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4. OKTOBER
SVETOVNI DAN ŽIVALI

MODNO Z ŽIVALSKIMI VZORCI
POSKRBIMO ZA SVOJE LJUBLJENČKE

PAKETI
TopTrio 2 MESECA

Ne zadovoljite se z manj.

0€

*

NAROČNINE

Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana.

IZKORISTITE
BON ZA NAKUP
NOVEGA
*
MOBITELA

siol.net/storitve

*Akcijska ponudba Bon 250 EUR velja od 4. 9. 2013 do 10. 11. 2013 za nove in obstoječe nevezane naročnike storitev SiOL internet oz. paketov, ki vključujejo storitev SiOL internet, razen za paketa Trio osnovni in Trio neomejeni, ob vezavi naročniškega
razmerja za 24 mesecev. Bon lahko unovči zasebni uporabnik, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost kot naročnik storitev Mobitel za nakup izbranega mobitela iz Mobitelove akcije SiOL v skladu s Pogoji akcijskega nakupa
naprav. Ponudba ne velja za SOS paket, pakete Instant Internet, Enotni paket, Paket Skupaj A, Telemetrija, paket SIM 2, Avtotelefon in Itak Internet. Bon je prenosljiv na drugo osebo; unovčljiv en mesec od datuma izdaje bona; vrednost bonov se ne sešteva.
Ponudba mobitelov velja do odprodaje zalog. Ponudba paketi TopTrio prva dva meseca naročnina 0 EUR velja od 4. 4. 2013 do 10. 11. 2013, ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ponudba velja za nove naročnike in obstoječe nevezane naročnike
storitev SiOL ob naročilu paketov TopTrio Osnovni, TopTrio Mini HBO, TopTrio, TopTrio HBO in TopTrio Mega HD. Cene vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za dodatne informacije o prodajni
ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, pogojih in cenah 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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JESENSKA PONUDBA

19 GURME

PARADIŽNIK

www.millenium.btc.si

Jutranja vadba namenjena vsem,
ki bi radi že pred službo naredili nekaj zase.

10 MILLENIUM jutro
vno
AkVtiJESEN
AKTIVNO

Vadba poteka vsak torek in četrtek
med 7. in 8. uro.

21 SITI TEATER
Dobro jutro torej v Milleniumu,
nato pa polni energije v službo.

ZABAVNA
Vabljeni naJESEN
brezplAčno
prvo uro.

25 % popust
ob nakupu mesečne karte

Aktivno jutro.
Veljavnost kupona do 28. 2. 2013.

11 ATLANTIS

OD ZABAVE DO ŠPORTA IN ŠOLE

22 DRUŽABNO

ZADNJE POLETNE DNI

IMEJMO JIH RADI!
Če bi naju kdo opazoval, bi najbrž pomislil, da drug drugega niti ne opaziva več in
da v isti hiši živiva le zato, ker se je nekoč po naključju znašel pred mojimi hišnimi
vrati. A naj sva na prvi pogled še tako zagrizena individualista, resnica je drugačna.
Vstajam prva, on pa vsak dan čaka, kdaj se mu bodo odprla vrata v Indijo Koromandijo, in medtem ko pripravljam zajtrk in on čaka na svoj obrok, se pogovoriva
o tem, kaj se mu je zgodilo ponoči. Če smo ob sobotah doma, grem po navadi v
ribarnico na tržnico v BTC City po sveže ribe in takrat ga razveselim s sardelicami,
ki jih ima tako rad. Ko nekaj minut pozneje sedim za kuhinjsko mizo s skodelico v
eni roki in prilogo dnevnega časnika v drugi, nenehno iznad očal pogledujem proti
njemu, ki – zdaj zadovoljno zleknjen na zofi – mežika v dopoldansko sonce in se
bo znova spomnil name šele v času večerje, do takrat pa mu bom ukradla nekaj
trenutkov, sedla zraven njega, ga pogladila po zdaj že sivih brkih in vedno bolj tolstem trebuščku ter mu v uho, odgriznjeno v nekem davnem pretepu, zašepetala,
da ga imamo vsi še vedno radi. In bom na tihem verjela, da bi naš Škili, če bi le znal
govoriti, povedal, da nas ima rad tudi on.
Škili je najdenček z enim samim očesom, ki ga je pred sedmimi leti, takrat že odraslega, sestradanega, premraženega in ranjenega, v hišo prinesla mlajša hči Anja.
Škili je rastel in zrastel v postavnega mačkona, se tudi postaral, se učil z nami in
mi z njim. Postal je naše veselje in sreča, dokler se hči ni osamosvojila, pa tudi
njen skrivni zaupnik. Prikupil se je vsej soseski, še posebej sosedu Janezu, ki v naši
odsotnosti skrbi zanj. Tudi sama sem se zaradi njega veliko naučila. Najprej to,
da so živali prav tako kot mi, ljudje, bitja z razumom in čustvi in jih moramo zato
spoštovati, kakor spoštujemo sočloveka; da so živali lahko človekove spremljevalke in celo prijateljice; da so odvisne tudi od naše pomoči in se moramo zato
naučiti dajati, četudi v povračilo lahko dobimo le hvaležen pogled in dotik mokrega smrčka. In kar je najpomembnejše – naučila sem se, da so tisti ljudje, ki imajo
doma živali in zanje lepo skrbijo – boljši!
Četrti oktober je svetovni dan živali, ki ga praznujemo že od leta 1931. Tudi zato
smo tokratno številko Vodnika posvetili prav njim – živalim. V rubriki Trend smo
zanje v trgovinah BTC Cityja poiskali nekaj priboljškov ter povsem praktičnih, vsakdanjih predmetov, ki bodo olajšali in polepšali življenje njim in njihovim lastnikom.
V znamenju živali je tudi rubrika Styling, v kateri vam predstavljamo oblačila in
modne dodatke z živalskimi vzorci, v dobrobit živalim pa je tudi tokratna – brezmesna – rubrika Gurme! Seveda nismo pozabili omeniti niti vseh novosti zadnjega
meseca, z intervjujem z ustanoviteljico in direktorico Jezikovne šole Lingula, go.
Klavdijo Kosmač Toplišek, pa smo se pridružili praznovanju ob 10. obletnici šole.
In če končam, kjer sem začela – pri Škiliju. Ker je najdenček, ne vemo, kdaj se je
skotil, zato njegov rojstni dan praznujemo na svetovni dan živali. S priboljškom jih
na ta dan razveselite tudi vi, predvsem pa – imejte jih iz srca radi!
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novosti v Dvorani A

