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Ljubno v Ljubljani!
Veseli december ob vznožju
Kristalne palače

Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana.
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Za nove naročnike

1EUR

vsebina

SiOL

TVIN*

* Ponudba izdelkov od 1 EUR dalje brez dodatnega plačila velja od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013 ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na SiOL internet in na pakete,
ki vključujejo SiOL internet (z izjemo Družinskih kompletov), ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Možen je nakup enega izdelka iz akcijske ponudbe: LED
TV Samsung 40ES5500 od 1 EUR, LED TV Samsung 46ES5500 od 150 EUR, Samsung GALAXY Tab 2 10.1 od 50 EUR ali prenosni računalnik HP 655 od 100 EUR.
Cene izdelkov se razlikujejo glede na izbran paket. Navedene cene veljajo ob naročilu paketov TopTrio ali Trio. Plačilo je enkratno, brez dodatnih obrokov, prek računa
za storitve Telekoma Slovenije. Količine izdelkov so omejene.
Ponudba polovična mesečna naročnina na pakete TopTrio velja od 19. 10. 2012 do 31. 1. 2013, ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na pakete TopTrio in Trio,
za prvih devet mesecev. V primeru naročila paketov TopTrio ali Trio s programskim paketom Standard ponudba vključuje tudi programski paket Mega (več kot 150
programov), prvih 9 mesecev. SiOL TViN in dodatek SiOL Nogomet (130 tekem UEFA Lige prvakov v sezoni 2012/2013) sta vključena v paketih TopTrio, TopTrio optika
in TopTrio HD. Ponudba se izključuje s ponudbo izdelkov od 1 EUR dalje (možna je izbira ene izmed obeh akcijskih ponudb).
Ponudba velja na omrežju Telekoma Slovenije. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.
Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in 041 700 700 ali obiščite Telekomove centre in druga prodajna mesta
Telekoma Slovenije.
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Decembrske zaobljube
»Tokrat bom zagotovo nehala kaditi,« mi je pred dnevi med rahlim
pokašljevanjem in z nekoliko privzdignjenim prstom, kot bi kdo ve komu hotela
priseči, zagotavljala prijateljica, in ker se na njen sklep nisem odzvala, je
nadaljevala: »Maja, ne glej me tako očitajoče, vem, da sem to obljubila že lani
in predlani, a nisem zmogla, saj veš, zakaj.« V tistem trenutku sem pomislila
tudi na znanca, ki je pred leti na skupnem silvestrovanju le nekaj trenutkov pred
polnočjo teatralno oznanil, da bodo sladice zanj odslej preteklost, že čez nekaj
mesecev pa je priznal, da je kljub trdnim sklepom pridobil še nekaj kilogramov.
In ko sva se s prijateljico razšli v jesensko popoldne, ona s cigareto na volanu,
jaz z rokami na balanci, sem zadovoljno pomislila, da decembrskih zaobljub – z
nekaterimi izjemami – sploh ne poznam. Če zanemarim vsakoletni sklep o tem,
da moj muc tokrat zadnjič, ampak res zadnjič spi na moji postelji, ter obljubo
mami, da jo bom letos res, ampak čisto zares peljala v portoroški Casino,
mi med neuresničenimi zaobljubami ostane le še vsakoletno decembrsko
pridušanje, da bom za prihodnje božično-novoletne praznike darila kupila –
pravočasno.
A tudi tu že nekaj let ostajam le pri obljubah. Saj ne, da se ne bi trudila, a sredi
poletja je včasih težko priti do debelih zimskih nogavic ali smučarskih očal.
Skoraj nemogoče je tudi kupiti tekoči puder za prijateljico, saj nikoli ne vem,
katera barva bo že čez nekaj tednov dramatično zaznamovala njene kodre.
Še najbolje se pri nakupovanju daril obnesejo domače živali in moški. Prvim
je vseeno, kje sta izdelani in kupljeni umetna miška ali kost, drugi pa se niti
najmanj ne ozirajo, kakšna barve je nova ključavnica za kolo, ki bi jo ženske
– šibke kot smo, kadar gre za kupovanje – izbirale glede na barvo njegovega
kolesa, superg in kolesarskega dresa.
Sama sem zato pred letošnjimi obdarovanji nakupe poenostavila: z nekaj
spretnosti bom darili za obe hčerki izdelala sama, črni muc bo »podedoval«
mojo staro kopalno brisačo, mamino kockarsko strast bom umirila s hitro
srečko, edinega moškega v družini, ki rad posluša šansone Iztoka Mlakarja, pa
bom končno peljala na vedno razprodano Mlakarjevo gledališko uspešnico.
V tem duhu smo zastavili tudi tokratno številko BTC Vodnika. Da bi bila izbira
daril za vas lažja, predvsem pa cenovno ugodnejša, smo v trgovinah BTC Cityja
poiskali drobne pozornosti, ki jih lahko podarite najbližjim in ne presegajo
vrednosti 20 evrov. Za najdaljšo noč in dan pred njo smo zanjo in zanj izbrali
elegantno, praznovanju novega leta primerno garderobo. Kot vsako leto doslej
smo se pomudili tudi v praznični kuhinji in za vas spekli domače piškote, in
da bi bil dom prijetnejši tudi za oko, vam svetujemo, kako lahko sami izdelate
ekološke adventne venčke.
Del zadnje številke BTC Vodnika v tem letu smo namenili tudi športu; po letošnji
uspešno izpeljani prvi tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na
Ljubnem bo družba BTC kot generalni pokrovitelj tako organizacijsko kot tudi
marketinško podprla tekmi za svetovni pokal na Ljubnem 16. in 17. februarja
prihodnje leto, v prazničnem decembru pa na parkirišču pred Kristalno palačo
organizirala vrsto zabavnih in športnih prireditev pod sloganom Ljubno v
Ljubljani. Tu vas pričakujemo še s stojnicami s kulinaričnimi dobrotami in
bogato ponudbo slovenskih jedi, s kuhanim vinom in sladkimi dobrotami, ki jih
bodo za vas pripravljali DiVino, Atlantis, Hot Horse in gostinstvo Kota. Zato sem
prepričana, da boste v našem mestu našli ne le darila za vse želje, vse okuse in
vsak žep, ampak tudi veliko zabave za vse družinske člane in svoje prijatelje.
P. S.: Četudi vam ne bo uspelo uresničiti vsega, kar boste sebi in drugim obljubili
v začetku novega leta, vam v letu 2013 želim veliko lepega in dobrega. Predvsem
pa naj bo zdravo!
Maja Oven,
odgovorna urednica

BTC City / delovni čas
v mesecu decembru:
informacije: 01/585 22 22
www.btc-city.com

-------------------------------------------------------------------TRGOVINE, NAKUPOVALNA GALERIJA KRISTALNE
PALAČE IN DRUGE DEJAVNOSTI
• ponedeljek–sobota: od 9.00 do 20.00
• nedelje (2., 9., 16., 23., 30. december): od 9.00 do 15.00
• 24. december: od 9.00 do 17.00
• 25. december: zaprto
• 26. december: od 9.00 do 15.00
• 31. december: od 9.00 do 17.00
• 1. januar 2013: zaprto
• 2. januar 2013: od 9.00 do 20.00*
-------------------------------------------------------------------TRŽNICA BTC City
• ponedeljek–sobota: od 8.00 do 19.00
• nedelje (2., 9., 16., 23., 30. december): od 9.00 do 15.00
• 24. december: od 9.00 do 17.00
• 25. december: zaprto
• 26. december: od 9.00 do 15.00
• 31. december: od 9.00 do 17.00
• 1. januar 2013: zaprto
• 2. januar 2013: od 9.00 do 20.00*
*2. januar je po sprejetem Zakonu o uravnoteženju javnih financ delovni dan,
tako da so trgovine odprte po običajnem urniku, od 9.00 do 20.00.

