj je v Dvorani 3 
odprla svoje prevzemno mesto. Odslej boste izdelke, kupljene 
po spletu, lahko tam osebno prevzeli in se po želji dogovorili 
tudi za obročno plačilo.
V spletni trgovini mimovrste=) je na voljo že več kot 
100.000 izdelkov v 16 oddelkih, od računalništva in zabavne 
elektronike do bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, 
športne opreme, oblačil in obutve, kozmetike, otroškega 
programa … 
Novi prostori v BTC Cityju Ljubljana ne bodo namenjeni le 
prevzemu blaga, saj si bodo kupci lahko v Dvorani 3 izdelke 
tudi ogledali, nekatere najnovejše in najzanimivejše iz 
ponudbe mimovrste=) pa tudi preizkusili. Spletna in s tem 
virtualna trgovina mimovrste=) se zaveda, da je fizična 
prisotnost v življenju kupcev zelo pomembna, zato je odslej na 
še bolj priročni lokaciji s še več ponudbe in vsebine.
------------------------------------------------------------------------
Dvorana 3
T: 04/58 11 632
info@mimovrste.com  www.mimovrste.com
------------------------------------------------------------------------

  Pizzeria Napoli Pavza
Nova lokacija, preverjena kakovost
Pizzeria Napoli Pavza vas vabi, da jo obiščete v Dvorani A, tik 
ob vhodu A4. Poleg velike izbire okusnih pic in jedi z žara, po 
katerih je že dolgo poznana, so gurmanom po novem na voljo 
tudi sveže pečene pite. Pa dober tek!
---------------------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 01/585 25 50
---------------------------------------------------------------------

  Cocozebra
Modni rezervat v Dvorani A
V oktobru je v Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana zaživela 
prva reciklirana trgovina. Cocozebra, modni rezervat, 
ponuja obutev, perilo, nogavice in modne dodatke za 
ženske, moške in otroke ter dodatke za dom v šestih 
Cocozebra stilih različnih znamk. Nakupujete lahko v 
stilih casual, chic, classic, chill-out, sport ali eco, pa tudi 
po spletu na www.cocozebra.com. Vabljeni na jesenski 
nakupovalni safari! Do 29. oktobra vas ob nakupu čaka 
darilce.
---------------------------------------------------------------------
Dvorana A, pritličje
T: 01/251 96 68
E: info@cocozebra.com  www.cocozebra.com 
---------------------------------------------------------------------

  Prva obletnica salona 
Kerin.Povirk v BTC Cityju Ljubljana
Salon Kerin.Povirk v Btc City Ljubljana (dvorana 4) praznuje v 
petek, 14. oktobra, prvo obletnico. Zato so za vas pripravili kar 
nekaj presenečenj. V petek, 14. oktobra, in soboto, 15. oktobra, 
boste lahko spoznali njihovo ponudbo, saj vam bodo v aktivni 
kuhinji pripravljali različne dobrote. Čakala pa vas bo tudi 
posebna ponudba za nakup izdelkov  (od 14. do 29. oktobra 
2011).
Več o samem dogodku in posebni ponudbi si lahko preberete 
na spletni strani www.kerin-povirk.si.
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 City After Work Partyji
v Kristalni palači
Pridite na City After Work Party, kjer vas 
čaka zabavna stran posla, tokrat na novi 
in trendovski lokaciji v restavraciji DiVino 
v Kristalni palači. Sproščali se bomo ob 
house ritmih, za pijačo dobrodošlice in 
prigrizek bo poskrbelo prijazno osebje 
restavracije DiVino. Na prvem dogodku bo 
City Magazine praznoval svoj rojstni dan in 
upihnil 7 svečko!
vsak četrtek od 20. oktobra dalje ob 
16.30 uri, divino, kristalna palača

Usnjeni dekliški čevlji Lilah
(vel. 19-23). Art. 234175-234184

Dekliški škornji Akiran 
(vel. 25-30). Art. 234053-234058

Škornji Gust Boot
(vel. 23-31). Art. 235958-235965

Usnjeni čevlji Softtipo
(vel. 21-26). Art. 233355-233368

Usnjeni fantovski čevlji Pond 
(vel. 20-27). Art. 233833-233840

NA VOLJO V IZBRANIH TRGOVINAH

41 BabyCenterCevlji BTCVodnik58x365.indd   1 10/4/11   1:14 PM

AkTuAlNo
novosti in dogodki

  Dan za zdravo 
prehrano
Prvi oktobrski dan na Tržnici BTC City je bil 
namenjen zdravi prehrani ter predstavitvi 
ekoloških prodajaln in kmetij. V čudovitem 
sončnem vremenu so se predstavile 
kmetije iz vse Slovenije, številni obiskovalci 
pa so lahko poskusili in kupili ekološko 
pridelane izdelke – suhomesnate in mesne 
izdelke, olive, med, moko, kruh, zelenjavo 
… Kot se za začetek jeseni spodobi je 
Gobarsko društvo ribnica pripravilo veliko 
razstavo gob, dogajanje pa je popestrila 
Akademska folklorna skupina Sela pri 
Šumberku.

  Natečaj: 
ustvarjanje ptičjih hišic iz 
odpadnega materiala

BTC in Zelena Slovenija sta objavila 
natečaj (www.zelenaslovenija.si), v okviru 
katerega ljubljanske osnovnošolce vabita 
k ustvarjanju ptičjih hišic iz odpadnih 
materialov. Namen natečaja je spodbujanje 
mladih k odgovornemu odnosu do okolja, 
učinkoviti rabi naravnih virov in okoljski 
ozaveščenosti. Gre za prikaz, na kakšen 
način se lahko stvari, ki jih kot potrošniki 
kupimo in ki nam ostanejo kot odpadni 
material, ponovno uporabijo. Strokovna 
žirija bo ocenjevala izvirnost ideje, kakovost 
tehnične izvedbe in primernost za namen 
uporabe, najpomembnejši kriterij pa 
bo uporaba čim več različnih odpadnih 
materialov. Najlepši izdelki bodo v začetku 
prihodnjega leta predstavljeni na razstavi 
v spodnji etaži dvorane Emporium, avtorji 
najboljših hišic pa bodo nagrajeni z lepimi 
praktičnimi nagradami.

  Adrenalinski 
spektakel Big Airbag
Športna trgovina Forma F+ je 23. 
septembra pripravila dih jemajoč 
adrenalinski spektakel. Na terasi pred 
Kristalno palačo v BTC Cityju Ljubljana so 
v okviru Big Airbag spektakla obiskovalci 
občudovali vragolije freestyle tekmovalcev 
in freestyle show v spektakularnih skokih 
na veliko zračno blazino. Za primerno 
glasbeno vzdušje je poskrbel Elvis jackson, 
najpogumnejši pa so tudi sami lahko skočili 
na blazino iz dvigala.

Moje ime je Srecko in sem brezdomec.
Prosim, pomagajte mi zgraditi hiško.

  Obudimo Pepelko!
Pomagajmo otrokom, 
obolelim za rakom. 
Tako se glasi akcija Alpine za pomoč otrokom, 
obolelim za rakom, ki bo potekala vse do 
15. decembra. S prispevki, zbranimi v akciji, 
katere namen je okrepiti čut za sočloveka, 
boste pripomogli k nakupu medicinske 
naprave sekvenator, ki jo za sodobno in 
hitrejše diagnosticiranje rakastih bolezni 
potrebuje Pediatrična klinika v Ljubljani. 
Pediatrični kliniki že vrsto let pomaga tudi 
družba BTC.

Prispevke za nakup sekvenatorja lahko 
nakažete na dva načina:
•	 z denarnim prispevkom za: ustanovo za 

pomoč otrokom z rakom, Trr: 0222 2001 
6587 830, sklic: 00-1003388,

•	 z SMS–sporočilom, ki ga z besedo 
PEPELKA pošljete na 1919. V tem primeru 
boste prispevali 1 Eur za bolne otroke.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnega 
omrežja Telekoma Slovenije in Si.mobila. 
Telekom Slovenije in Si.mobil se v dobrodelne 
namene odrekata vsem prihodkom iz naslova  
poslanih in prejetih SMS-sporočil. Pogoji 
in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS 
Donacija so objavljeni na spletni strani 
www.alpina.si/si/pepelka. 