VZAJEMNA ZAVARUJE IN VARUJE VAŠE
ZDRAVJE
Vzajemna, največja pobudnica dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri svojem poslovanju želi biti družbeno odgovorna
in se zavzemati za uresničevanje interesov svojih posameznikov,
obenem pa želi širiti vrednote vzajemnosti in solidarnosti. Vzajemna razume in spoštuje šport, saj šport in zdravje hodita z
roko v roki. Spodbuja tudi zdrav in aktiven življenjski slog. Člani
Vzajemna Kluba imajo možnost brezplačnega sodelovanja na
skupinskih rekreativnih vodenih treningih, kot so tek, pohodništvo in kolesarjenje, poleg tega pa imajo tudi možnost udeležbe na izobraževanjih o gibanju in zdravem življenjskem slogu. V
okviru teh jim nudijo brezplačne zdravstvene meritve, strokovne nasvete priznanih strokovnjakov in športnikov ter medgeneracijsko druženje. Vzajemna zavarovancem poleg dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja nudi pestro paleto zdravstvenih in
nezgodnih zavarovanj. Obiščite novo poslovalnico Vzajemne v
BTC Cityju v pritličju Dvorane A ali njihovo spletno stran, kjer
boste izvedeli vse o zavarovanjih, ki vam jih ponujajo.
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NOVOSTI

POPEK TRGOVINA ZA VSO DRUŽINO

WATCH CENTER TUDI ZA ZAHTEVNE

HALA 12 V JESEN Z NOVO PODOBO

UNDER ARMOUR ODSLEJ V EMPORIUMU BTC ZA NEMOTENO DELOVANJE
MATERINSKEGA DOMA LJUBLJANA

Popek je trgovina za nosečnice, doječe mamice, očke, tete, strice, babice, dedke, bratce in sestrice ter druge člane družine.
Popek je ena redkih slovenskih blagovnih znamk, ki nosečnice
oblači z lastnimi kreacijami. V trgovini je mogoče najti oblačila
za vsak dan in za rastoče trebuščke, prav tako pa tudi za malčke, saj je znamka Mali popek namenjena prav njim. V ponudbi
so tudi zabavne majice za vso družino. Če še niste vsem naznanili, da pričakujete novega družinskega člana, so prav majice z
zabavnimi napisi (100% oči, babi, nona, dedi, teta, stric …) najlepše oznanilo in presenečenje. Obiščite jih in si privoščite stilski
nasvet tudi v veselem pričakovanju.

Ne veste, kje bi kupili uro in imeli ob tem možnost izbire med
številnimi modeli, cenovnimi razredi in blagovnimi znamkami?
Pravi naslov je Watch Center v Dvorani A, kjer vam bodo s strokovnim nasvetom pomagali pri izbiri prave ure za vsak dan ali
za posebne priložnosti in vam ob nakupu v uro tudi brezplačno vgravirali posvetilo. V Watch Centru vam bodo prav tako
brezplačno zamenjali pašček oz. baterije na vaši stari uri. Če
ste ljubitelj nakita in posebnih dizajnov, boste v urarskem svetu
Watch Centra našli znamke, kot so Fossil, DKNY, Adidas, Diesel, Emporio Armani ... Watch Center je prava izbira za vse, ki
si želite nekaj posebnega, edinstvenega oz. si želite z darilom
presenetiti svoje najbližje.

Hala 12 je sredi avgusta s prenovljenim vhodom in pritličjem,
v katerem odslej lahko oblačila modnih blagovnih znamk
občudujete v privlačnih izložbah, dobila novo, še zanimivejšo podobo. Ob tej priložnosti lahko zvesti nakupovalci pridobite VIP-kartico, ki vam zagotavlja 10-odstotni popust za ponudbo premium urbane in aktivne mode. Prvo nadstropje je
namenjeno blagovnima znamkama Sportina in XYZ (outlet),
v pritličju dvorane pa boste lahko izbirali med blagovnimi
znamkami Armani Jeans, Converse, Desigual, Deha, Marx,
Scotch & Soda, Peak Performance in drugimi. Poleg trendovskih oblačil boste v kletni etaži našli vse za športne aktivnosti, med drugim tudi blagovne znamke Hummel, Billabong,
Lasse Kjus, Nike, Tecnica, Brunotti in Fundango.

V Emporiumu so predstavili novo blagovno znamko Under Armour. Častni gost je bil slovenski ambasador blagovne znamke, Dejan Zavec. Under Armour je ameriška blagovna znamka
športnih oblačil, ki je navdušila mnoge profesionalne in ljubiteljske športnike in tudi svetovne estradnike kot so: Mila Kunis,
Halle Berry, Natalie Portman, Lindsey Vonn, Tom Brady, Michael Phelps in celo ameriškega predsednika Baracka Obamo.
Oblačila, obutev in dodatki so namenjeni predvsem za trening
športnikov in omogočajo boljšo in učinkovitejšo pripravo za tekmovanja. Namenjena pa so tudi za vse vrste rekreativne vadbe
in vsakodnevno uporabo. Misija blagovne znamke je narediti
športnike še boljše in uspešnejše, rekreativcem pa omogočiti
uporabo najboljših materialov v vsakdanjem življenju. Kaj nositi za dobre rezultate, dobre ve tudi naš Mr. Simpatikus Dejan
Zavec, ki se je danes v Emporiumu predstavil kot ambasador
blagovne znamke. V Emporiumu se je odprla prva trgovina Under Armour v Sloveniji.