--------------------------------------------------------------------
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CS Kitajski
center
Na prvem mestu sta kupec in
ugodna cena

V četrtek, 29. novembra, je v kletni etaži Dvorane A
zaživela trgovina CS Kitajski center, v kateri boste lahko
izbirali med raznovrstno ponudbo modnega tekstila in
spodnjega perila za vse generacije, različnimi modnimi
dodatki, ki bodo popestrili vaš videz (usnjena galanterija),
in si za hladne zimske dni pravočasno priskrbeli modne
šale, kape, baretke, nogavice ...
V veselem in prazničnem decembru vam bodo v
CS Kitajskem centru po ugodnih cenah ponudili še
najrazličnejše božične in novoletne okraske, ki brez
umetnih drevesc ne pridejo do izraza, pozabili pa niso
niti na božične prte. V mesecu obdarovanj boste lahko v
njihovi trgovini izbrali različna darila – od pripomočkov za
gospodinjstvo, slik in vaz vseh velikosti do najrazličnejših
igrač in šolskih potrebščin za najmlajše.
Od četrtka, 29. novembra, vas čakajo otvoritvene cene
in prijazno osebje, ki vam bo svetovalo pri nakupu in
pomagalo z nasveti.

Vhoda Dvorane A in njena
okolica so prenovljena

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

CS Kitajski center
Dvorana A, kletna etaža, vhod A8

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

Vhoda v Dvorano A, ki je med obiskovalci zaradi svoje pestre
ponudbe zelo priljubljena, in njeno okolico smo prenovili
in nekoliko preuredili. Tako je prenovljen vhod A6, ki vodi
v kletno etažo Dvorane A (ponaša se z novim podaljšanim
nadstreškom), prav tako je prenovljena okolica pred vhodoma
A5 in A6 oz. del parkirišča med Dvorano A in Tržnico BTC
City. Okolica je tako odslej bolj usklajena s pročeljem. Dodali
smo stojala za kolesa ter klopi za vse, ki se želite po napornih
opravkih malce odpočiti.

Najbolj ZELENA nagradna IGRA
3 x praznični nagradni komplet:

Živa smrečica v loncu + okraski + darila
• 2 vzglavnika iz EKO-latexa Naturna - naravno in zdravo EKO spanje
• Igračka jelenček BeeZee EcoKid
• eterično olje Farfalla Božična zvezda
• Balzam za ustnice ZAO v čudoviti bambus embalaži

Žrebanje 18.12.
Kako sodelujem v nagradni igri?

Prijavi se na Zelene zabavne
popoldneve v DECEMBRU:

• Mineralno ličenje ZAO
• Okrepimo imunski sistem z eteričnimi olji Amalu
• OTROŠKO POPOLDNE- Zabavno učenje
odgovornega odnosa do živali s kužkom Atlasom
• Skrivnosti fantastičnih receptov za boljše počutje

Obišči Zeleno trgovino, hala A - kletna etaža ali www.zelenatrgovina.si ali
www.facebook.com/zelena.trgovina

Oblikovanje in ilustracije Bianca Žvorc Morris

ZT_komplet_oglas_245x365.indd 1

11/19/12 2:03 PM

Smrečica, ki jo po prijetnem praznovanju v krogu družine posadite, kaže odgovoren odnos do okolja,
ohranja tradicijo praznovanja, ter simbolično spodbuja najvažnejše vrednote- zdravo, trdno in trajno
družinsko vez.

Ze
Trlena
go
vin

a

Ljudem, naravi in živalim prijazni in neškodljivi izdelki.

Termini in prijave na:
www.zelenatrgovina.si
ali po tel.: 01 810 90 32
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Božični bazar v
čarobnem mestu
13.–16. december, spodnja etaža
Emporium
Beti in Cej otroke in starše vabita na Božični
bazar v čarobnem mestu, na katerem bodo
otroci Božičku pomagali pripraviti darila za
vse otroke sveta.
Na različnih stojnicah bomo skupaj pekli
božične piškote, izdelovali ekoigrače, okrasili
čarobno božično drevo …, potekal bo tudi
zabavni program z božično predstavo, plesom,
božičnim koncertom Jingle Bells in vsem, kar
nam bo pričaralo praznično vzdušje.

Najatraktivnejši in
največji zabaviščni park v
Sloveniji doslej
3. november–31. december, parkirišče
pred Kristalno palačo
Polepšajte si prihajajoče praznične dni z
obiskom največjega in najatraktivnejšega
zabaviščnega parka v Sloveniji, ki je
primeren za vse mlade in mlade po srcu.

Od 3. novembra do 31. decembra vas vabimo
na parkirišče pred Kristalno palačo, kjer
vam ponujamo zabavo na napravah, ki jih
poznamo iz največjih evropskih zabaviščnih
parkov. Zabavajte se na napravah (mnoge
so pri nas prvič), kot so Prosti pad, XXL
roka, Booster Max XXL, Dvojni ranger, 5D
simulator Ventura, Nebeški letalec, Veliki
vrtiljak, Breakdance in na še več kot 15
drugih. Za pijačo, hrano in dodatni program je
poskrbljeno.
Spletna prodaja vstopnic: www.eventim.si
Telefonska prodaja vstopnic: 01 420 50 00

www.btc-city.com
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Na Božičnem bazarju bo potekala tudi
dobrodelna akcija Podari igračo, v okviru
katere pozivamo vse družine, naj v Otroški
center Beti in Cej prinesejo dobro ohranjene
rabljene igrače. Zbirali jih bomo med 1. in 16.
decembrom in jih podarili Zvezi prijateljev
mladine, da jih bo namenila vsem tistim
otrokom, ki živijo v pomanjkanju.
Delovni čas bazarja:
– 13. (četrtek), 14. (petek) in 15. december
(sobota): od 10. do 20. ure
– 16. december (nedelja): od 10. do 15. ure
----------------------------------------------------www.otroski-center.si
T: 040 454 454 in 040 454 447
-----------------------------------------------------

Družba BTC je
podpornik ženske
kolesarske ekipe Klub
Polet Garmin

Bronasti partner
Olimpijskega komiteja
Slovenije ostaja družba
BTC

V BTC žensko kolesarsko ekipo Kluba
Polet Garmin podpiramo že vrsto let in
tako bo tudi v letu 2013. Tudi na ta način
želimo spodbujati kolesarstvo in opozarjati
na pomen zdravega načina življenja, ob
tem pa članice ekipe Kluba Polet Garmin
dosegajo tudi odlične rezultate. Tako je
najboljša Slovenka na lestvici mednarodne
kolesarske zveze članica ekipe in slovenska
olimpijka Polona Batagelj.
Članicam Kluba Polet Garmin radi rečemo
tudi Poletovi angelčki oz. angelce. V ekipi
so Mojca Amon, Andreja Godec, Urša
Kalan, Anita Mejač, Alenka Novak, Ajda
Opeka, Urša Pintar, Sara Frece, Tjaša
Rutar, Polona Batagelj in Živa Verbič, vodi
pa jih Gorazd Penko. Gorazd Penko sodi
med najuspešnejše slovenske trenerje
in selektorje, od letos pa je tudi selektor
slovenske ženske kolesarske ekipe.