V imenu otrok in Alpine, ki ima na območju 
BTC Cityja Ljubljana več trgovin, se vam 
vnaprej zahvaljujemo za prispevke.

  Avto Moste –  
največji salon vozil Opel v 
Sloveniji se predstavlja! 
V neposredni bližini BTC Cityja Ljubljana, 
na Kajuhovi ulici, je podjetje Avto Moste, ki 
se ponaša z največjim prodajnim salonom 
vozil znamke Opel v Sloveniji. Vozila Opel 
odlikujejo izjemna vozna dinamika, visoka 
stopnja varnosti in inovativna tehnologija. 
Na festivalu vam bodo predstavili novo 
Opel Astro, zato jih obiščite na njihovem 
razstavnem prostoru, kjer si boste vozilo 
lahko pobliže ogledali in sodelovali v 
nagradni igri. 

  Velik uspeh Franja 
Kafadarja
Na evropskem srečanju mojstrov karateja 
»European Masters Games 2011«, ki je 
potekalo v italijanskem Lignanu, je Franjo 
Kafadar v močni konkurenci osvojil tretje 
mesto v katah in drugo mesto v borbah. 
Čestitamo!
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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

Naj počitnice v 
naj kopališču

20-odstotni
popust

v oktobru vam nudimo 20-odstotni popust za 
vse vrste nege obraza.

Ponudba velja le ob predložitvi kupona!

KuPON

Atlantis je moje 
razvajanje
Po letih izvajanja tajskih masaž je Vodno mesto Atlantis 
ponudbo nadgradilo z masažami z daljnega vzhoda. 
Odprli so vrata Centra azijskih masaž v katerem imajo 
še bolj pestro izbiro terapij in masaž za vsakogar. Do 
konca meseca oktobra vam ponujajo 20 % popust na 
ayurvedsko, shirodhara in tradicionalno kitajsko masažo z 
vročimi vulkanskimi kamni.
---------------------------------------------------------------------
Informacije in rezervacije:
T: 01/585 21 44
---------------------------------------------------------------------
Popust ne velja ob nakupu ali koriščenju darilnega bona.

si lahko zamislite kaj lepšega kot je preživljanje 
jesenskih počitnic v kopališču, ki so ga slovenski 
kopalci letos znova, že 6. zapored, izbrali za Naj 
kopališče v kategoriji pokritih kopališč? Zagotovo ne! 
Prav zato smo v vodnem mestu Atlantis tudi to jesen 
za vse otoke od 4. do 15. leta starosti v času jesenskih 
»krompirjevih« počitnic pripravili pester in zabaven 
program počitniškega varstva, ki ga z otroškim 
čudežnim dnem začenjamo že dan pred uradnim 
začetkom počitnic, v nedeljo, 30. oktobra. Ne glede na 
vremenske razmere, se bodo vaši otroci z animatorji 
kopali v naših bazenih ter se zabavali od 7. ure zjutraj 
pa do 17. ure popoldan, vse do petka, 4. novembra.

Otroci se bodo v času šole prostih dni imeli v Atlantisu nadvse 
imenitno in počitniško vodno zabavno, na željo staršev ali 
skrbnikov vsako dopoldne združili tudi z izpopolnjevanjem 
plavalnih veščin. V času po kosilu in krajšem počitku bodo 
ustvarjali v različnih delavnicah, preostanek popoldneva pa 
znova preživeli v vodi; vozili se bodo po zavitih toboganih, 
skakali čez valove, plavali po vodni reki skozi vodno jamo in 
igrali različne vodne igre. Vse, kar vaši otroci potrebujejo za te 
čudovite počitnice v vodi sredi Ljubljane, je zato nahrbtnik, v 
njem dvoje kopalk in brisača, ter veliko dobre volje!

Cenik počitniškega varstva in popusti:
1 dan/29,00 € na dan (ob prijavi drugega otroka 10 % 
popusta) 
5 dni/ 26,00 € na dan (ob prijavi drugega otroka 10 % 
popusta) 
-----------------------------------------------------------------------
Informacije in rezervacije o počitniškem varstvu:
T: 01/585 21 20, 030 242 128 (rok Guna)
E: varstvo@btc.si
-----------------------------------------------------------------------

Vaš specialist za zdrav spanec

Naravni materiali ... najfinejše predelani ... v prefinjene izdelke ... za zdravo spalno okolje.

Spalni studio Vitapur

Vodne postelje  
Vitapur Premium Exclusive. 

Akcijska ponudba vodnih postelj.

Odeje, vzglavniki in posteljnina iz naravnih materialov
Svila – bambus – volna – bombaž 

Kupon za 15% ali 5% popust 

Svilena odeja Venezia
Redna cena: 144,90 €
Akcijska cena: 129,90 €
140x200 cm

Svileni vzglavnik Silk
Redna cena: 64,90 €
Akcijska cena: 52,90 €
50x70 cm

03 757 14 40BTC – Hala A www.vitapur.si

Kupon lahko unovčite v času Festivala nakupov in zabave, 15.10. in 16.10.2011 
v Spalnem studiu Vitapur. 5% popust velja pri nakupu akcijskih izdelkov in 15% 
popust na izdelke, ki niso znižani. Popusti in akcije se med sabo ne seštevajo.

Restavracija diVino je del skupine Dulcis Gourmet 
(www.dulcis-gourmet.si)

T: 01/ 585 22 81, M: 031 768 062, 
info@divino.si, www.divino.si

Kristalna palača 
BTC CITY Ljubljana

-----------------------------------------------------------------
T: 01/585 21 22  www.lavida.si 

1. mesto

otroški
ČUDEŽNI DAN
Nedelja, 30. oktober 2011, Vodno mesto Atlantis

... in ostali zanimivi gostje!
ob 12.00 uri

Obiskali nas bodo:

AT
lA

N
Ti

s
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www.maros.si

Kolekcija Venturo, model S923

CELJE
Celeiapark, Aškerčeva 14

T: 03 491 82 70, 
E: ce@maros.si

del. čas: pon-pet: 9:00-19:00
                         sob: 9:00-13:00

JESENICE NA DOLENJSKEM
TPC Slovenska vas

T: 07 457 40 72, 
E: svas@maros.si

del. čas: pon-pet: 9:00-20:00
                         sob: 9:00-13:00

LJUBLJANA
BTC Dvorana 2, Šmartinska c.152

T: 01 401 20 28/29, 
E: lj@maros.si

del. čas: pon-pet: 10:00-20:00
                         sob: 10:00-18:00

PRODAJNI SALONI 

NOTRANJE OPREME                                     

*Akcije v tej publikaciji veljajo v obdobju od 14.10.2011 do vključno 31.10.2011 oz. do odprodaje zalog sedežnih garnitur v akciji. Splošne informacije in podrobnejše informacije o ponudbi in o akcijah v tej publikaciji prejmete na prodajnih mestih podjetja Maros d.o.o., 
navedenih v tej publikaciji. Popust se obračuna na prodajne cene, ki vključujejo DDV. Vse slike v katalogu so simbolične. Akcije ne vključujejo dekoracije na slikah v publikaciji. Vse blagovne znamke omenjene v tej publikaciji pripadajo njihovim lastnikom. Spremembe in napake 
v tisku so možne. Takojšnja dobava velja za modele iz zaloge. Popusti se ne seštevajo in se izključujejo medsebojno ter z vsemi ostalimi akcijami. Maros d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, T 01 401 20 00.