Popek / Dvorana A / pritličje / vhod A2
T: 070/233 255 / info@popek.si / www.popek.si

Watch Center / Dvorana A / pritličje / vhod A3
T: 01/549 33 49 / www.heta.si / info@heta.si

Hala 12 / T: 01/585 20 86 / www.hala12.si
www.facebook.com/hala12btc

Emporium / T: 01/584 48 00 / www.emporium.si

Vzajemna / Dvorana A / pritličje / vhod A3
T: 01/75 73 915 / www.vzajemna.si

VARNO NA KOLESU ZAGOTAVLJANJE
VEČJE VARNOSTI NAJMLAJŠIH
Z novim šolskim letom je ponovno zaživel tudi projekt Varno na
kolesu, namenjen vsem nadebudnim šolarjem, ki se pripravljajo
na kolesarski izpit. V štirih poučnih sklopih aktivnosti bo projekt
mlade kolesarje spodbudil k varnejšemu in previdnejšemu
ravnanju v cestnem prometu. Njihovo delo, zagnanost in trud
bodo tudi nagradili. Več o projektu družbene odgovornosti,
ki ga izvaja Butan plin, v sodelovanju z Agencijo RS za varnost
prometa, Kolesarsko zvezo Slovenije, Policijo ter partnerjema v
projektu – BTC Cityjem in Kd Rogaška Rog –, lahko najdete na
www.varnonakolesu.si.

MM TURIST NAJ SE POTOVANJE ZAČNE!
Turistična agencija MM Turist, ki se lahko pohvali z več kot
dvajsetletnimi izkušnjami organiziranja izletov in ponudbo
90 različnih vodenih izletov po vsem svetu, je odprla svoja
vrata na novi lokaciji – v pritličju Dvorane A. Obiščite jih, saj
vas bodo z veseljem sprejeli in vam ponudili pestro ponudbo
počitnic in križarjenj po vsem svetu. Agencija je specializiran
ponudnik golf potovanj pod blagovno znamko PAR3, zato
bodo pravo izbiro za potovanje pri njih našli tudi ljubiteljski
in profesionalni golfisti. Do 10. oktobra 2013 vas v Turistični
agenciji MM Turist čaka 5-odstotni otvoritveni popust za izlete in potovanja iz njihovega kataloga.

MM Turist / Dvorana A / pritličje / vhod A1
T: 01/244 25 30 / info@mm-turist.si
www.mm-turist.si

CVETLIČARNA SILVIJA CVETJE ZA VSE
OKUSE IN PRILOŽNOSTI

BENN TRGOVINA ZA MOŠKE
NAKUPOVALNE UŽITKE

Če iščete klasično, atraktivno, nevsakdanje eksotično cvetje in
okrasne rastline, je cvetličarna Silvija odlična izbira. V njej boste
našli skoraj vse – rezano cvetje, lončnice in še in še. V cvetličarni
Silvija vam lahko aranžirajo šopke in ikebane, lahko pa vam tudi
svetujejo pri izbiri čudovitih rastlin ob opremljanju vaših prostorov. Vse cvetje uvažajo iz dežele tulipanov, Nizozemske, vsem
izdelkom pa dodajo tudi osebno noto. Ob koncu tedna nudijo
tudi dostavo na dom.

Trgovina Benn je namenjena samo moškim. V njej bo vsak našel nekaj zase, saj se v njihovi ponudbi oblačil uspešno prepleta
dva stila, trendovski in elegantni, ki sodobnega moškega od glave do pete lahko oblečeta prav za vsako priložnost – za službo,
sprehod po mestu, celo poroko. V Bennu se lahko pohvalijo tudi
z veliko izbiro kavbojk in velikim razponom konfekcijskih številk
(od S do 5XL). Obiščite jih in odkrijte radosti nakupovanja. V trgovini Benn razumejo moški svet.

Cvetličarna Silvija / Dvorana A / pritličje / vhod A5
T: 068/195 092 / www.cvetlicarna-silvija.com

Benn / Dvorana A / pritličje / vhod A2
T: 01/810 90 77 / bennbtc@gmail.com

TRGOVINA IMPULZ ZA ŠPORT
IN PROSTI ČAS
V trgovini Impulz boste našli vse, kar potrebujete za šport
in prosti čas. Na njihovih policah že lahko najdete novo kolekcijo odličnih zimskih smučarskih oblačil blagovne znamke
Spyder. Obiščete jih lahko v dvorani 11 (za Baby centrom) ali
pa si njihovo vrhunsko ponudbo ogledate na njihovi spletni
strani.

Impulz / Dvorana 11 / www.impulz-sport.si

BTC od nekdaj veliko prispeva za družbo. Nedavno smo za to
prejeli tudi evropsko nagrado za družbeno odgovorno podjetniško prakso. Na pobudo predsednika države Boruta Pahorja, ki
je izpostavil problem delovanja Materinskega doma Ljubljana,
pa smo v BTC ponovno pokazali pripravljenost za pomoč. Materinskemu domu smo pomagali z donacijo sredstev za izvajanje
programov, ki so usmerjeni v pripravo na samostojno življenje
uporabnic. Dom je namenjen mamicam z mladoletnimi otroki
do 14. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v neprijetni
situaciji in nimajo drugih možnosti nastanitve.

INTERVJU

AKTUALNO

dogodki
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Klavdija Kosmač Toplišek
Direktorica jezikovne šole Lingula
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SMO UČITELJI S SRCEM
BTC City Ljubljana, 19. - 20. oktober

Praznujte
z nami!
mega popusti
bogat zabavni program

ZELENO DRUŽENJE Z NAMENOM
12. OKTOBER, ZELENA TRGOVINA IN TRG
MLADIH

PRIHAJA 20. FESTIVAL NAKUPOV IN
ZABAVE 19. IN 20. OKTOBER, BTC CITY

BTC 2013 FNZ 80x117 BTC Vodnik.indd 1
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V drugi polovici oktobra bo bo v BTC Cityju Ljubljana potekal že
20. festival nakupov in zabave. Festival, ki ga vsakokrat obišče
več obiskovalcev, bo tudi tokrat ponudil vrhunske glasbene in
zabavne dogodke, družabni program za vso družino in seveda
popuste, ki jih bodo pripravili trgovci. Ne spreglejte oktobrskega
BTC City Vodnika z vsemi objavljenimi popusti trgovin na območju BTC Cityja Ljubljana, ki bo izšel v petek, 18. oktobra.
Aktivnosti na 20. festivalu nakupov in zabave bodo potekale na
Trgu mladih, na trgu med Dvorano A in Tržnico BTC (osrednje
prizorišče) ter v spodnji etaži Emporiuma in v Dvorani A.
V soboto, 19. oktobra, nas bo na tradicionalnem koncertu zabaval Joe Cocker tribute band, v nedeljo, 20. oktobra, pa bo
osrednje prizorišče zaznamoval »oktober fejst« in koncert Mladih Avsenikov.
Razdelili bomo torto velikanko, vrteli kolo sreče in še in še. Zabavno bo, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite!