Družba BTC, ki je dolgoletni pokrovitelj oz.
bronasti partner Olimpijskega komiteja
Slovenije, je v teh dneh s krovno slovensko
športno organizacijo podpisala novo
pogodbo za prihodnji štiriletni olimpijski
cikel. V družbi BTC bomo slovenske
športnike podpirali vsaj še do poletnih
olimpijskih iger, ki bodo leta 2016 v
brazilskem Riu de Janeiru.
BTC sicer sponzorsko podpira številne
slovenske športnike. Tako smo že vrsto let
sponzorji slovenskih gimnastičarjev pa KK
Union Olimpija in drugih klubov, ob tem
pa smo tudi generalni pokrovitelj tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske na Ljubnem ob Savinji. V prejšnji
sezoni je na Ljubnem ob Savinji svetovni
pokal potekal prvič, v sezoni 2012/13
pa bodo najboljše smučarske skakalke
na svetu, seveda tudi vražje Slovenke,
nastopile 16. in 17. februarja.

Leta 2014 bo v BTC
Cityju potekalo svetovno
prvenstvo za rekreativne
kolesarje
Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je
Ljubljano, s tem pa tudi organizatorje
Maratona Franja BTC City, na nedavnem
kolesarskem prvenstvu v Valkenburgu
izbrala za organizacijo svetovnega
prvenstva za rekreativne kolesarje.
Prvenstvo bo v BTC Cityju Ljubljana
potekalo konec avgusta: 28. avgusta
bo vožnja kronometer, tri dni pozneje
pa cestna dirka. To pomeni, da bosta
leta 2014 v BTC Cityju potekali kar dve
množični kolesarski prireditvi: v juniju
Maraton Franja BTC City (ki bo veljal tudi
za kvalifikacije), avgusta pa še svetovno
prvenstvo za rekreativne kolesarje.
Obe prireditvi bosta potekali na trasah
Maratona Franja BTC City.
Naslednje leto bo svetovno prvenstvo za
rekreativne kolesarje v italijanskem Trentu,
njihovi predstavniki (tudi Simoni) pa so bili
zadnji dve leti tudi gostje Maratona Franja
BTC City.

Marko Baloh je
svetovni prvak v
24-urnem kronometru
Slovenski ultramaratonski kolesar
Marko Baloh je z zmago na svetovnem
prvenstvu v 24-urnem kronometru, ki je
2. in 3. novembra potekal v kalifornijski
dolini Coachella, ponovno dokazal, da je
resnično vrhunski športnik. Marko Baloh
je premagal vse tekmece, v 24 urah pa mu
je uspelo prekolesariti 897 kilometrov.
Osvojeni naslov svetovnega prvaka je
za Marka Baloha veliko spodbuda med
pripravami na RAAM, ultramaratonsko
kolesarsko dirko čez Združene države
Amerike, ki bo naslednje leto.
Marka Baloha sponzorsko že vrsto let
podpiramo tudi v BTC.

Za pomoč prizadetim v poplavah
smo donirali 25.000 evrov
Takoj po katastrofalnih poplavah, ki
so v začetku novembra prizadele del
Slovenije, smo na pomoč priskočili tudi
v družbi BTC. Tako smo že drugi dan
po poplavah občini Ljubno ob Savinji,

spalni program
spodnje perilo
nogavice

BTC, hala A

tel.: 01 585 26 99
10% gotovinski Miklavžev popust od 1.12. do 6.12.2012 na spalni program

v kateri so poplave domove uničile ali
poškodovale mnogim ljudem, donirali
25.000 evrov. Upamo, da bo tudi naš
prispevek pripomogel k hitrejši sanaciji
škode.

spodnje perilo
in nogavice
za posebne
priložnosti
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atlantis

millenium
www.millenium.btc.si

Podarite
zdravje in
vitalnost
Ne veste, kaj v prazničnem decembru podariti svojim
najdražjim, prijateljem ali poslovnim partnerjem? Se
bojite, da z novoletnim darilom, ki ga boste kupili v zadnjem trenutku, znova ne boste izpolnili pričakovanj obdarovancev? V ŠC Millenium vam ponujamo najboljšo rešitev
– darilni bon, s katerim boste obdarovancem podarili
zdravje in vitalnost.
Darilni boni ŠC Millenium so primerni za vse okuse,
izbirate pa lahko med darilnimi boni, s katerimi boste
obdarovancem, glede na njihovo starost in življenjski stil,
lahko podarili mesečne karte za fitnes vadbo, za vodeno
vadbo za starejše in za vodeno vadbo Aktivno jutro, enkratno karto za obisk savne (tudi VIP in de lux savne, ki ju
lahko najamete za luksuzno uživanje v dvoje) ali pa paket,
ki vključuje 40 ogrevanj za teniške igralce.
Darilne bone, s katerimi boste podarili zdravje in vitalnost,
lahko kupite na recepciji ŠC Millenium in jih obdarovancu
izročite osebno. Več informacij lahko dobite po telefonu
01/ 585 15 00.

»Zavedamo se težke gospodarske situacije, zato smo pripravili program odkrivanja in podpiranja talentiranih otrok,
ki želijo plesati latinskoameriške in standardne plese,
nastopati in tekmovati,« dodaja Katarina Venturini.
Več informacij na www.plesniklub.plesnazvezda.si

Vodno mesto
www.atlantis-vodnomesto.si

Matej Krajcer, večkratni državni in svetovni prvak
v latinskoameriških plesih, koreograf, mednarodni
trener in učitelj plesa, in Katarina Venturini, prav tako
večkratna državna in svetovna prvakinja v standardnih in
latinskoameriških plesih, trenerka in učiteljica plesa ter
lastnica uspešne plesne šole Plesna Zvezda, ki deluje v
BTC Cityju Ljubljana, sta pripravila posebno akcijo.
»Iščemo talente, ki jih bomo popeljali od koraka do prvaka.
Naš cilj je ustvariti novo generacijo, ki bo zaznamovala
slovenski in mednarodni ples,« pravi Matej Krajcer. »Pri
tem želimo priložnost dati tudi tistim, ki si plesa morda
ne bi mogli privoščiti – od novembra tako ponujamo osem
mesecev brezplačnih treningov, ki bodo potekali vsak
četrtek od 17.00 do 18.30.«

in so bili zato primorani opustiti tovrstne aktivnosti na
suhem. Z njimi se bomo srečevali vsak dan, od ponedeljka
do petka (od 10. do 11. ure), druženje pa bomo po zaključeni
vadbi nadaljevali še s sproščenim klepetom ob sadju in
čaju, kjer se bodo vadeči, če bi se pojavile kakršne koli
individualne dileme ali želje, lahko tudi individualno
posvetovali s trenerjem (od 11. do 12. ure).

Ob vsakodnevnih obveznostih mnogim
primanjkuje časa za popoldansko ali večerno
vadbo, zato so se v ŠC Millenium odločili,
da vam ponudijo jutranjo vodeno vadbo.
Poimenovali so jo Aktivno jutro.
Vadbo, s katero boste že pred službenimi
obveznostmi veliko storili zase, boste po
ogrevanju in raztezanju nadaljevali s krožno
vadbo za moč, ki jo bodo vedno prilagodili
skupini oz. posameznikom. Dobro jutro torej v
Milleniumu!

Popoldansko-večerna vadba

Vadba poteka v ŠC Millenium vsak torek in
četrtek od 7. do 8. ure.
Dnevi odprtih vrat!
Do 15. decembra brezplačno obiščite vadbo
Aktivno jutro.