skrbno izbrano

P R O I Z V E D E N O  V  N E M Č I J I

NOVA KOLEKCIJA CALLIGARIS 2012 Kuhinja LINEA DO 40% popust

Jesenska ponudba v salonih Maros

Akcija sedežnih garnitur nemških in italijanskih proizvajalcev 

z do 20% popusta in takojšnjo dobavo.*

Posebna ponudba italijanskih kuhinj

Slika je simbolićna.
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sTil 
športno, klasično, po moško

sTil 
iz Dvorane A 

1 Plašč, 209,90 €, Trgovina Ona On, Dvorana A; Šal, 21,90 €, Trgovina Benetton, Dvorana A; rokavice, 9,95 €, 
Trgovina Benetton 2 jopa, 39,90 €, majica 9,95 €, Trgovina Style, Dvorana A 3 Majica s kapuco, 24,81 €, Trgovina 
Style, Dvorana A 4 ura, 44,90 €, Trgovina Sten time, Dvorana A 5 ura, 129,90 €, Trgovina Sten time, Dvorana A 
6 Majica, 21,88 €, Trgovina Style, Dvorana A 7 Srajca, 36,90 €, Trgovina Ona On, Dvorana A 8 Spodnja majica, 6,30 €, 
bokserice, 8,90 €, Trgovina Polzela, Dvorana A 9 Superge G Star, 139,99 €, Trgovina Transporter, Dvorana A 
10 jopa, 35 €, Trgovina Style, Dvorana A 11 Kapa, 13,90 €, Trgovina Benetton, Dvorana A 12 Srajca, 36,90 €, Trgovina 
Ona On, Dvorana A; Hlače, 69,95 €, pas 29,95 €, Trgovina M Ultra, Dvorana A 13 Gležnarji Levis, 139,99 €, Trgovina 
Transporter, Dvorana A 14  Čevlji Lumberjack, 112,99 €,Trgovina Transporter, Dvorana A 15 jeans hlače, 39,90 €, 
Trgovina Style, Dvorana A

1

2

3

4

5 

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dejstvo je, da so moški radi lepo oblečeni in urejeni. Dejstvo je tudi, da se njihove predstave 
o nakupovanju razlikujejo od ženskih. Zato smo združili modne trende in moško miselnost in 
v trgovinah Dvorane A poiskali izdelke, ki upoštevajo jesensko-zimske smernice. Prav vsak 
predstavnik moškega spola bo našel nekaj zase, pa naj bo njegov stil športen ali pa eleganten, 
avantgarden ali pa klasičen, pač moški. 
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v trgovini ESTELA Hala 3
15. IN 16. OKTOBERMEGA

POPUSTI

T R G O V I N AESTELA

od

- -
do

Estela trgovina za frizerje in kozmetike Tel.: 01 585 28 90
Šmartinska 152 hala 3, 1000 Ljubljana www.estela.si

M E G A  E R O T I K A

10,-

BO
N

BO
N

Vnovčite lahko 1 bon, in sicer v poslovalnici
BTC Ljubljana. Bon velja do 19. 11. 2011.
Izplačilo v gotovini ni mogoče.

Pri nakupu nad 30 €

€

Primeri iz več
kot 700 modelov

€14.99 EU
R

Push up v različnih 
barvah in modelih

€19.99 EU
R

Komplet

€4.99od

€19.99 EU
R

Komplet

€12.99 EU
R

Mrežaste nogavice,
v črni barvi

€ 8.99 EU
R

Hlačke boyshort, 
v različnih barvah

Bogata izbira
umetnih trepalnic

1000 Lubljana
BTC Dvorana A
Smartinska 152
^

pa_slow_245x180_pa_slow_245x180  03.10.11  15:23  Seite 1
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Vodnik 1 stran  program 275 x 405mm

10. oktober 2011 16:23:14
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Vodnik popusti 275 x 405 mm

11. oktober 2011 10:41:17
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Vodnik  4 stran 275 x 405mm

10. oktober 2011 17:06:37

Akcijska ponudba v mesecu oktobru

Vzglavnik Comfort
v vrednosti 74,90 €

Gratis
Posteljno
dno

-20% Posteljno
dno

-15% Ležišče

+
+

KUPON 
Za popuste v času
         Festivala nakupov in zabave
10% popust na vzglavnike 
18% popust na latex ležišča
30% popust na volnene odeje 
Izrežite kupon in ga prinesite v trgovino Hitex (BTC – hala A, tel.: 01 585 16 
26) v času FNZ od 15.10.2011 do 16.10.2011. Popusti in akcije se med sabo 
ne seštevajo.

IZREŽITE TUKAJ!

BTC - Hala A      02 821 57 57      info@hitex.si      www.hitex.si

www.hitex.si

• ležišče 15% popusta
• posteljno dno v kompletu z ležiščem -20%
• vzglavnik Comfort - gratis ob nakupu ležišča ali kompleta

Sestavite svoj komplet za spanje in prihranite do 365,00 €.

1

2

3
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iNTervju 
Lorella Flego 

Nakupovanje je odlična 
terapija proti stresu
Pozitivna, živahna in vedno elegantna lorella 
flego že leta slovi kot ena najboljših in zelo iskanih 
televizijskih voditeljic pri nas. Ta velika modna 
poznavalka vodi in ureja oddajo o estetiki in modi pod 
imenom bleščica, ki nas iz tedna v teden preseneča s 
svežimi modnimi prispevki z vsega sveta. voditeljica 
že leta gradi svojo kariero zelo profesionalno, kar 
dokazuje s prefinjeno natančnostjo in preprostostjo, 
ki njeno medijsko podobo iz dneva v dan kujeta v 
sam vrh medijske priljubljenosti. Tokrat nam je – 
ekskluzivno za bTC vodnik – razkrila svojo strast do 
nakupovanja.

slišati je, da obožujete nakupovanje. bi lahko rekli, da 
ste strastna nakupovalka, ki ne more brez dnevnega 
obiska trgovine?
Obožujem nakupovanje, a pri tem ne pretiravam, lahko rečem, 
da se znam pravočasno ustaviti. Kupujem večne kose, ki jih 
bom dolgo nosila; je pa vsekakor res, da me nakupovanje 
osrečuje in je odlična terapija proti stresu in slabi volji.  

Po katerih nakupovalnih artiklih kot mlada mamica 
enoletne sofie najraje posegate – po prehrambnih, 
modnih?
Odvisno od potreb. Oblekice so mi vsekakor zelo všeč in jih 
rada kupujem, a se zabavam tudi z nakupovanjem plišastih 
igračk, hrane in vsega ostalega. Vse, kar je povezano s Sofio, 
me navdušuje.

Ali glede na to, da živite v izoli, ki je le korak od 
italije, kjer je večja in bolj aktualna »sveža« paleta 
raznolikih artiklov, modne in prehrambne artikle raje 
kupujete v sloveniji ali v tujini? 
Hrano kupujem v Italiji, obleke pa kar veliko pri nas, saj 
menim, da je izbira zelo dobra, sploh v Ljubljani, ki je v zadnjih 
letih postala prava nakupovalna meka. Danes imamo tudi mi 
skoraj vse blagovne znamke, prestolnica pa je zame prelepa in 
tukaj zelo uživam.

ženske obožujejo modni svet, kako ga obožujete šele 
vi, ki veljate za eno najboljših slovenskih modnih 
poznavalk, ki vse ljubitelje mode razveseljuje z 
modno oddajo bleščica. Nam razkrijete, kje najraje 
kupujete (v sloveniji, Ameriki, italiji) ter po kateri 
modni liniji najraje posegate, saj ste vedno urejeni od 
glave do peta?
rada kupujem v Ameriki, ker so stvari tam cenovno bolj 
dostopne, pa tudi zato, ker čez lužo najdem blagovne znamke, 
ki jih v Evropi ni. New York je sploh poln modnih navdihov; po 
njem se je nemogoče sprehajati, ne da bi si pri tem privoščili 
tudi skok v tamkajšnje trgovine. Všeč mi je tudi Milano, kjer 
sem pogosto zaradi službe; kadar imam nekaj prostega časa, 
grem obvezno v center in obiščem trgovine, ki so mi postale 
že prav domače.  

bi lahko rekli, da imate v modnem svetu kak osebni 
ženski »fetiš« (obleke, čevlje itd.) oziroma izdelek, 

ki se mu, ko ga zagledate v lepi izložbi, nikakor ne 
morete odreči, čeprav imate že polne omare vsega?
Moj fetiš so čevlji in spodnje perilo, tega ni nikoli dovolj. Ko 
najdem model, ki mi je všeč, se mu stežka uprem. Pri čevljih 
pa je pomembno, da so pete noro visoke; sicer veliko nosim 
tudi balerinke, a hoja v visokih petah je nedvomno veliko bolj 
seksi. 