Zelena trgovina bo ob svojem rojstnem dnevu organizirala dogodek Zeleno druženje z namenom. Dogodek bo potekal v soboto, 12. oktobra, med 9. in 20. uro na dveh lokacijah: v Zeleni
trgovini (v kleti dvorane A) in na Trgu mladih. Dogodek bo obiskovalcem ponudil 15 poučnih in zanimivih predavanj in delavnic, ki bodo povezane z odgovornim ravnanjem posameznikov
do narave, živali, družbe in lastnega zdravja. Prav tako bo na dogodku mogoče poklepetati in iz prve roke izvedeti vse o izdelkih,
ki jih ponujajo v trgovini. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, saj jih
bo čakal pester zabavni program.
14:07
Več informacij na: www.zelenatrgovina.si.

IMEJMO KROMPIR!
28. SEPTEMBER, TRŽNICA BTC
Imejmo krompir! je slogan prve jesenske sobotne prireditve,
ki bo 28. septembra ob 9. uri na ploščadi pred Tržnico BTC.
Na ta dan boste na tržnici na številnih stojnicah lahko poskusiti najrazličnejše jedi iz krompirja in druge, ki se k tem
odlično podajo. Prireditev bo tudi priložnost za učenje novega: izdelovanje idrijskih žlikrofov, njokov in krompirjevih
polpetov, pa tudi za informiranje o pomenu krompirja za
zdravo prehrano. Prireditev bo povezovala dramska igralka
Maja Martina Merljak, celotno dogajanje pa bodo popestrile plesalke popularnih kavbojskih plesov Colorado Country
Line Dance.

PRAZNUJEMO DAN OTROKA!
5. OKTOBER, PRED VODNIM MESTOM
ATLANTIS
Praznovanju mednarodnega dneva otroka se v soboto, 5. oktobra, s prireditvijo za otroke pridružuje tudi BTC City. Organizatorja dogodka, Otroški center Beti in Cej ter Vodno mesto
Atlantis, obljubljata nepozabno zabavo za otroke, zato ne zamudite razigranega in ustvarjalnega vzdušja, ki bo popestreno s
številnimi aktivnostmi. Malčki bodo lahko uživali v interaktivnih
brezplačnih delavnicah in športnih igricah, zaplesali pa bodo
lahko tudi ob živi glasbi.
Prireditev bo potekala med 10. in 15. uro pred glavnim vhodom
Vodnega mesta Atlantis (če bo dež, v spodnji etaži Emporiuma). Vstop je prost.
Dodatne informacije: 040 454 447 ali 040 454 454.

Vsako jesen svoja vrata odprejo številne
jezikovne šole, ki k učenju tujih jezikov vabijo
tako začetnike kot tiste z nekaj predznanja.
O tem, kakšno metodo učenja izbrati, katera
vrsta tečaja je za posameznika najbolj
primerna in kdaj naj bi se tuje jezike začeli
učiti najmlajši, smo povprašali ustanoviteljico
in direktorico jezikovne šole Lingula, prof.
nemščine Klavdijo Kosmač Toplišek, ki je
natanko pred desetletjem »zatočišče« za svojo
jezikovno šolo našla prav v BTC Cityju.
Znanje tujih jezikov je lahko dobra naložba, a vendar – kakšno
je ob vse bolj prevladujoči angleščini dandanes zanimanje za
druge jezike?
Tako je, še vedno je daleč največ povpraševanja po tečajih angleščine,
sledijo pa nemščina, italijanščina, francoščina in španščina. Najbolj
raste zanimanje za kitajščino, ruščino in portugalščino, podjetja pa
se vse bolj odločajo za tečaje srbščine in hrvaščine.
Metod učenja tujih jezikov je veliko. Mnogi obljubljajo
»bližnjice«, ki zagotavljajo hitro in učinkovito učenje. Te res
obstajajo? Kakšne metode lahko zagotovijo uspeh?
Učenje jezika je proces, ki zahteva svoj čas, veliko utrjevanja in
uporabe jezika, zato čudežnih in lepo zvenečih »instant« rešitev žal
ni.
Po kateri metodi poteka pouk na vaši šoli?
V Linguli poučujemo po komunikacijski metodi, kar pomeni, da
učimo med pogovorom; tečajnik tako nima občutka, da se uči
slovnico, ampak da se pogovarja. Nove besede učimo v stavkih, brez
prevajanja. Ni namreč pomembno, da razumemo vsako besedo,
razumeti moramo bistvo. Tečajniki v Linguli slovnico usvojijo s
kartončki in v pogovoru. Če besedo vidimo, si jo lažje zapomnimo.
V Linguli učenje jezika pogosto primerjamo z obiskovanjem fitnesa:
odličen rezultat ni odvisen le od tečajnika, zanj je v veliki meri
odgovoren tudi učitelj. Dober učitelj mora namreč tudi motivirati,
vedeti, kaj je treba utrjevati in kdaj tečajnik potrebuje dodatno
spodbudo. Zato smo najbolj ponosni prav na svojo odlično ekipo
učiteljev, ki res znajo motivirati tečajnike in pripravijo učinkovit in
prijeten pouk.
Kdaj lahko rečemo, da posameznik tuji jezik res dobro obvlada?
Jezik obvladamo, ko se v njem sporazumevamo tekoče in naravno,
ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze. Ko tuji jezik
res obvladamo, se lahko tekoče izražamo v različnih poslovnih in
družabnih situacijah, in kadar pri sporazumevanju naletimo na
kakšno težavo, jo spretno zaobidemo tako, da sogovorniki tega niti
ne opazijo.
Vaša jezikovna šola s petdesetimi profesorji in izvirnimi govorci
ponuja učenje več kot ducat jezikov. Tečaji se prilagajajo
starosti (osnovnošolci, srednješolci, odrasli in seniorji) ter
željam in potrebam slušateljev (od začetnih splošnih tečajev
do specializiranih menedžerskih delavnic). Za katere tečaje je
največ povpraševanja? Kako naj se posameznik odloči, katera
vrsta tečaja je zanj najbolj primerna?
Še vedno je daleč največ zanimanja za tečaje splošnega jezika v
skupini s šestimi do osmimi tečajniki, ki zagotavlja odlično razmerje
med ceno in kakovostjo. Za pravi tečaj se najlažje odločimo po
brezplačnem svetovalnem pogovoru. Potencialni tečajnik se v tujem
jeziku pogovori z učiteljico, ki ugotovi raven njegovega znanja; potem
glede na kandidatove želje in znanje skupaj izbereta najprimernejši
tečaj in obliko učenja – v skupini ali individualno.
Vse bolj raste zanimanje za otroške tečaje angleščine, nemščine,
francoščine in kitajščine. Starši se odločajo za zgodnje učenje tujih
jezikov, tako da imamo v Linguli vedno več otrok, mlajših od 6 let.
Pri razvrščanju otrok v skupine poleg starosti upoštevamo predvsem
otrokovo znanje, saj so lahko razlike precejšnje.
Najbrž ni odveč tudi vprašanje, ali slušatelji po uspešno
zaključenem tečaju prejmejo mednarodno veljavna dokazila o
znanju jezika?
Z Lingulinimi tečaji tečajnike pripravimo na mednarodne izpite, same
izpite pa opravljajo na zunanjih inštitucijah, kot sta British Council,
Goethe Institut … Na željo tečajnika po opravljenem pogovoru in