Prvi januar ni le začetek novega leta, temveč
tudi dan novoletnih zaobljub o bolj zdravem
načinu življenja, na katere bodo mnogi zaradi
obveznosti na delu in doma že po tednu dni
pozabili. Zakaj tokrat z obljubami ne bi prehiteli
novega leta in najdaljše noči preživeli v popolni
formi, v prvih dneh januarja pa poskrbeli le še za
»razstrupljanje« telesa!? In vse to na enem mestu,
v Vodnem mestu Atlantis!
Da bi bili v času novoletnih praznovanj, ki jih boste
preživeli doma, na počitnicah na snegu ali ob morju, v
dobri psihofizični kondiciji, nasmejani in sproščeni ter
kljub prazničnim nakupom in vsakodnevnim obveznostim
tudi spočiti, vas v Vodnem mestu Atlantis vabimo, da se
nam pridružite v enem izmed rekreativnih programov
vodenih vodnih vadb, prilagojenih starosti in potrebam
vadečih, ki smo jih povezali v besedi aquafitnes.

Dopoldanska vadba

Dopoldansko vadbo smo namenili seniorjem, kajti voda je
pravo okolje za vse, ki se želijo varno in zdravo rekreirati,
a imajo obenem težave, ki se začnejo pojavljati s starostjo,
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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

Prehitite praznične
zaobljube!

Aktivno jutro
Osem mesecev brezplačnih
treningov plesa v Plesni zvezdi

www.btc-city.com

Popoldansko-večerna vadba je ciljno usmerjena,
namenjena vsej gibalno aktivni populaciji, od mladih pa
vse do vadečih v pozni starosti, tako tistim, ki prihajajo
z resnimi cilji (preoblikovanje telesa, povečevanje
vzdržljivosti in moči), kot tistim, ki si želijo le družbe in
zabave na športni način. Skupinske vadbe se začnejo ob
19. uri in trajajo od 60 do 90 minut. Čas pred vadbo in po
njej je namenjen posvetovanju ter oblikovanju in izvajanju
individualnih programov v sodelovanju z našimi športnimi
in fizioterapevtskimi strokovnjaki. Vadeči lahko izbirajo
med aerobnimi in anaerobnimi vadbami ali kombinacijo
obojega; odločijo se lahko za vodno aerobiko (60 minut),
program Okrepimo in vzdržimo (90 minut) ali anaerobno
vodno vadbo, podobno fitnes vadbi na suhem.
Za katero koli vadbo že se boste odločili, boste zase
storili veliko. Telesna dejavnost blagodejno vpliva na
biopsihosocialni status posameznika ter na srčnožilni, dihalni, mišično-skeletni, živčni, hormonalni in
energijski sistem. Ne odlašajte z obiskom Vodnega mesta
Atlantis, prepustite se izkušenim vaditeljem in njihovemu
strokovnemu vodenju ter prehitite sebe in svoje novoletne
sklepe o bolj zdravem in rekreacije polnejšem življenju.
Če vas z aquafitnesom nismo prepričali, pa vam za
boljše (po)novoletno razpoloženje in videz priporočamo
obisk Centra azijskih masaž (anticelulitna masaža),
Kozmetičnega salona La Vida ali masažnice Mazamaze.
V zadnji še posebej priporočamo obisk lebdeče masaže, tj.
sproščanja v vodi, sestavljenega iz kombinacije lebdenja,
refleksoterapije ter mehkega raztezanja. Izvajalec te zares
sproščujoče tehnike vas mehko premika po vodi, vaša
edina naloga je, da mu zaupate ter se prepustite, da vse v
življenju spolzi v prefinjene gibe nežnega ritma.

Naravni
sokovi
Po decembrskem prepuščanju največkrat ne
najbolj zdravi hrani je prav, da poskrbite tudi za
razstrupljanje telesa. V Vodnem mestu Atlantis
vam bomo zato postregli s povsem naravnimi
zelenjavnimi in sadnimi sokovi, bogatimi z
antioksidanti: korenčkovim sokom za prekrvavitev
in pomoč pri čiščenju jeter, špinačnim sokom,
ki v kombinaciji s korenčkovim pripomore k
boljši presnovi, z zelenjavno vitaminsko bombo
gazpacho ter različnimi sadnimi sokovi (jabolčni,
ananasov in hruškov), bogatimi z vitamini.

Darilni boni
Tudi v letošnjem prazničnem decembru vam
ponujamo rešitev, ki vas bo razbremenila iskanja
daril za družinske člane, sorodnike ali prijatelje.
Podarite jim, na primer, enega od začetnih ali
nadaljevalnih plavalnih tečajev! Podarite jim
darilni bon Vodnega mesta Atlantis, z njim pa
zabavo, sprostitev, razvajanje in užitek.

Preberite
misli vaših
najbližjih.
Darilni boni aTlanTiS

www.atlantis-vodnomesto.si

BTC 2012 darilni boni atlantis OGLAS 245x88.indd 1

11/20/12 2:03 PM

10

Stil

Stil

Popolno prebujanje
ONA:
Plašček 33,60 €; Nedrček 39,80 €; Hlačke 21,70 €, Trgovina
Skinny Yuppie, Dvorana A; Prstan in uhani s kristali Swarowski
135 €, Trgovina Glam, Nakupovalna galerija Kristalne palače
ON:
Kopalni plašč 93,90 €, Trgovina Svilanit, Dvorana A; Boksarice
17,40 €, Trgovina Skinny Yuppie, Dvorana A

Dnevna eleganca
ONA:
Majčka 35 €, Krilo 35 €, Torbica 20 €, Trgovina Tinkom, Dvorana A;
Čevlji 39,95 €, Trgovina Paprika, Dvorana A; Prstan z belo perlo
40 €, Zapestnica iz belih perl 32 €, Trgovina Glam, Nakupovalna
galerija Kristalne palače; Plašč 139 €, Trgovina Moda Darja,
Dvorana A
ON:
Jopa 35 €, Trgovina Tinkom, Dvorana A
Srajca 36 €, Hlače 45 €, Trgovina Vestido, Dovrana A
Čevlji 99,95 €, Trgovina Paprika, Dvorana A

Usklajena V popolnem novoletnem dnevu
Praznični december je tu, vse je posvečeno najbolj pravljičnemu času v letu, ki se zaključi s
čarobnim novoletnim večerom, v katerem bosta popolnoma usklajena.

Večerni glamur
ONA:
Obleka 79 €, Čevlji 39 €, Torbica 32 €, Trgovina By American,
Dvorana A; Zapestnica s Swarowski kristali 89 €, Trgovina Glam,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
ON:
Obleka 182 €, Srajca 36 €, Kravata 18 €, Trgovina Vestido,
Dvorana A; Čevlji 89,95 €, Trgovina Paprika, Dvorana A
Fotografija: Studio Bomba; Styling: Tina O.; Frizura: Frizerski
studio Vele, Hala A; Ličenje: MINI; Modela: Kora in Mario @
Immortal Models; Posneto v hotelu Plaza, BTC City

www.btc-city.com
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V E S ELI DECEMB E R

VESELI DECEMBER
V BTC CITYJU

Že sam obisk BTC Cityja je lahko darilo.
Za vas in vaše najbližje!
Decembrsko dogajanje je v BTC City Ljubljana nepozabno:
▪ BOŽIČNI SEJEM na Trgu mladih od 3. do 30. decembra,
▪ BREZPLAČNO DRSALIŠČE na Trgu mladih; vsak dan od 9.00 do 22.00,
▪ BOŽIČNI BAZAR v Spodnji etaži Emporiuma od 13. do 16. decembra
(10.00-13.00 in 15.00-20.00),
▪ PRAVLJIČNE URICE v Spodnji etaži Emporiuma; četrtkove predstave za
najmlajše 6., 20. in 27. decembra (ob 17.00),
▪ PRAVLJIČNI PARK v Dvorani A; sobotne ustvarjalnice 8., 15. in 22. decembra
(10.00-13.00).
Kot vedno bodo najmlajše obiskali tudi trije dobri možje,
Miklavž 2. 12., Božiček 23. 12. in dedek Mraz 30. 12. 2012.
Letos se boste z njimi srečali v izteku skakalnice pod Kristalno palačo.
VABLJENI!
Trgovine so v decembru odprte tudi ob nedeljah.
Več informacij o decembrskem dogajanju čaka
na vas na www.btc-city.com/december.