v ljubljani je nakupovalno središče bTC City, kjer 
lahko vsakdo najde kaj zase. ste že bili tam in si 
privoščili kaj lepega in modnega zase in za družino? 
ste že obiskali novo Nakupovalno galerijo v kristalni 
palači?
Kristalno palačo sem obiskala že večkrat. Niso mi všeč samo 
tamkajšnje trgovine, tudi arhitektura same stavbe se mi zdi 
zelo zanimiva. Nakupovanje v Kristalni palači je še posebej 
privlačno.

omenili ste, da imate radi kožne barve; v enem od 
intervjujev ste razkrili, da igrajo pri nakupovanju 
modnih artiklov pri vas posebno vlogo barve in da te 
nosijo posebno življenjsko sporočilo. se vam zdi, da so 
barve pomembne pri doseganju modne popolnosti ali 
gre le za sledenje rdeči niti, ki jo narekujejo svetovni 
modni oblikovalci?
Barve so v življenju ključnega pomena, sploh v teh časih, 
ko se veliko govori o krizi in recesiji. Moda danes želi biti 
lepa in pozitivna kot še nikoli, barve pa prinašajo energijo 
in dobro voljo. Na modnih brveh jih je veliko in vse so med 
seboj skladne: turkizna, smaragdna, rumena, barva fuksije 
… Mislim, da je bila Guccijeva revija s tega vidika popolna. Že 
samo pogled na njihove barve te takoj spravi v dobro voljo, in v 
teh časih mora biti moda predvsem zabavna! 

ste si že kdaj privoščili kak modni izdelek (torbo, 
obleko, čevlje, spodnje perilo), ki vas je stal kar lep 
kupček denarja? Nam morda lahko razkrijete za 
kateri modni artikel je šlo in ali ste nakup pozneje 
obžalovali ali pa ste si rekli, to je to, ni mi žal?
Običajno so to torbice, ki so dražje zaradi kvalitetnih 
materialov in izdelave. Ker jih vsak dan nosim, mi zanje nikoli 
ni žal denarja. Podobno velja za jakne in plašče: kvaliteta pač 
stane, a mislim, da se naložba obrestuje. 

slišati je, da radi podarjate svoje modne artikle, saj 
ne marate, da se ti prašijo na polici v omari in gredo v 
pozabo  ...
res je, velikokrat kaj podarim, saj imam tako občutek, da 
dobijo stvari novo možnost in življenje. Po drugi strani pa 
rada pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč, in naredim kaj 
dobrega. Potem se tudi sama bolje počutim. Podarjanje mi je 
bilo od nekdaj zelo pri srcu … 

Modni nakit daje videzu oziroma obleki nedvomno 
poseben čar in zaključeno popolnost. kakšen nakit 
obožujete in v kateri kombinaciji?
Prstan nosim vedno, ker sem ga dobila v dar in je zame 
spomin, prav tako imam rada uhane, majhne in skoraj 
neopazne za vsak dan, za zvečer pa zelo velike. Včasih nosim 
tudi zapestnice in verižice, odvisno od oblek. res veliko 
nakita imam od prijateljice Mojce Šapla, ki vedno poskrbi, 
da se lesketam. Všeč so mi vpadljivi kosi, a samo za posebne 
priložnosti, ko si upam biti bolj drzna in ekstravagantna. V 
vsakdanjem življenju pa sem raje nekoliko bolj klasična. 

Zelo radi nakupujete za svojo malo punčko sofio. 
katere znamke ji najraje kupujete? Ali ste pri izbiri 
pozorni na kakovost in materialno sestavo oblačil, ki 
sta pri otrocih zelo pomembni?
Seveda je kvaliteta vedno na prvem mestu; vse mora biti 
bombažno, mehko, koži prijazno. Tako kot zase tudi zanjo ne 
kupujem izključno znamk, kupujem preprosto stvari, ki so mi 
všeč. Najraje kupujem oblekice, ker so ravno prav punčkaste: 
miniaturni detajli so tako luštni, da se je težko upreti.  

ZA POPOLNE JESENSKE UŽITKE.
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Prodaja | H2O BTC CITY Ljubljana dvorana A | www.h2o-sportswear.com 
v Ëasu Festivala nakupov in zabave
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%

15. in
 16.10.2011
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Se tudi vi in vaš partner sprašujeta, komu od vaju je 
podoben vajin otrok, ali skupaj s prijatelji in sorodniki 
primerjate nekatere poteze in se krešejo mnenja, 
čigava usta, oči in nos ima? 
Baby Center in Playskool predstavljata novo aplikaci-
jo na Facebooku, s katero lahko zdaj preverite in ugo-
tovite, komu je res bolj podoben vaš otrok. 
V aplikacijo naložite svojo sliko, sliko svojega partnerja 
in sliko vajinega otroka ter k ocenjevanju povabite 

svoje prijatelje (aplikacija je na Facebook strani 
www.facebook.com/babycenter.si). 
Vsi sodelujoči se potegujejo za 90 nagrad blagov-
ne znamke Playskool in 50 nagrad Baby Centra. Ob 
koncu pa bomo med vsemi, ki bodo ustvarili nov 
pro� l v aplikaciji, izžrebali še čudovit poganjalček 
Playskool. Nagradna igra traja od 6. 10. 2011 do 
8. 11. 2011, vse podrobnosti o aplikaciji in nagradni 
igri so na spletni strani www.babycenter.si! 140 NAGRAD

04 BC NagradnaIgraPlayskool BTCVodnik245x365.indd   1 9/30/11   2:54 PM

na vse kuhinje

           Pralni stroj

         INDESIT IWD 5125
Kapaciteta pranja: 5kg 
Ožemanje: 1200vrt/min, Zamik vklopa, 
Energijski razred: A+, Garancija: 5 let jubiljena GA klubska cena

429,99 
redna cena 279,99

INDESIT IWD 5125

GA
posebna ponudba
posebna ponudba

posebna ponudba

jubiljena GA klubska cena klubska cena klubska cena

darilo ob jubileju popust

darilo ob jubileju popust

darilo ob jubileju popust

darilo ob jubileju popust

GA

posebna ponudba

posebna ponudba

posebna ponudba

specializirane trgovine za gospodinjske aparate in kuhinje
Za dodatne informacije pokličite:

V mesecu oktobru 40% popusta na vse kuhinje 
in 10%* popust na gospodinjske aparate ob nakupu kuhinje
* popust velja za aparate izbranih blagovnih znamk in ne velja za aparate z GA klubsko ceno.

www.gospodinjski-aparati.si

* Ponudba velja do 31.10.2011 oz. do odprodaje zalog* Ponudba velja do 31.10.2011 oz. do odprodaje zalog* Ponudba velja do 31.10.2011 oz. do odprodaje zalog

btc_vodnik_okt2011.indd   1 3.10.2011   10:47:26
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krisTAlNA PAlAčA
oblečene v barve jeseni

krisTAlNA PAlAčA
jesenske novosti v Nakupovalni galeriji 
 www.kristalna-palaca.com

Poletje se je poslovilo, in če pogledamo 
okoli sebe, lahko vidimo, da se je jesen 
že začela in z njo novi modni trendi. 
Žive barve bodo zamenjali umirjeni in 
toplejši toni, prav takšni, kot jih riše 
jesenska narava. 