uvrstitvenem testu izdamo tudi Lingulino potrdilo o znanju jezika
v slovenščini ali tujem jeziku, ki je mnogokrat zadostno dokazilo o
znanju jezika za zaposlitev ali podiplomski študij.
Mnogi se vpišejo v enega od nadaljevalnih tečajev: kakšno je
znanje tujega jezika povprečnega Slovenca?
Večina Slovencev se zelo dobro zaveda pomena suverene
komunikacije s tujimi poslovnimi partnerji in dobro obvlada ne samo
en, ampak več jezikov. Odlično znanje več tujih jezikov se zelo dobro
»sliši« pri mlajših generacijah.
Cene jezikovnih tečajev v vaši šoli so konkurenčne, morda za
nekaj deset evrov višje kot v drugih jezikovnih šolah. Ponujate
za ta denar več?
Lingulina komunikacijska metoda poučevanja jezika prepriča
večino tečajnikov, ki želijo svoj skopo odmerjeni prosti čas čim bolje
izkoristiti. Lingula se razlikuje od ostalih šol tudi zaradi odlične ekipe
učiteljev, ki res učijo s srcem. Pomembna konkurenčna prednost so
tudi majhne skupine, v katerih ni več kot osem udeležencev. V Lingulo
»hodijo« tečajniki leta dolgo, k nam se vračajo, pripeljejo svoje bližnje,
prijatelje … Veliko novih tečajnikov dobimo na priporočilo »starih«.
Veliko je teorij o zgodnjem učenju jezikov, po nekaterih je treba
začeti čim prej, druge opozarjajo, da ne prezgodaj; v vaši šoli
predšolske otroke poučujete v okviru pravljičnih uric, a vendar
– kdaj naj bi se tuje jezike začeli učiti najmlajši?
Otroci v zgodnjem obdobju so veliko bolj dovzetni za učenje tujega
jezika kot odrasli, saj uporabljajo prirojene načine za učenje. Vendar
zgodnje otroštvo ni edini pomemben dejavnik za dobro usvajanje
tujega jezika, najpomembnejši so pristop in metode.
V Linguli začenjamo s tečaji za najmlajše pri štirih letih. Otrok
se uči med igro, s pravljicami in pesmimi. Vsebine za najmlajše
morajo biti zanimive, saj je motivacija ključna za vzbujanje otrokove
radovednosti. S pravljicami vzbudimo otrokovo zanimanje – v njih so
otroci doma, zato se počutijo sproščeno. Pravljice na otroke delujejo
sproščujoče in jih umirijo.
Radi jih poslušajo znova in znova in prav ponovitve omogočajo
hitrejšo usvojitev fraz in besed. Staršem vedno priporočamo, da

otroka pripeljejo na brezplačne predstavitvene ure, da se otrok
prepriča, kako je na pravljičnih uricah in ali mu je to všeč, in da sam
izrazi željo, ali bi še prišel.
Z uricami tujih jezikov za otroke razbremenite starše, ki se
takrat lahko neobremenjeno podajo po nakupih. V čem še
vidite prednost, da ima šola prostore v BTC Cityju, kjer so vas
pred desetletjem prijazno sprejeli?
Začetkov v BTC se rada spomnim, ker so nas v družbi BTC, d. d.,
sprejeli z zaupanjem in nam veliko pomagali pri obnovi prostorov.
Odločitev, da pridemo v BTC City, se je izkazala za zelo dobro. V
samem BTC Cityju in njegovi okolici je vrsta velikih in manjših podjetij,
velika prednost je seveda možnost brezplačnega parkiranja v bližini
šole. Starši lahko, medtem ko se otroci učijo tujih jezikov, v miru
opravijo nakupe. Posebnost Lingule je, da poteka več tečajev za
otroke hkrati, kar je praktično za starše z več otroki.
Deseta obletnica delovanja šole je priložnost, da se ozrete
na prehojeno pot pa tudi v prihodnost. Kakšna bo Lingula v
naslednjem desetletju?
Če potegnem črto pod 10 let, lahko rečem samo to, da smo v Linguli
uspešni prav zaradi ljudi – tečajnikov, ki nam zaupajo, in dobrih učiteljev,
ki tečajnike s svojo energijo spodbudijo k učenju. Zagotovo bo Lingula
čez 10 let še mnogo bolj prepoznavna kot sedaj. To bo šola z uspešnim
franšiznim sistemom in bo razširjena po več slovenskih mestih.
V eni od oddaj slovenske televizije smo nedavno izvedeli, da
naj bi bila »irska angleščina najbolj zapeljiv jezik na našem
planetu«. Čeprav ste germanistka – kateri od jezikov, ki jih
poučuje vaša šola, se zdi najbolj zapeljiv vam?
Zagotovo je najbolj zapeljiv jezik francoščina, a je sama ne govorim.
Eden od naših tečajnikov mi je pred leti zelo odkrito priznal, zakaj je
izbral ta jezik: »Klavdija, francosko se učim zato, ker vse, kar povem,
tako zelo zapeljivo zveni. Ni pomembno, kaj povem, ženskam je
francoščina preprosto všeč.«
Miha Trefalt