TO JE MOJE MESTO!

WWW.BTC-CIT Y.COM
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ljubno

intervju
je izkazalo za neuspešno; smučarske discipline so si namreč
med seboj preveč različne – primerjate samo klasične in
nordijske discipline z deskanjem ali prostim slogom –, zato
potrebujejo tudi različne tržne in marketinške pristope ter
seveda samostojnost. Nihče ne ve, ali bodo čez desetletje te
discipline enako močne. Lahko se zgodi, da bosta deskanje in
prosti slog prevladala, a bi lahko bila zaradi interesov vodstva
zapostavljena.

Ljubno ob Savinji, 16. in 17. februar 2013

Ljubno ob Savinji, kraj, ki odpira vrata v
čudovito Logarsko dolino in leži na poti
med Ljubljano in Mariborom, bo tudi prihodnjega februarja živelo za svetovni pokal
v smučarskih skokih za ženske. Družba
BTC je že v lanski sezoni kot generalni
pokrovitelj, tako organizacijsko, kot tudi
marketinško podprla obe tekmi svetovnega
pokala ter tako prispevala k razvoju tega
lepega športa. In tudi prihodnjo sezono
bo tako, saj družba BTC trdno stoji za
organizacijo obeh tekem svetovnega
pokala, prav tako pa so že stekle priprave
organizacijskega komiteja, vseh odborov in
pododborov, občine Ljubno in Ljubencev ter
Smučarske Zveze Slovenije, da bo ljubenska
skakalnica februarja zopet zasijala v vsem
svojem sijaju.
Slovenke so odlične - Urša Bogataj, Ema
Klinec, Eva Logar, Katja Požun, Špela
Rogelj in Maja Vtič že pridno trenirajo pod
budnim očesom trenerja Matjaža Triplata
in njegovega pomočnika Primoža Peterko,
zato tudi na domači skakalnici pričakujemo
izvrstne skoke.
Za obiskovalce na Ljubnem pripravljamo
bogat spremljevalni program, dobre pijače
in hrane pri gostoljubnih Ljubencih prav

tako ne bo manjkalo, na svoj račun pa bodo
prišli tudi otroci, ki jih bo ob skakalnici
pričakal pravi zabaviščni zimski park, v
katerem bodo lahko uživali in se prepuščali
zimskim vragolijam.

Program
Petek, 15. februar 2013:
uradni trening ob 14.30
Sobota, 16. februar 2013:
1. tekma za svetovni pokal ob 14.30
Nedelja, 17. februar 2013:
2. tekma za svetovni pokal ob 14.30

Včasih je odvisno tudi od sreče, ali nam bo uspelo
uresničiti načrtovano. Je v vaši dve desetletji dolgi
karieri ta pripomogla tudi k zmagam?
Je, če srečo povezujemo z vetrom, od katerega je odvisnih kar
nekaj zunanjih športov, tudi smučarski skoki. Nekdo je lahko
dober skakalec, toda če nima sreče z vzgonskim vetrom, mu
odlična fizična pripravljenost ne pomaga veliko. V dveh ali
treh urah tekme se vreme lahko večkrat spremeni. Včasih je
bila potrebna sreča, da sem imel pravo štartno številko, da
sem se odrinil v pravem trenutku, da sem bil v dobri formi in
da so bili dobri tudi pogoji za skok. Danes je seveda drugače
kot pred dvajsetimi leti: če imaš danes srečo z vetrom, si
»kaznovan« z odbitkom točk.

Ljubno 2012 - Svetovni pokal v smučarskih
skokih za ženske
- Na ljubenski skakalnici je 55 tekmovalk iz 14 držav bodrilo 6.000
glasnih navijačev
- Direktni prenos na TV Slovenija si je v dveh dneh ogledalo več kot
500.000 gledalcev

Kot skakalec ste bili uspešni, a vendar – bi lahko
storili več, če bi bili tedanja stroka in samozavest
slovenskih športnikov na višji ravni?
Zagotovo! Bil sem dobro pripravljen in sposoben doseči še
več. Časi so bili drugačni, skakalci smo bili na začetku kariere
zadovoljni že z uvrstitvijo v prvo deseterico, pred nami ni bilo
tekmovanj v svetovnem pokalu. Orali smo ledino in pripravljali
»teren« tako za nas same kot za naslednje generacije skakalcev. Ti so danes bolj motivirani, trenirajo v dobrih pogojih,
njihovi cilji so zato lahko visoki. Takšni tudi morajo biti!

- V slovenskih medijih je bilo v obdobju treh mesecev več kot 400 objav o
tekmah za svetovni pokal

Cena vstopnic: 8 eur za oba dneva tekmovanja, otroci do 14 let brezplačno
Skočimo skupaj do Ljubnega in še dlje!
Naj Ljubno ostane zibelka ženskih
smučarskih skokov in praznik za vso
družino!
------------------------------------------------www.ljubno-skoki.si
--------------------------------------------------
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Primož Ulaga

Gostoljubno Ljubno
FIS Svetovni pokal v smučarskih
skokih za ženske
Športni spektakel – dobra zabava –
odlična gostinska ponudba – otroški
zabaviščni zimski park

www.btc-city.com

Verjamem v
Ljubno
Primož Ulaga, nekdanji vrhunski smučarski skakalec,
ki je v svetovnem pokalu dosegel devet zmag, tudi
po zaključeni skakalni karieri ostaja zvest športu,
ne samo kot rekreativni športnik, ki prisega na tenis
in golf, ampak tudi na menedžerskem področju in
v športnem marketingu. Do nedavna tudi športni in
poslovni direktor nordijskih reprezentanc ter direktor trženja na Smučarski zvezi Slovenije (SZS), je
bil konec letošnjega septembra izvoljen za novega
predsednika SZS, zato je bilo izhodiščno vprašanje za
pogovor več kot na dlani.
Za kandidaturo za predsednika SZS ste se odločili
tudi zato, da zvezi pomagate izplavati iz dolgov
in ji povrnete ugled, ki ji je kljub dosežkom naših
športnikov močno upadel. Lahko po dveh mesecih
predsednikovanja z gotovostjo poveste, ali vam bo –
tudi zaradi skrajšanega mandata – to uspelo?
Ne vidim ovir, ki bi mi preprečevale vpeljati nekatere
organizacijske spremembe, zmanjšati stroške, vzpostaviti
učinkovitejši nadzor nad sredstvi in izboljšati učinkovitost,
predvsem samodisciplino posameznih disciplin. Denarna
sredstva, s katerimi razpolaga SZS, namreč niso majhna, toda
za vzdrževanje takšnega aparata, kot je SZS, je treba z njimi
ravnati previdneje. Tudi zaradi tega se zavzemam za samostojnost disciplin, kajti dosedanje centralno vodenje zveze se