1 Torbica za prenosnik, 85 €, Trgovina Cristobal 
2 Klobuk Ekle, 48,30 €, Trgovina Galerija 
3 Ogrlica, 65 €, Trgovina Glam 4 Prstan, 
135 €, Trgovina Glam 5 Torbica za mobitel, 
99 €, Trgovina Glam 6 Bunda rossi, 1567,20 €, 
Trgovina Galerija 7 Torbica Braccialini, 355 €, 
Trgovina Cristobal 8 Srajca, 99,90 €, Trgovina 
Jones 9 Pulover, 21 €, Trgovina De luxe fashion 
store 10 usnjena jakna, 449,90 €, Trgovina Jones 
11 Torbica Baldinini, 837,60 €, Trgovina Galerija 
12 Hlače, 28 €, Trgovina De luxe fashion store 
13 Obleka Ekle, 204 €, Trgovina Galerija 
14 Čevlji, 30 €, Trgovina De luxe fashion store

1
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Četrtki s stilistom v 
trgovini Invidiauomo
Trgovina Invidiauomo pripravlja serijo 
dogodkov »Četrtki s stilistom«. Obis-
kovalcem bo vsak četrtek med 16. in 
19. uro svetoval priznani stilist boris 
Arivukovič. Kupcem bo svetoval pri 
izbiri in kombiniranju oblačil ter s tem 
verjetno marsikomu olajšal izbiro. Na 
modnih uricah s profesionalnim stilistom 
bomo poskrbeli za vse, ki potrebujejo ali 
želijo dodatno pomoč pri izbiri oblačil ali 
želijo še bolj izoblikovati svoj stil ali pa z 
oblačili še dodatno izpostaviti svojo os-
ebnost. Vabljeni na »Četrtke s stilistom« 
v trgovino Invidiauomo v 1. nadstropju 
Nakupovalne galerije Kristalne palače.

  Home Sweet Home
Dodatki za dom

Trgovina Home Sweet Home ponuja 
pestro izbiro dodatkov in opreme za 
dom, pisarno ali počitniško hišico. 
raznolik program zajema kakovostne 
in stilsko dovršene izdelke, ki bodo 
polepšali vsak prostor. Izdelki znamke 
DoHome obsegajo celovit program 
dekorja in dodatkov za dom: majhne in 
velike vaze, okvirje za slike, ogledala, 
sklede, lončke, dekorativne svetilke, bla-
zine, škatle, škatlice za nakit, svečnike, 
manjše pohištvene elemente … Bogat 
namizni program priznanega proizvaja-
lca unitable, ki se ponaša z dolgoletno 
tradicijo in vrhunskim italijanskim diza-
jnom, ponuja pogrinjke, podstavke, prte, 
tekače, krožnike, skodelice in pribor 
vseh vrst iz različnih materialov.

  Laserska revolucija 
v odstranjevanju dlačic
Healthness center v Kristalni palači 
edini v Sloveniji ponuja trajno lasersko 
odstranjevanje neželenih dlačic z 
vrhunsko tehnologijo SHR in IN-
MOTION. Ta tehnologija omogoča, da 
je laserska glava vedno v gibanju in v 
stiku s kožo, vgrajeno pa ima kontaktno 
hlajenje, ki zagotavlja, da je površina kože 
ustrezno hlajena. To omogoča prijeten 
občutek na koži med celotnim tretmajem. 
Tehnologija odstranjevanja dlačic SHR 
je primerna za vse vrste kože, izvaja 
se lahko tako na porjaveli koži kot na 
svetlih dlačicah. Dlačice lahko popolnoma 
odstranite že po dveh tretmajih. Za 
storitve v Healthness centru prejmete 
garancijo – ob morebitnem ponovnem 
pojavu poraščenosti postopek ponovijo 
brezplačno. Na brezplačnem posvetu in 
testiranju tehnologije SHR se lahko tudi 
sami prepričate, da je postopek resnično 
povsem neboleč, dlačice pa so trajno 
odstranjene. Naročila sprejemajo na 
številki 051 308 822 ali 01 256 63 69.

  Espresso
Ko zadiši po kavi

Z nakupom v butični prodajalni dobrot 
si bomo polepšali dan ali razveselili 
tiste, ki jih imamo radi. V trgovini 
Espresso lahko kupci dobijo vrhunsko 
kavo Illy v različnih pakiranjih, skode-
lice, darilne komplete skodelic ali kave, 
retro- in moderno oblikovane kavne 
aparate za dom FrancisFrancis, lepe 
in uporabniku prijazne kavne aparate 
za pisarne Mitaca, tradicionalne in 
prestižne francoske čaje Dammann 
Freres, japonske čajne skodelice, čajnike 
in pribor za pripravo čaja pa temno ali 
mlečno čokolado in čokoladne bombone 
z dodatki ali brez njih proizvajalcev 
Domori in Venchi.

  Invidiauomo
Za tiste, ki želijo izstopiti iz povprečja
Invidiauomo je italijanska blagovna znamka visokokakovostnih modnih oblačil s 
30-letno tradicijo. Izdelke odlikujeta vrhunska kakovost in italijanski dizajn, ob tem 
pa tudi skrben izbor materialov, širok izbor barv in modelov, drznost, eleganca, 
stilska dovršenost … V kolekciji so tako trendovska kot klasična modna oblačila. 
Glavna zvezda Invidiauomo so srajce, ki se ujemajo in dopolnjujejo z ostalimi 
oblačili – hlačami, polo majicami, pleteninami, jopiči in modnimi dodatki (krav-
atami, manšetnimi gumbi, šali, pasovi …). Kolekcije Invidiauomo obsegajo oblačila 
za vsakodnevno eleganco, oblačila za moderne moške in ženske ter oblačila za vse, 
ki želijo izstopiti iz povprečja.

  Glam
Glamur za vsakogar

Že Marilyn Monroe je dejala, da so 
diamanti dekletovi najboljši prijatelji. 
Zato so v Kristalni palači odprli 
prodajalno Glam, kjer je na voljo 
nakit blagovnih znamk Crystalp, 
Cango&rinaldi, Phantasya in Coeur de 
Lion. Za popolno GLAMuroznost je na 
voljo tudi pestra izbira torbic, čevljev, 
pasov in drugih modnih dodatkov, ob 
tem pa tudi moški nakit ter modni 
dodatki in nakit za otroke. 

  Vita Mea
Spodnje perilo z razlogom
V prvem nadstropju Kristalne palače 
trgovina Vita Mea obiskovalce razvaja s 
perilom in oblačili svetovnih znamk. Na 
voljo je žensko in moško perilo Zimmerli 
of Switzerland, ki ga odlikujejo plemeniti 
materiali, skladni z Oeko-tex standardom 
100. Zimmerli nosijo David Beckham, 
roger Federer in Carlos Santana. Belgijski 
znamki Marie jo in Prima Donna sta na-
menjeni ženskam, ki od spodnjega perila 
zahtevajo kakovost in dizajn. Ponudbo 
dopolnjujejo nogavice Pierre Mantoux iz 
Milana, ki jih je proslavila lady Di, danes 
pa z znamko sodelujejo Chanel, Armani in 
Etro. Pierre Mantoux ponuja tudi glamu-
rozne večerne obleke in oblačila za prosti 
čas, ki ženskost združujejo z razumno 
ceno. V trgovini Vita Mea lahko izberete 
tudi perilo, pižame in oblačila Body 
Orange underwear, kmalu pa bodo na 
voljo tudi perilo in oblačila za oblikovanje 
postave Pierre Mantoux in Van de Velde.
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ŠsPorTNo
Športni center Millenium

Naj bo jesen aktivna 
in sproščena
V fitnes 
z osebnim 
trenerjem
jesen in z njo deževno in hladno vreme bosta mnoge 
rekreativne športnike pregnala v zaprte prostore, 
kjer bodo športne aktivnosti na prostem zamenjali 
dvoranski športi ali fitnes. A tudi ta na prvi pogled 
preprosta vadba na orodjih za fitnes zahteva nekaj 
znanja, da bi bila kar najbolj učinkovita.

Ker v fitnes centru Športnega centra Millenium ničesar ne 
prepuščajo naključju, so poskrbeli tudi za to, da pri vadbi 
ne boste prepuščeni sami sebi; za pravilno izvedbo vaj in 
pomoč pri treningu na vrhunskih napravah Precor vam nudijo 
pomoč strokovno usposobljenih trenerjev fitnesa. Za vse nove 
člane je zato obvezen brezplačen predstavitveni trening, 
na katerem jih bodo seznanili z vsem, kar morajo vedeti, da 
vadba v fitnesu poteka nemoteno, pravilno, varno, predvsem 
pa učinkovito (bonton, oprema, nastavitve kardionaprav, 
raztezanje, vaje za moč itd.). Vsakdo, kdor si želi večjega 
napredka in pravilne vadbe, sestavljene prav za svoje potrebe, 
se lahko odloči za mesečni program vadbe; s trenerjem bo 
opravil testiranje, in trener bo na podlagi njegovih želja bo 
izdelal program, po katerem bo hitreje in zagotovo dosegel 
svoj cilj.