UGODNOST ZA BRALCE BTC VODNIKA
50-odstotni popust za praktično delavnico Telefoniranje in pisanje poslovnih dopisov v angleščini.

6 ur v oktobru v BTC City Ljubljana že za 29,99 €
Več na www.lingula.si ali 080 23 52

MILLENIUM

ATLANTIS

aktivno v jesen
ČAS ZA FITNES, SKUPINSKO VADBO
IN PRVI OBISK SAVNE
Jesen in z njo manj prijetno 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 v fitnesu zahteva nekaj znanja, da bi bila
kar najbolj varna in učinkovita. Ker v fitnes centru ŠC
Millenium ničesar ne prepuščamo naključju, smo poskrbeli tudi za to, da pri vadbi ne boste prepuščeni
sami sebi, in vam zato za pravilno izvedbo vaj nudimo
pomoč strokovno usposobljenih trenerjev.
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AKTIVNO JUTRO
Vas pesti pomanjkanje časa za popoldansko ali večerno
vadbo? V ŠC Millenium smo našli rešitev za vas – jutranjo vodeno vadbo, s katero boste že pred službenimi obveznostmi veliko storili zase – in jo poimenovali Aktivno
jutro. Vadbo bomo vedno prilagodili skupini oz. posameznikom. Dobro jutro torej v Milleniumu!
Vadba poteka v ŠC Millenium
vsak torek in četrtek od 7. do 8. ure.
Cena: 8 obiskov/mesec – 37 €.

CENEJE NE GRE – OBISK
FITNESA ŽE ZA 1 €!
Ob nakupu celoletne karte za fitnes lahko prihranite 38 odstotkov in fitnes ŠC Millenium obiščete že za 1 € na dan.
In še: ob nakupu letne karte do konca septembra vam
podarimo še dve brezplačni uri z osebnim trenerjem in
100-odstotni proteinski šejk iz sirotke.

Za vse nove člane je na voljo brezplačen predstavitveni
trening, na katerem vas bomo seznanili z vsem, kar morate vedeti, da vadba v fitnesu poteka nemoteno, pravilno, varno, predvsem pa učinkovito. Vsakdo, kdor si želi
večjega napredka in pravilne vadbe, sestavljene prav za
njegove potrebe, se lahko odloči za mesečni program
vadbe. S trenerjem bo na podlagi svojih želja opravil testiranje, potem pa mu bo trener sestavil program, po
katerem bo hitreje in zagotovo dosegel svoj cilj. Za vse
dosedanje člane pa tudi tiste, ki se nam boste pridružili
do konca septembra, smo pripravili še posebej ugodno
ponudbo – letno karto za fitnes le za 1 evro na dan, poleg
pa dobite še 2 uri z osebnim trenerjem in proteinski šejk.
VODENA VADBA
V dvoje so stvari lepše, v družbi dveh, treh ali petih zabavnejše in za posameznika, ki se prilagaja skupini, tudi
spodbudnejše. To vemo tudi v ŠC Millenium, zato to jesen znova odpiramo vrata skupinski vadbi tistim, ki ste že
vstopili v peto desetletje.
Vabljeni torej vsi po 40. letu starosti, ki imate ob dopoldnevih dovolj prostega časa in želite ostati v »formi«, kot
tudi tisti, ki imate katero od zdravstvenih težav, ki jo s skupinsko vadbo lahko odpravite ali vsaj omilite. Vrsti vadbe
– Bodi Fit in Osteo Fit – se med seboj ne razlikujeta tako,
kot bi morda sklepali iz njunih imen; pri obeh se vaje med
seboj prepletajo in ponavljajo, le da so nekatere za eno
skupino pomembnejše kot za drugo. Trudimo se, da vadbo prilagodimo vsakemu posamezniku v skupini.
ZA HLADNEJŠE DNI – SKOK V SAVNO IN
SPROSTITEV V NJEJ
V ŠC Millenium si lahko po obisku fitnesa ali vodene vadbe privoščite še obisk savne (dve finski, dve turški, dve
infrasavni) ter bazena s prijetnim zunanjim in notranjim
počivalnim prostorom; VIP-savno pa lahko rezervirate
samo zase in prijatelje.
Vsak obiskovalec fitnesa lahko kupi tudi kombinirano
mesečno karto za fitnes, ki ob doplačilu 22 evrov vključuje štiri obiske savne v ŠC Millenium.