Povsem iskreno – vas je bilo pred skokom na kateri od
velikank kdaj strah?
Lagal bi, če bi zanikal. Skakalnice velikanke so tudi za
izkušene skakalce huda preizkušnja. Slabi vremenski pogoji,
slabo pripravljena skakalnica ali pritisk organizatorjev, da se
zaradi vremena serija čim prej zaključi, nelagodje in včasih
tudi strah pred skokom le še stopnjujejo. Strah se odrazi v
dolžini skoka, in če se skakalcu skok ne posreči, je zanj to
vedno boleče.
Ena od težav, s katero se spoprimejo športniki po
zaključeni karieri, je tudi vključitev v »civilno«
življenje. Ste tudi zato, da ne bi prekinili vezi s
športom, postali dejavni na področju športnega marketinga in oglaševanja?
Po zaključeni športni karieri name nihče ni čakal s prostim
delovnim mestom. Nisem imel veliko izbire. Postal bi lahko
trener, a kot nekdanjega skakalca me je bolj zanimalo, kako
tržiti vse, kar je povezano s športom – tudi športnike. Na
tekmovanjih v tujini sem videl, kaj pomeni takšno trženje, in
večkrat pomislil, da bi se lahko sam ukvarjal s tem, še toliko
bolj, ker sem želel biti samostojen, ustvarjalen in neodvisen
od mesečne plače in delodajalcev, ki mi bodo krojili usodo.
Je težko zaključiti kariero?
Ko se zaveš, da se približujejo zadnja leta tvoje športne kariere, si močno želiš, da bi jo lahko podaljšal za sezono, dve. A s
tem ne pridobiš veliko, podaljšaš le pot v neko drugo obdobje
svojega življenja, v katerem boš moral, kljub medaljam in slavi,
vse začeti znova.
Smučarski skoki so eden tistih športov, s katerimi
se skakalci po zaključeni karieri ne ukvarjajo več
rekreativno. V katerih športih najdete zadovoljstvo
danes?
V tenisu in golfu; s tenisom nadomestim obiske v fitnes klubih, igranje golfa pa od mene zahteva več treningov, izpiljeno
tehniko, več vztrajnosti in razmišljanja. V obeh športih uživam,
nenehno izpopolnjujem igro in se trudim biti najboljši.

Če bi bili znova mladi, ali bi se še enkrat odločili za
pot profesionalnega smučarskega skakalca?
Z veseljem bi bil tudi profesionalni igralec tenisa ali golfa,
a žal sta ta športa – in nista edina – pri nas slabše organizirana kakor smučanje. To ima svojo krovno organizacijo,
SZS, ki mlademu in nadarjenemu športniku lahko pomaga
pri vzpenjanju na svetovni vrh, pri drugih športih pa slovenski
tekmovalci, četudi je v igri več denarja, takšne organizacijske
podpore nimajo.
Športnik je tudi vaš sin Nick. Kako to, da se je zapisal
hokeju na ledu, ne skokom? Ste mu skakanje odsvetovali?
Ko sem po zaključeni tekmovalni karieri razmišljal o dobrih in
slabih straneh tekmovanj v smučarskih skokih, si nenadoma
nisem mogel več predstavljati, da bi bil moj sin del te skakalne
zgodbe. Svetoval sem mu, naj se preizkusi v drugih športih, in
sam se je odločil za hokej.

Danes ste vpeti v novo skakalno »zgodbo«, mlajšo,
a izjemno uspešno. Govoriva seveda o drugi tekmi
za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na
Ljubnem. Kakšna je vaša funkcija pri organizaciji tega
tekmovanja?
Pri organizaciji prvega svetovnega pokala na Ljubnem sem
bil odgovoren za marketing, pri pripravah na drugega pa
svetujem pri različnih oblikah trženja – kaj prodajamo, kako za
sponzorstvo pridobiti najboljše partnerje itd. – in organizatorjem pomagam pri sodelovanju in dogovarjanjih z Mednarodno
smučarsko zvezo (FIS).
Verjamete, da lahko Ljubno v mednarodnem prostoru
kmalu postane sinonim za ženske skoke, tako kot je
Planica postala sinonim za skakalce?
Verjamem, da se bo Ljubno kmalu nevarno približalo podobi,
kakršno je Planica v zavesti obiskovalcev smučarskih skokov
ustvarjala vrsto let, in verjamem, da bo Ljubno že v nekaj
sezonah postalo sinonim za ženske skoke. Prednost Planice
pred Ljubnim je za zdaj le v tem, da mednarodne promocije
pravzaprav ne potrebuje več, toda na Ljubnem je razvidno,
kakšno moč lahko ima prava promocija dogodka – za to gre
zahvala predvsem družbi BTC – dva ali tri mesece pred prireditvijo. Priznam, nikoli nisem pomislil, da lahko ženski skoki
v tako kratkem času pridobijo takšno publiciteto.
Bi tak dogodek brez pokrovitelja, kakršen je BTC, d.
d., sploh lahko izpeljali?
Brez finančnih sredstev, ki jih je prispevala družba BTC, o svetovnem pokalu na Ljubnem najbrž ne bi razmišljali. Stroški za
izvedbo takšne prireditve znašajo od 150.000 do 200.000
evrov, SSK Ljubno BTC in SZS pa tako zahtevnega projekta
brez pomoči družbe BTC ne bi mogla izpeljati. Če nam BTC
letos ne bi finančno pomagal, zagotovo ne bi več kandidirali
za organizacijo novih tekem, saj bi obveljalo prepričanje, da jih
nismo sposobni organizirati.
Druga sezona tekem za svetovni pokal na Ljubnem je
hkrati tudi uvod v olimpijske Igre v Sočiju leta 2014,
na katerih bodo smučarski skoki za ženske prvič
v zgodovini postali olimpijska disciplina. Kakšno
uvrstitev napovedujete slovenskim skakalkam na
Ljubnem v začetku prihodnjega leta?
Dekleta so sposobna, imajo odlično strokovno vodstvo, na tekmovanja so dobro pripravljena, pogoji za treninge niso slabi,
zato kljub ostri konkurenci za prva mesta računam tudi na
zmago v svetovnem pokalu. Prepričan sem, da bomo v letošnji
sezoni osvojili medalje tudi v drugih disciplinah, v biatlonu,
deskanju in prostem slogu. Tina Maze je letos že zmagala,
lepo bi bilo, če se ji pridružijo še druga dekleta.
Miha Trefalt
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Mr. Pet - BTC Ljubljana - Hala 3,
Šmartinska 152,
1000 Ljubljana
Delovni čas:
Po-So: 9 - 20h
nedelja in prazniki zaprto
decembrske nedelje: 9 - 15h

www.mrpet.si

VSE IGRAČE

POSLADKI

Pasje, mačje, za ptice in glodavce

Starsnack, Flamingo, Vitakraft in Ferplast

2+1

2+1

GRATIS

Ob nakupu treh igrač za pse, mačke,
glodavce ali ptice vam najcenejšo podarimo.

Pasja Hrana Trainer
Natural Adult - piščanec,
riž / govedina, riž
Izredno kakovostna in cenovno ugodna
superpremium pasja hrana. Hrana je
izdelana iz najkakovostnejših sestavin,
ki vsebujejo ključne minerale, vitamine,
maščobne kisline, dietetične vlaknine,
ali pa so obogatene z biološko aktivnimi
rastlinskimi snovmi, ki učinkujejo
blagodejno. Kadar je uživanje teh snovi
združeno z zdravim življenjskim slogom
in pravilnim prehranjevanjem, ima
izredno blagodejne učinke na zdravje in
blagostanje živali.
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darila

12

Do 20 €.
Ugodno,
a iz srca.