Po fitnesu v savno
Za sprostitev po vadbi vam je na voljo mirna atmosfera v 
sprostitvenem delu z dvema finskima, prenovljeno turško 
in infrardečo savno ter z bazenom s hladno vodo. Letošnja 
novost je nov sklop savn s turško in infrardečo savno, z 
možnostjo najema za zaključeno skupino.

Cenik:
Mesečna karta za fitnes: 40–65 evrov
Izdelava enomesečnega programa za fitnes po vaših 
željah: 28 evrov
Cena vadbe z osebnim trenerjem se giblje od 20 do 40 
evrov na trening. Odvisna je od termina, števila treningov, 
zasedenosti trenerja in dogovora s stranko.
Mesečna vstopnica FITNES PLUS (poleg mesečne karta 
vključuje še 4 obiske savne): 55–80 evrov

---------------------------------------------------------------------
Športni center Millenium
T: 01/585 15 00
millenium@btc.si www.millenium.si
---------------------------------------------------------------------

Trenerji fitnesa ŠC Millenium 
o tem, zakaj najeti osebnega 
trenerja
ob vpisu in plačilu članarine v fitnes ŠC Millenium 
vsakomur nudite brezplačen predstavitveni trening; 
zakaj bi vadeči v nadaljevanju treninga še potreboval 
osebnega trenerja?
urška: res je, da vadečega ob predstavitvi seznanimo z 
uporabo naprav za fitnes, rekvizitov in z varnim treningom, 
vendar se predvsem za začetku pogosto pojavijo dvomi o 
pravilnosti izvedbe posamezne vaje. Pozneje je pomembno 
ustrezno stopnjevanje intenzivnosti treninga in prilagajanje 
programa telesnim zmogljivostim; le osebni trener lahko 
zagotovi optimalnost posameznega treninga!
Matej: Po opravljenem predstavitvenem treningu se 
lahko vsak prijavi na testiranje. Po testiranju mu izdelamo 
individualno prilagojen mesečni program vadbe. 

je osebni trener za fitnes tudi v pomoč vsem tistim, 
ki niso najbolj vztrajni in dosledni? v dvoje je najbrž 
lažje?
Matej: Tudi takšne boste našli, a vendar je več tistih, ki so 
vztrajni že sami po sebi in se zavedajo, da bodo s trenerjem 
dosegli bistveno več, kot bi dosegli sami. Veliko je tudi takih, 
ki nimajo dovolj prostega časa in bi radi v najkrajšem času 
naredili kar največ. V takem primeru pride trener zelo prav.

bom z osebnim trenerjem hitreje in lažje dosegel cilj 
in mi za dosego cilja ne bo treba toliko trenirati, kot 
če bi vaje izvajal sam?
damjan: Za vsak cilj se je treba potruditi. Z osebnim 
trenerjem, ki je strokovno usposobljena oseba na področju 
športnega treniranja, boste v najkrajšem času in po načelih 
zdravega treninga prišli do želenih rezultatov. 

Ali vadba z osebnim trenerjem že poteka po 
individualno izdelanem programu?
Matej: Da! To je nekaj, kar bi moral storiti prav vsak trener. 
Brez načrta vadbe ne gre. Vsakemu vadečemu se na podlagi 
njegovih ciljev izdela individualen program vadbe. Naloga 
trenerja je, da ta program vadbe z vadečim izvaja, preverja 
stanje vadečega in mu program prilagaja.

bo osebni trener bdel tudi nad mojo prehrano, 
prehranskimi dodatki, mi svetoval druge športne 
aktivnosti poleg fitnesa …?
damjan: Trener v dogovoru z vadečim in njegovimi 
prehrambnimi navadami ter režimom treninga sestavi načrt 
prehranjevanja (jedilnik), prav tako svetuje o prehrambnih 
dodatkih, ki jih je na slovenskem tržišču vedno več. Če si 
vadeči po treningu z osebnim trenerjem želi še dodatne 
športne aktivnosti, mu trener svetuje v skladu z načeli telesne 
preobremenitve.

vas lahko posameznik najame tudi za vadbo po 
sanaciji poškodbe ali za vadbo, prilagojeno posebnim 
potrebam?
urška: Seveda! Pri poškodbah mora posameznik najprej 
zaključiti kirurško zdravljenje in fizioterapijo, šele nato 
sledi postrehabilitacija, ki jo lahko posameznik izvaja doma 
ali pod strokovnim vodstvom v fitnesu. V Milleniumu smo 
dobro opremljeni z rekviziti za takšno vadbo, zato po sanaciji 
poškodbe priporočam osebno trenerstvo, saj je pravilnost 
izvedbe vaj še pomembnejša. Vadečim s posebnimi potrebami 
priporočam individualno strokovno vodenje treninga v 
sodelovanju z medicinsko stroko. 

Zakaj se, po vaših izkušnjah, ljudje največkrat 
odločijo za osebnega trenerja? 
damjan: Predvsem zaradi združitve prijetnega s koristnim 
– trenerjevega vodenja skozi trening, nadzorovanja vaj, 
motiviranja in spodbujanja, to pa ne nazadnje pripomore k 
uravnavanju telesne teže in izboljšanju počutja.
 
Na kratko – pet razlogov zakaj najeti osebnega 
trenerja?
urška: Skrbno načrtovan trening, kakovostna izvedba 
treninga, motivacija za zdrav življenjski slog (prehrana), 
doseganje želenih ciljev, sprostitev.
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www.venera-shop.si

EROTIC BOUTIQUE
          OBIŠČITE NAS V NAKUPOVALNI GALERIJI 
   KRISTALNE  PALAČE V LJUBLJANSKEM BTC-JU IN
IZBERITE MED NOVIMI MODELI PRESTIŽNEGA PERILA 

Cotelli Colection

 OGLEJTE SI ŠE OSTALO PONUDBO 
IZ NAŠEGA BOGATEGA PROGRAMA

VABLJENI!

20 let

Matej Bunderla
Profesor športne vzgoje, trener fitnesa
Strokovnjak za kakovosten trening, uravnoteženo 
prehrano, pomoč pri okrevanju po poškodbah in izkušen 
motivator za doseganje želenih ciljev.
 »Izkoristite svoj potencial!«

Urška Dolinšek
Profesorica športne vzgoje, trenerka fitnesa, 
trenerka borilnih športov
Strokovnjakinja na področju zdrave prehrane, 
postrehabilitacijske vadbe ter vadbe za menedžerje in 
seniorje.
»Z gibanjem do vitalnosti!«

Damjan Verhovc
Profesor športne vzgoje, trener fitnesa
Strokovnjak na področju športnega treniranja, zdrave 
prehrane, športne prehrane, postrehabilitacije. 
Organizator in vaditelj športnih dejavnosti. 
»Z vami do cilja!«

13.10. ob 20h: PREVARA – PREMIERA
Jernej Šugman, Maša Derganc in Uroš Fürst v gledališki poslastici Nobelovega nagrajenca Harolda Pinterja.

14.10. ob 20h: ČEFURJI RAUS! – 250. PONOVITEV
Monokomedija po romanu Gorana Vojnoviča, ki še vedno navdušuje gledalce in kritike.

15.10. ob 20h: FOTR
Lado Bizovičar v uspešnici za vse fotre in mame, bodoče, aktualne in vse druge.

16.10. ob 20h: PREVARA
Jernej Šugman, Maša Derganc in Uroš Fürst v gledališki poslastici Nobelovega nagrajenca Harolda Pinterja.

20.10. ob 20h: OD TIŠINE DO GLASBE
V eni uri od kamene dobe do Rolling Stonesov z Juretom Ivanušičem.