30-ODSTOTNI
POPUST OB NAKUPU
CELODNEVNE MESEČNE
FITNES KARTE V ŠC
MILLENIUM
Veljavnost kupona do 15. oktobra 2013

30-ODSTOTNI POPUST
ZA ENKRATNI OBISK
SAVNE ŠC MILLENIUM

Veljavnost kupona do 15. oktobra 2013

Od zabave do športa in šole
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NOVO!
CELOLETNA PLAVALNA ŠOLA
Jesenska novost v Vodnem mestu Atlantis je celoletna plavalna šola, namenjena otrokom, ki želijo plavati
vse leto, saj plavanje ne sodi med vsakodnevne oblike
gibanja, kot so hoja, tek ali kolesarjenje. Učenje plavanja bo potekalo v majhnih skupinah (od pet do osem
otrok), glede na starost in znanje plavanja. Pred začetkom plavalne šole bomo otroke testirali in tako glede
na njihovo znanje laže oblikovali homogene skupine.
Program bo potekal skladno s šolskim koledarjem, kar
pomeni, da med počitnicami, prazniki in vikendi tečajev ne bo.
Info
Trajanje plavalne šole:
www.millenium.btc.si
od 30. septembra
2013 do 30. maja 2014
Termini:
1-krat ali 2-krat tedensko po eno uro
Jutranja
vadba
namenjena vsem,
Rezervacije
in informacije:
424, plavanje@btc.si
ki bi radi031
že400
pred
službo naredili nekaj zase.
Vpisnina: 20 €
Cena plavalne šole:
(1-krat
tedensko)
ali 80,00
€
Vadba55,00
poteka
vsak
torek
in četrtek
(2-krat tedensko)/mesec

med 7. in 8. uro.
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Dobro
jutroAEROBIKA
torej v Milleniumu,
VODNA
IN VODNA
nato
pa polni energije v službo.
TELOVADBA
V Vodnem mestu Atlantis organiziramo skupinske vadbe
Vabljeni
na so vaje z vaše telovadne
različnih zahtevnosti,
pri katerih
blazine ali fitnesa prilagojene zakonitostim vode. Eno od
vodenih vadb smo zato poimenovali kar vodna aerobika,
saj so vaje v vodi, tako kot tiste na suhem, namenjene kreprvo uro.
pitvi mišic vsega telesa, izboljšanju delovanja srca, ožilja
in dihal, izboljšanju telesne drže, zmanjševanju bolečine
v sklepih, razvijanju ravnotežja in koordinacije, povečanju
vzdržljivosti, odpravljanju stresa in napetosti ter ohranjanju lepega, vitalnega telesa. Vodna aerobika ima številne
pozitivne učinke in je zato primerna za vse, ne glede na
starost, znanje, izkušnje in treniranost in znanje plavanja.
Primerna je tudi za ljudi s povečano telesno težo, ker sila

brezplAčno

25 % popust

ob nakupu mesečne karte

Aktivno jutro.

Najino
Valentinovo

Veljavnost kupona do 28. 2. 2013.

Prav za vaju je na voljo ločen
del savne z veliko turško
in infrardečo savno ter
prijetnim zunanjim in notranjim
počivalnim prostorom.
Za nepozabno vzdušje poskrbijo
še kamin, penina in sveže
sadje s čokolado.

vzgona v vodi odvzame določen del telesne teže in s tem
olajša gibanje.
Pri vodni telovadbi je izvajanje gimnastičnih vaj prilagojeno zakonitostim vode in gibanja v njej, učinki in cilji pa
so hitreje dosegljivi kot pri enaki vadbi na suhem. Z redno
vodno telovadbo boste hitreje in laže ohranjali svoje telo v
kondiciji in vitalnosti, preprečili boste nastanek kroničnih
bolezni ali jih omilili, hitreje boste okrevali po poškodbah
in bolezni, krepili boste zdravje ter si zagotovili bolj kakovostno življenje. Ker gre za skupinsko vadbo, pa boste zagotovo spoznali tudi nove ljudi ter spletli nova znanstva in
prijateljstva.
Info
Termin vodne aerobike:
od ponedeljka do petka od 19. do 20. ure
Lokacija: Termalni tempelj

ROJSTNODNEVNO PRAZNOVANJE
Za vse, od najmlajših pa do nekoliko starejših, ki niso bili
rojeni v poletnih mesecih, a bi svoj rojstni dan kljub temu
radi preživeli »na plaži«, v Vodnem mestu Atlantis že nekaj let pripravljamo rojstnodnevna praznovanja. To jesen
smo jih obogatili z novimi, zabavnejšimi in bolj razgibanimi programi, prilagojenimi različnim starostnim skupinam ter njihovim željam in potrebam.
Info
Praznovanja potekajo pod vodstvom animatorjev.
Trajanje animacije: 3 ure
Najmanjše število udeležencev: 5
Potrebna oprema: kopalke, brisača
V ceno sta všteta topli obrok in pijača po izbiri
Cena: od 17,50 € dalje

STIL

STIL
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modno z živalskimi vzorci
Poletje in žive barve so se poslovili, na police
trgovin prihajajo bolj umirjeni toni. Kljub temu
pa jesenska moda ni dolgočasna, saj jo zaznamujejo raznorazni vzorci ter potiski in materiali.
Še posebej izstopa živalski vzorec, ki si ga lahko
privoščite bolj minimalistično, v obliki modnih
dodatkov, za tiste drznejše pa lahko tak vzorec
izstopa in prevzame vse okoli vas.

1. Blejzer, 24,99 € // Lotti, Dvorana A, klet
2. Hlače, 33 € // Katja Pro, Dvorana A, klet
3. Jakna, 26,67 € // Naja, Dvorana A, pritličje
4. Slika, Klarisa Sipoš, Trenutek trenutka, 30x40, 250 € //
SiTi ARTstore, Nakupovalna galerija Kristalne palače
5. Ogrlica, Neža Žehej, Ogrlica sovi, 1118 € // SiTi ARTstore,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
6. Pajkice, 9,90 € // La Donna, Dvorana A, visoko pritličje
7. Čevlji, 99 € // Cocozebra, Dvorana A, pritličje
8. Kipec, Lara Marconi, 237 € // SiTi ARTstore,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
9. Obleka, 61,90 € // Katja Pro, Dvorana A, klet
10. Umetnina, Lara Marconi, 328 € // SiTi ARTstore,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
11. Šal, 25 € // Bijoux, Dvorana A, pritličje
12. Zapestnice, 6,99 € // Naja, Dvorana A, pritličje
13. Majica, 14,45 € // Naja, Dvorana A, pritličje
14. Torbica, 45 € // Bijoux, Dvorana A, pritličje
15. Superge All Star, 83 € // Cocozebra, Dvorana A, pritličje
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modno z živalskimi vzorci
1. Pulover, 59,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
2. Tunika, 69,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
3. Hlače, 89,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
4. Blejzer, 149,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
5. Srajca, 69,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
6. Moške hlače, 69,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
7. Moški pulover, 64,95 € // Tkanina, Dvorana A, pritličje
8. Klobuk, 36 € // Bijoux, Dvorana A, pritličje
9. Kipec, Nina Bric, Modri zajec, 365 € // SiTi ARTstore,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
10. Slika, Silvia Plavša, Konj jutro v modri, 138 € // SiTi ARTstore,
Nakupovalna galerija Kristalne palače
11. Denarnica, 40 € // Bijoux, Dvorana A, pritličje
12. Šal, 20 € // Bijoux, Dvorana A, pritličje
13. Ogrlica // Bijoux, Dvorana A, pritličje
14. Škornji, 69,90 € // Cocozebra, Dvorana A, pritličje
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RAZLIKA JE VIDNA!