1

3

2

GRATIS

Ob nakupu treh posladkov Starcnack, Flamingo,
Vitakraft ali Ferplast vam najcenejšega podarimo.

Akcija velja za vse igrače, ki niso že v drugih akcijah.

trend

www.btc-city.com

Akcija velja za posladke blagovnih znamk Starnack, Flamingo, Ferplast in Vitakraft.

2999

Akcija
12,5kg
pakiranja za
velike pasme

Pasja hrana Almo
Nature Holistic 12kg
Popolna hrana za odrasle pse
vsebuje visok delež svežega
mesa in je zato okusnejša in lažje
prebavljiva. Konzervirano je z
naravnimi antioksidanti, naravna
vlakna pa uravnavajo delovanje
imunskega sistema in spodbujajo
prebavo. Vsebuje tudi omega
3+6 za zdravo kožo in svetlečo
dlako.

4990

TUC

Redna cena: 59,90
Art: 16568, 16569, 16572, 16573,
16580, 16581, 16584, 16585

Redna cena 36,59
Art: 15902, 19386

4799

Hrana za pse Arden
Grange Adult Lamb
s svežo jagnjetino in
rižem 12kg

Akcija

Popolna, vrhunska pasja hrana za
normalno aktivne odrasle pse. Kot
osnovno sestavino vsebuje jagnjetino
iz proste reje, ki je odlična za pse,
ki potrebujejo okusno in lahko
prebavljivo alternativo piščančjemu
mesu. Je hipoalergenska – ne
vsebuje pšeničnega glutena,
govedine, soje ali mlečnih izdelkov.
Izboljšana formula z več mesa!

4

Prišel je praznični čas in z njim razmišljanje, kako bi obdarili svoje najbližje in najdražje. Pomembno je, da je darilo
skrbno izbrano in lepo zavito, ter da se bo tisti, ki mu je
namenjeno, ob pogledu nanj vedno spomnil na vas. Zato
ni pomembno, kolikšna je vrednost darila, pač pa, da je to
nekaj, kar bo obdarovancu seglo v srce.

Redna cena: 50,99
Art: 24131

Izdelki so na voljo v naših ﬁzičnih trgovinah, nekateri tudi v naši spletni trgovini. Zaloge izdelkov, objavljenih v oglasu, se lahko razlikujejo od prodajalne do prodajalne. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega asortimana. Cene so v evrih z vključenim DDV. Popusti se obračunajo na blagajni. Oglas
je predstavitvene narave. Slike so simbolične. Ponudba velja od 1.11.2012 do 31.12.2012 oz. do razprodaje zalog v tem obdobju. Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

VodnikNovemberDecember.indd 1

5

19.11.2012 14:22:32

FRIZERSKI SALON ESTELA
BTC hala 3

01 585 28 90

POPUST

www.estelasaloni.si

FRIZERSKA
TRGOVINA
ESTELA

na vse artikle in storitve, razen akcij

1. Angelček 8,90 €, Trgovina Sariko, Dvorana A
2. Vroča čokolada 4,25 €, Trgovina Aurea, Dvorana A
3. Čaj kamilica 1,80 €, Clipper, čaj English breakfast 4,50 €, Clipper,
Trgovina Aurea, Dvorana A
4. Pilica s Swarovski kristali 15 €, Trgovina Glam, Nakupovalna
galerija Kristalne palače
5. Snežena krogla 6,10 €, Trgovina Vesolje daril, Dvorana A
6. Dišeče milo Organica cimet pomaranča 7,50 €, Trgovina Aurea,
Dvorana A.
7. Masažno olje 11,50 €, Trgovina Aurea, Dvorana A
8. Broška 14,50 €, zapestnica 9,50 €, Trgovina Ahat, Dvorana A
9. Šatulja 13,30 €, Trgovina Sariko, Dvorana A
10. Kemični svinčnik s Swarovski kristali 19 €, Trgovina Glam,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
11. Svečnik 16,60 €, kajfež 6,70 €, Trgovina Sariko, Dvorana A
12. Vaza 10,95 €, Trgovina CS Kitajski center, Dvorana A
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BTC hala 3

01 585 28 90

www.estela.si
POPUST VELJA S TEM
LETAKOM DO 31.12.2012

POPUSTI VELJAJO S TEM LETAKOM DO 31.10.2012
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EKO

www.btc-city.com
%

%

- 10%

www.eko-btc.si

Adventni
ekovenčki

V prazničnem decembru, ko prodajne police
preplavi privlačno novoletno okrasje, pogosto
pozabimo na ekološko držo in v želji, da bi dom
sebi in domačim naredili kar najbolj prijeten,
(pre)pogosto posežemo po novoletni dekoraciji
dvomljivega porekla in izdelave. Zakaj torej letos
ne bi izbrali okrasja, ki ne bo obremenjevalo okolja, in ne bi za začetek sami izdelali adventnega
ekovenčka?
Izdelava osnove - oboda

Iz slame ali sena oblikujemo svaljek, njegovo debelino in
dolžino prilagodimo želeni velikosti venčka. Na začetek
svaljka privežemo bombažno ali konopljino vrvico, s katero
tesno povijamo seno (da nam ne bo pozneje izpadalo iz
osnove), oba konca združimo in oblikujemo krog. Obod za
venček lahko naredimo tudi iz vrbovih vej, ki jih najprej previdno upogibamo, da se ne nalomijo. Lepše oblikovan krog
bomo dobili, če bomo povezali dva debelejša konca dveh vej,
ki smo ju prej nekoliko stanjšali. Tanjša konca vej oblikujemo v krog želene velikosti in ju povežemo tako, da se ne
razpleteta. Na ta obod za venček dodajamo vejice zimzelenih rastlin. Vejice naj bodo kratke, vendar dovolj dolge, da se
bodo strehasto prekrivale.

Ozelenitev osnove

Za ozelenitev oboda uporabljamo vejice tise, jelke, pušpana, brina, ciprese in kleka, saj bodo njihove iglice dalj časa
ostale na vejicah. Ne smemo pozabiti na belo omelo, ki jo
lahko napletemo na obod ali pa povežemo v snop in obesi-

mo nad vhodna vrata. Uporabimo lahko tudi druge materiale, kot so mah in lovorovi listi. Na obod privežemo vrvico,
narezane vejice razporedimo po širini oboda in jih čvrsto
povijemo. Pazimo, da se vrvica pri naslednjem povijanju ne
bo razrahljala in da bo zelenje čvrsto pritrjeno na osnovo.
Vejice nanašamo strehasto okoli oboda in povijamo, dokler
ne zaključimo, kjer smo začeli. Pri tem bodimo pozorni, da
je obod venčka, povitega z zelenjem, enakomerno debel.
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Dekoracija venčka
Na pripravljenem obodu pripravimo mesta, kamor bomo
namestili sveče (parafinske naj nadomestijo sveče iz čebeljega voska). Na obod jih navadno postavimo v obliki križa.
Namestimo jih tako, da jih spodaj povežemo z vrvico (lahko
jih prebodemo in skozi odprtino potegnemo vrvico). Na
obod nato nanesemo okraske oz. drug dekorativni material.
Venček bo deloval lepše, če bodo okraski v skupinah ob
svečah. Pri tem pazimo, da jih plamen ne bo mogel ožgati.
Okraski, narejeni iz moke in vode, imajo lahko pripravljeno
luknjo za vrvico, s katero jih bomo privezali na obod, ostale
okraske (posušene sadne krhlje, na kolute narezane in
posušene pomaranče, orehe, kostanj, lešnike in storže) pa
nalepimo na obod z mešanico vode in moke. Za dekoracijo
venčka lahko uporabite tudi sladki janež, nageljnove žbice
in cimet, saj bodo njihove vonjave v prostor vnesle občutek
topline in domačnosti.
Kakšen venček boste naredili, je odvisno od vaše ustvarjalnosti. Dodatke uporabite tako, da bo venček v skladu z
vašim okoljem, saj bo tako deloval celovito in domačno.
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gurme
Ko zadiši
praznično
pecivo