21.10. ob 20h: JAMSKI ČLOVEK
Uroš Fürst v svetovni uspešnici, ki je tudi v Sloveniji porušila vse rekorde.

22.10. ob 20h: KONČNO SREČNA!
Ker se je težko smejati samemu sebi, se rajši smejte Desi Muck!

23.10. ob 20h: ČAS ZA SPERMEMBO
Komedija Branka Džurića in Marka Pokorna z več kot 500 ponovitvami.

26.10. ob 20h: MANJKA MI, MANJKA…pa ne samo tisto☻ – PREMIERA
Humorno-ganljiv muzikal z vrhunskimi plesalci, živo glasbo in Romano Kranjčan v režiji Gašperja Tiča.

27.10. ob 20h: STAND UP ČETRTEK
Najboljši slovenski in tuji komiki vsak zadnji četrtek v mesecu. Predsodke in kisle obraze pustite doma!

28.10. ob 20h: MANJKA MI, MANJKA…pa ne samo tisto☻ 
Humorno-ganljiv muzikal z vrhunskimi plesalci, živo glasbo in Romano Kranjčan v režiji Gašperja Tiča.

30.10. ob 20h: PREVARA
Jernej Šugman, Maša Derganc in Uroš Fürst v gledališki poslastici Nobelovega nagrajenca Harolda Pinterja.

3.11. ob 20h: GODART
Iluzionistično-glasbena komedija duhovitega dua Jureta Godlerja in Tilna Artača.

4.11. ob 20h: FOTR
Lado Bizovičar v uspešnici za vse fotre in mame, bodoče, aktualne in ostale.

6.11. ob 20h: IMPRO LIGA: EKSHIBICIJE 
Otvoritev sezone z mednarodno tekmo Slovenija-Kanada.

8.11. ob 20h: LJUBIM TE - SPREMENI SE!
Kruta resničnost za crknit od smeha! Komični muzikal producenta uspešnice Moje pesmi, moje sanje.

11.11. ob 20h: PANONEC IN MORJE 
Gorazd Žilavec v monokomediji o Slovencih, ki živijo ob nekdanjem morju in tistih, ki so ga zapustili.

12.11. ob 20h: JAMSKI ČLOVEK
Uroš Fürst v svetovni uspešnici, ki je tudi v Sloveniji porušila vse rekorde.

13.11. ob 20h: PREVARA
Jernej Šugman, Maša Derganc in Uroš Fürst v gledališki poslastici Nobelovega nagrajenca Harolda Pinterja.

Darilni bon: 15 eur 
SiTi abonent-ke za 2-6 predstav po izbiri: 28-68 eur

SOBOTNI DOPOLDNEVI ZA NAJMLAJŠE 
VSAKO SOBOTO OB 11H!

15.10. ob 11h: PRAVA PRINCESKA
Multimedijska predstava za otroke od 4 let.

22.10. ob 11h: 113
Lutkovna predstava za otroke od 3 let.

29.10. ob 11h: TRAVNIK ČAROBNE LEPOTE
Gledališka predstava za otroke od 3 let.

5.11. ob 11h: MOJCA POKRAJCULJA
Lutkovni muzikal za otroke od 3 let.

12.11. ob 11h: NERODNA AVGUŠTINA
Animacijska predstava za otroke od 3 let.

SiTi mala abonent-ka za 15 predstav za otroke po izbiri: 40 eur
Darilni bon za otroško predstavo za 2 osebi: 10 eur

prodajna mesta: Hiša vstopnic Citypark, Info točka BTC – dvorana A, Križanke, Petrol, Big Bang, 
3dva in uro pred predstavo v SiTi Teatru BTC, spletna prodaja: www.eventim.si
telefonska prodaja: 01 420 5000 (pon-sob: 8h-18h) 

www.sititeater.si, 070 940 940
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TreNd
kultura pitja

Vinske 
melodije
Vino je danes zelo razširjena in priljubljena 
opojna pijača, vendar pa njen prvotni namen 
ni bil pitje za užitek. Že 2200 let pred našim 
štetjem so ga stari Egipčani uporabljali za 
zdravljenje različnih zdravstvenih tegob, kot 
so prebavne težave, površinske rane, in celo 
za lajšanje bolečin pri porodu. Vino se je v 
stoletjih obdržalo tudi zato, ker je mnogokrat 
primanjkovalo pitne vode, uporabljali pa so 
ga tudi za sterilizacijo vode. Konec 19. in 
začetek 20. stoletja so se začeli zavedati 
negativnih posledic, ki jih ima lahko vino 
na zdravje ljudi, in zato so ga v nekaterih 
državah celo prepovedali, saj so zdravniki 
začeli opozarjati na zasvojljivost te opojne 
substance in na bolezni, ki jih povzroča 
alkoholizem. Tudi to se je spremenilo konec 
20. in v začetku 21. stoletja, ko je vino 
ponovno postalo cenjeno in so ugotovili tudi 
številne ugodne učinke, ki ji ima na zdravje, 
seveda ob zmernem uživanju. Vino vsebuje 
okoli 100 različnih sestavin, med katerimi je 
veliko antioksidantov in vitaminov, predvsem 
vitamina B6 in C. Znano je, da je rdeče vino 
boljše za naše zdravje, kar potrjujejo tudi 
različne raziskave, vendar pa tudi belo vino 
vsebuje skoraj vse pozitivne učinkovine 
rdečega, le v manjših količinah. 
Za različno vino potrebujemo različne 
kozarce. Ti so različni za različne barve 
vina in včasih lahko celo za različne sorte. 
Za žlahtna in najbolj kakovostna vina so 
primerni le kozarci iz čistega in kristalnega 
stekla, za običajna namizna vina pa ne 
potrebujemo kristalnih kozarcev, saj nam 
ta vina služijo predvsem za odžejanje. V 
tokratni rubriki Trend smo za vas izbrali 
nekaj kozarcev, vrčev in pripomočkov iz štirih 
trgovin v BTC-Cityju, ki lahko popestrijo vašo 
zbirko.

1 Dekantor eko vrč za zračenje vina, 37,50 €, Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; univerzalni pokrov (jajce), 18,75 €, Kerin.
Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; 2 Vrč za vino Alhabra, 31,50 €, Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; Kozarec za rdeče vino 
Alhabra, 9,95 €, Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; Kozarec za šampanjec Alhabra, 9,95 €, Kerin.Povirk BTC, osrednji del 
Dvorane 4; Kozarec, nizki, Alhabra, 8,75 ,€, Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; 3 Kozarec za rdeče vino Chateau, 8,25 €, 
Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; Kozarec za šampanjec Chateau, 7,50 €, Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; 
Kozarec Longdrink, 6,25 €, Kerin.Povirk BTC, osrednji del Dvorane 4; 4 Kozarec z letnico, 28,90 € (kos), Naj kozarci zazvenijo, 
sever Dvorane A; 5 Set dveh kozarcev, 23,90 € (komplet), Naj kozarci zazvenijo, sever Dvorane A; 6 Kozarec za rdeče vino Omega, 
31,99 €, Steklarna Rogaška, 1. nadstropje Kristalne Palače; Kozarec za belo vino Omega, 31,99 €, Steklarna Rogaška, 1. nadstropje 
Kristalne Palače; Kozarec za šampanjec Omega, 31,99 €, Steklarna Rogaška, 1. nadstropje Kristalne Palače 7 Vrč Omega, 99,90 €, 
Steklarna Rogaška, 1. nadstropje Kristalne Palače; 8 Kozarec za rdeče vino Aurea, 32 €, Steklarna Rogaška, 1. nadstropje Kristalne 
Palače; Kozarec za belo vino Aurea (večji), 28 €, Steklarna Rogaška, 1. nadstropje Kristalne Palače; Kozarec za belo vino Aurea 
(manjši), 25 €, Steklarna Rogaška, 1. nadstropje Kristalne Palače; Kozarec za šampanjec Aurea, 32 €, Steklarna Rogaška, 
1. nadstropje Kristalne Palače; 9 Vinski set, 35,90 €, Naj kozarci zazvenijo, sever Dvorane A

4

5

6

7

8

NOVA KOLEKCIJA! M
A

SS
 d

.o
.o

., 
Šm

ar
tin

sk
a 

15
2/

VI
I, 

Lj
ub

lja
na

   
  w

w
w
.m

as
s.
si

Mass BTCVodnik245x365 V02.indd   1 10/4/11   3:47 PM

1

2

3

9



30 31www.btc-city.com

gurMe
restavracija City

Ko zadiši 
kostanj
jesen že neučakano trka na vrata, z njo pa prihaja tudi čas 
kostanja. Tem rjavim gozdnim plodovom dajemo danes, 
po tem, ko so pred nekaj leti že skoraj potonili v pozabo, 
spet vse večji pomen. Njihove visokoenergetske sestave 
in zdravilnih učinkovin ne gre zanikati, zato je prav, da si 
jih vsako jesen privošči prav vsakdo izmed nas. V tokratni 
rubriki Gurme smo za vas izbrali nekaj receptov, ki so nam 
jih posredovali kuharji restavracije City.