Namig za
božična darila

Prazniki so pred vrati, kar je opaziti
na vsakem koraku. Okrašeni so
mesta, ulice, trgi, izložbe, skratka,
praznični duh drvi proti vrhuncu.
Ljudje hitijo po nakupih, vsepovsod
je opaziti vrvež, šele v objemu
domačega doma se nekoliko umirimo.
Tudi zato, ker decembra naš dom
navdaja vonj po praznični peki, ki
poveže celotno družino.
Priprave na gurmanski december se
začnejo z zbiranjem receptov, po katerih
spretne kuharice pripravijo različno
pecivo. Piškoti, taki brez nadeva in taki z
marmelado, čokolado, orehi ali lešniki pa
polnozrnati ali pirini, klasične in potratne
potice, kolači, tortice. Domišljija tu res nima
meja, najboljše pa je, da bodo vse dobrote
zelo hitro izginile v ustih hvaležnih jedcev.
Tudi če boste letos prvič poskusili, kako
spretni ste v peki, se nikar ne ustrašite.
Pričnite z enostavnim receptom za
piškotno testo, ki ga pripravite po načelu
3 deli moke, 2 dela maščobe ter 1 del
sladkorja, lahko pa dodate tudi zmlete
oreščke. Ohlajeno testo razvaljajte,
oblikujte po želji ter specite. Ne morete
zgrešiti.
Domače pecivo je lahko tudi lepo
malenkostno darilce ali pozornost, sploh
če ga lično zavijemo in zraven pripišemo še
kakšno lepo misel.
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Domači kolački
Krhko testo
200 g moke
70 g sladkorja
140 g margarine
2 rumenjaka
Premaz
2 beljaka za sneg
100 g mletih orehov
150 g marmelade
Priprava
Iz sestavin zamesimo krhko testo, ki naj
počiva pol ure na hladnem.
Iz testa naredimo kroglice, ki jih povaljamo v
stepenem beljaku in mletih orehih. Kroglice
polagamo na pekač, naredimo vdolbino,
ki jo nadevamo z marmelado in damo peč.
Pečemo 12 do 15 minut pri temperaturi
175°C.

Praznično pecivo s fotografij ter recept so
pripravili v Restavraciji City v poslovni
stolpnici BTC City.

Erotično perilo Baci Lingerie.
Popolno darilo za vašo
ljubljeno!
Veselimo se vašega obiska!
Ekipa Private Affairs

www.btc-city.com

100 sladkih trenutkov
z BtC Cit yjem
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BTC City Ljubljana - Dvorana A www.privateaffairs.si

Veliki mojstri pripravite se - tu je BTC City Gurme

BTC 2012 Kulinarika gurme oglas 245x85 .indd 1

Zaposleni v BTC smo združili svoje kuharsko znanje ter za vas zbrali in izbrali
najboljše recepte, po katerih sami ustvarjamo najrazličnejše dobrote; za praznične
dni ali pa kar tako. Naj v mesecu decembru zadiši iz vaših kuhinj po sladkih
dobrotah. www.btc-city.com/gurme

TO JE MOJE MESTO!

WWW.BTC-CIT Y.COM
11/26/12 2:16 PM
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družabno
druzabno
pretekli
dogodki dogodki

V BTC Cityju je bilo živahno tudi v zadnjem mesecu. Poglejmo, kateri dogodki
so zaznamovali dogajanje v našem mestu.

18. festival nakupov in
zabave
Dvajsetega in 21. oktobra je v BTC Cityju
potekal že 18. festival nakupov in zabave.
Tudi tokrat so trgovci pripravili mamljive
popuste, pestro je bilo družabno dogajanje:
potekali so nagradne igre, finale izbora
Jeans modela FNZ, modna revija, bogat je
bil otroški program, nastopila je skupina
Rok’n’Band in vrsta odličnih narodnozabavnih ansamblov, ki so godli in peli v
pravi domači krčmi …

Odprtje Centra
energetskih rešitev

Konec oktobra je v Dvorani 2 zaživel prvi
slovenski Center energetskih rešitev, v
katerem družbe Jelovica, Petrol, Nord,
Knauf Insulation in Zelene energije
ponujajo komplementarne izdelke in
storitve za zagotavljanje energetske
učinkovitosti, in sicer tako za gospodinjstva
kot poslovne uporabnike. V centru lahko
dobite nasvete glede optimalne izbire
energentov, ogrevalnih in hladilnih
sistemov, energijsko varčnih oken in
vhodnih vrat, lesenih energijsko varčnih
hiš, izolacijskih fasad ter kuhinj in kopalnic.

www.btc-city.com

VEDNO
NAJBOLJŠA
REŠITEV

samo zame
Izkoristite vse prednosti svetovnega transportnega omrežja, ki
vam zagotavlja visoke zmogljivosti in varnost vaših pošiljk.
V TNT vam vedno ponudimo najboljšo rešitev, saj se zavedamo
tako vaših pričakovanj kot tudi pričakovanj vaših strank.

Trgovina Forma F+ je
praznovala četrti rojstni
dan

Za več informacij o TNT obiščite www.tnt.si
ali pokličite na 080 15 01.

Trgovina Forma F+ je četrti rojstni dan
praznovala z modno revijo, na kateri so
predstavili smernice za naslednji jesen
in zimo. Posebno pozornost so namenili
angleški kolekciji Superdry, ki je letos
v trgovini novost, predstavili pa so tudi
zimsko kolekcijo znamke Rossignol, ki bo
na smučiščih še posebej opazna. Za dobro
vzdušje so skrbeli vsi člani Formine ekipe
na čelu z Juretom Koširjem.

V Nakupovalni galeriji Kristalne palače
se je pred pričetkom nove sezone v
smučarskih skokih predstavila ženska
skakalna ekipa. Na prve tekme v
Skandinavijo je odpotovalo šest deklet:
Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj,
Katja Požun, Anja Tepeš in povratnica po
poškodbi Eva Logar. Vrhunec sezone bo
člansko svetovno prvenstvo v italijanskem
Val di Fiemmu, dekleta pa veliko
pričakujejo tudi od mladinskega svetovnega
prvenstva in domačih tekem na Ljubnem
ob Savinji (16. in 17. februarja 2013).

Inovacija Undo –
razblinite svoja leta

Desetega oktobra je podjetje Sensilab v
Kristalni palači predstavilo novo kremo
Undo. Undo je inovativna znanstveno
preizkušena krema, ki nahrani kožo in ob
tem razblini leta. Na predstavitvi je prof.
Mišo Šabovič spregovoril o novostih glede
razumevanja procesa staranja, posebni
gostji večera pa sta bili Ana Marija Mitič in
Oriana Girotto.

OBLEKA 22,99 €

WIT B d.o.o., Pod brezami 5,1218 Komenda

Smučarske skakalke
pred novo sezono
svetovnega pokala
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Ko dobite,
Kar si res,
res, res želite.
darilni boni btC CitY
Podarite bližnjico
do vseh skritih želja!

TO JE MOJE MESTO!

WWW.BTC-CIT Y.COM