V skoraj vseh gozdovih po Sloveniji lahko te dni že pridno 
nabirate sladke plodove kostanja. Ti niso primerni le za 
jesensko okrasitev praznične mize, temveč so tudi zelo 
okusni in zdravi. Kostanj je bogat vir ogljikovih hidratov 
(predvsem škroba), zato je primeren vir energije tudi za 
aktivnejše ljudi, hkrati pa vsebuje tudi nekaj proteinov in 
zelo malo maščob. Ta gozdni vir energije je bogat tudi 
z nekaterimi vitamini, kot so na primer vitamina A in C 
ter nekateri vitamini skupine B, med katerimi prevladuje 
vitamin B6, poleg tega pa vsebuje tudi folno kislino, fosfor 
in kalij. Vsebnost mineralnih snovi v kostanju se močno 
razlikuje, saj je odvisna od tal oziroma zemlje, v kateri 
raste drevo. 
Kostanj lahko uporabimo za pripravo vseh vrst jedi, in 
edino omejitev predstavlja le naša domišljija. V pomoč pri 
pripravi jedi iz kostanja so vam lahko recepti restavracije 
City, ki je v 13. nadstropju poslovne stolpnice v BTC Cityju.

Kostanjeva juha z jurčki
 
Potrebujemo:
•	 50	g	masla
•	 100	g	kuhanega	kostanja
•	 1	liter	jušne	osnove	(skuhamo	jo	iz	korenja,	peteršilja,	

čebule, zelene, pora in lovorovega lista)
•	 100	g	jurčkov
•	 kislo	smetano
•	 sol
•	 poper
•	 krušne	kocke	za	zakuho

Priprava: 
Kostanj skuhamo, olupimo in pretlačimo, da dobimo pire. 
Na raztopljenem maslu na hitro prepražimo kostanjev 
pire, zalijemo z jušno osnovo in kuhamo 5 minut. 
Dodamo na lističe narezane sveže ali prepražene jurčke, 
solimo in popramo po okusu in kuhamo 25 minut. Ko 
je juha kuhana, dodamo kislo smetano, za zakuho pa 
uporabimo popečene krušne kocke.

Kostanjeva rižota
Potrebujemo:
•	 50	g	masla
•	 1	srednje	veliko	in	drobno	sesekljano	čebulo
•	 300	g	riža	za	rižoto
•	 0,07	l	vinjaka
•	 300	g	na	kose	narezanega	kostanja
•	 500	ml	zelenjavne	jušne	osnove
•	 sol
•	 poper

Priprava:
Na maslu prepražimo čebulo, dodamo riž in ga med 
stalnim mešanjem pražimo, da postekleni (pribl. 4 
minute). Zalijemo z vinjakom in kuhamo pribl. 2 minuti, 
da alkohol izhlapi. Med kuhanjem jed temeljito mešamo! 
Kostanj olupimo, ga narežemo na večje kose in dodamo 
rižu, zalijemo s 300 ml jušne osnove, dodamo sol in 
poper po okusu, premešamo in pokrijemo. Na zmerni 
temperaturi kuhamo pribl. 10 minut in vmes občasno 
premešamo. Ko riž vpije vso tekočino, prilijemo še ostalo 
jušno osnovo in pokrito kuhamo na majhnem ognju še 
5 minut. Rižoto nato poskusimo, po okusu poljubno 
dodatno začinimo in odkrito kuhamo še nekaj minut, 
medtem ves čas mešamo. Ko je rižota kuhana, posodo 
odstavimo z ognja, jo pokrijemo in jed pustimo počivati še 
3 minute.
Rižoto lahko postrežemo kot samostojno jed , lahko pa 
tudi kot prilogo, h kateri se dobro podajo telečji medaljoni 
z jurčki (priporočilo kuharjev Restavracije City).  

Kostanjeva rezina
Potrebujemo:
•	 4	jajca
•	 200	g	sladkorja
•	 400	g	kostanja
•	 brusnično	marmelado	ali	džem
•	 sladko	smetano

Priprava:
Rumenjake in sladkor penasto umešamo ter jim 
primešamo kuhan, olupljen in pretlačen kostanj. Dobljeni 
masi rahlo primešamo še beljakov sneg, jo zlijemo v 
pomaščen pekač in pečemo pribl. 15–20 minut pri 
180 °C.
Pečen in ohlajen biskvit razrežemo na štiri plasti in 
jih premažemo z brusnično marmelado ali džemom 
in zložimo v (štiri) plasti. Zadnjo plast premažemo s 
stepeno sladko smetano in potresemo s sesekljanimi 
pečenimi kostanji.

ste vedeli? Nekaj dejstev o kostanju.
•	 Kostanj	je	bogat	vir	energije	in	je	zato	primeren	tudi	

za aktivnejše ljudi.
•	 Včasih	je	kostanj	v	jesenskem	in	zimskem	času	

nadomeščal žito in ostalo hrano, ki je je primanjkovalo.
•	 Najdebelejši	domači	kostanj	v	Sloveniji	raste	blizu	

Radeč na Močilnem pri Gašperjevi domačiji in je visok 
15 metrov, debel pa 3,36 metra. 

•	 Pečen	kostanj	je	bolj	kaloričen	od	kuhanega.
•	 Kostanjevo	listje	se	uporablja	za	zdravljenje	želodčnih	

in dihalnih težav, pripravki iz surovih plodov pa 
pomagajo lajšati težave s krčnimi žilami. 

•	 Med	ljudmi	je	visoko	cenjen	kostanjev	med,	ki	med	
drugim blagodejno vpliva tudi na dihala.

Dobro
        !*

S storitvijo EXPRESS dostavimo vaše pošiljke preko našega letalsko 
transportnega omrežja v najkrajšem času – po vsem svetu.

Z več kot 83.000 zaposlenimi v 2.653 logističnih centrih, ki upravljamo 
distribucijsko mrežo s 50 tovornimi letali in 30.239 vozili, vsako vašo 
pošiljko zanesljivo dostavimo kamor želite, hitro in kakovostno.
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CELJE
Mariborska c. 100
T: 03 493 06 00

NOVA GORICA
Cankarjeva 12
T: 05 333 02 13

VELENJE
Celjska 40
T: 05 901 20 50

MARIBOR
Vetrinjska 30
T: 02 228 22 38

KRŠKO
CKŽ 141
T: 07 384 45 45

KOPER
Čevljarska 11
T: 05 626 19 93

MURSKA SOBOTA
Gregorčičeva 42
T: 02 53410 80

KRANJ
Nazorjeva 3
T: 04 236 87 44

NOVO MESTO
Otoška cesta 5
T: 07 384 45 40

LJUBLJANA 
     BTC, Dvorana 4
     T: 01 585 2000

*AKCIJA VELJA OD 3. 10. 2011 DO 30. 11. 2011. VELJA ZA NAKUP KOREKCIJSKI OČAL V VREDNOSTI   
  NAD 150 €. PODROBNE INFORMACIJE O AKCIJI DOBITE V OPTIKI ALI NA WWW.CLARUS.SI.
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