samo zame

MASS. d.o.o., Šmartinska 152/7, 1000 Ljublana

REŠITVE ZA POPOLNO FLEKSIBILNOST
VAŠIH TOVORNIH POŠILJK

Pokličite 080 15 01 ali obiščite www.tnt.si

www.mass.si

mass_severina_245X365.indd 4

Ne glede na velikost ali težo vaše pošiljke, se vedno odzovemo z rešitvijo,
ki ponuja najboljšo kombinacijo hitrosti in stroškov. Ni pomembno ali
gre za pakete ali težki tovor, vašo pošiljko pravočasno prevzamemo in
dostavimo na katerokoli destinacijo.

9/17/13 3:47:35 PM

TREND

TREND

Poskrbimo za svoje ...
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Tako kot ljudje tudi živali potrebujejo ustrezno nego in
oskrbo. Za razliko od nas so živali popolnoma odvisne
od svojih skrbnikov in ne morejo same, na primer v
trgovino po hrano ali si natočiti vodo. Zato se zanašajo
na nas, mi pa moramo poskrbeti za njihov blagor. Ni
dovolj, če jim nudimo le hrano in vodo, prav je, da
imajo tudi dovolj topline in ljubezni, pa seveda, kadar
je to potrebno, tudi veterinarsko oskrbo. V tokratnem trendu smo v trgovinah BTC City za vas izbrali
nekaj izdelkov za ljubljenčke, Veterinarska ambulanta
BTC pa vam podarja kupon za veterinarsko oskrbo
ljubljenčkov po znižani ceni.

... ljubljenčke
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↑ Povodec za tek; 28,00 €
Aler ZOO trgovina za male živali, Dvorana A
↑ Povodec iz bambusa, 23,40 €
Ovratnica iz bambusa, 9,20 €
Aler ZOO trgovina za male živali, Dvorana A

↑ Povodec Modern art, 17,49 €
Ovratnica Modern art, 4,99 €
Merkur, Dvorana 17

TREND MESECA

Dnevi se vztrajno krajšajo, zato nas na
sprehodu s štirinožnim prijateljem lahko
kaj kmalu ujame tema. Da bosta vi in
vaš pes na sprehodu bolj varna, si omislite trendovsko odsevno rutico, ki se bo
svetila v siju avtomobilskih luči in tako
sporočala voznikom, da morajo mimo
vaju peljati bolj pazljivo.
↑ Torba za prenašanje živali, 77,50 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Odsevna rutica, 21,50 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Torba/nahrbtnik za prenašanje živali, 31,60 €
Aler ZOO trgovina za male živali, Dvorana A

↑ Torba za prenašanje živali, 59,90 €
Aler ZOO trgovina za male živali
Dvorana A
↑ Torba za prenašanje živali, 25,99 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Pulover za kužke Hello Winter, 24,90 €
ZOO market, Tržnica BTC, jug

↑ Povodec Flexi, 29,90 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Posoda za pse, 4,99 €
Posoda za mačke, 3,50 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Ležišče za pse, 25,49 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Hrana za pse Lupo natural, 10,99 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Flis za kužke Pink Tiger, 34,90 €
ZOO market, Tržnica BTC, jug

↑ Krtača za česanje mačk, 8,80 €
Aler ZOO trgovina za male živali
Dvorana A
↑ Krtača za česanje mačk, 6,80 €
Aler ZOO trgovina za male živali
Dvorana A

↑ Keramična posoda za mačke, 6,99 €
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Rutka, 8,40 €
Aler ZOO trgovina za male živali
Dvorana A

↑ Rokavica iz mikrofibre za nego psov, 5,90 €
Aler ZOO trgovina za male živali, Dvorana A
↑ Antialergijska postelja za živali, 22,90 €
Aler ZOO trgovina za male živali, Dvorana A

10 % POPUST

↑ Priboljšek za pse z alergijo, 2,99 €
Aler ZOO trgovina za male živali
Dvorana A

↑ Pulover za kužke Hello Winter, 24,90 €
ZOO market, Tržnica BTC, jug

V Veterinarski ambulanti BTC lahko s tem kuponom
uveljavite 10-odstotni popust pri vseh storitvah (razen pri
cepljenju proti steklini). Prosimo vas, da se naročite po
telefonu.

↑ Priboljšek za pse z alergijo, 3,10 €
Aler ZOO trgovina za male živali
Dvorana A

↑ Usnjena ovratnica, 22,90 €
Velike črke, 2,50 € (kos)
Mr. Pet, Dvorana 3

↑ Prašiček, lateks igrača z zvokom, 7,29 €
Merkur, Dvorana 17
↑ Pasji piškoti živali mix, 4,99 €
Merkur, Dvorana 17

↑ Ovratnica za mačke z zvončkom, od 3,59 € (kos)
Merkur, Dvorana 17

Veterina Le Marechal, d. o. o.
PE VETERINARSKA AMBULANTA BTC
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
T: 01 544 10 12
www.veterinabtc.si

TRŽNICA BTC

GURME

prihaja jesen

18

UGODNA PONUDBA
TRŽNICE BTC

Slasten, sočen, rdeč paradižnik 19
OBISKALI SMO TOVARNO
PARADIŽNIKA MUTTI

Jesen že trka na vrata, to pa se pozna tudi na naši
tržnici. V teh dneh lahko zato na njej najdete razne
poznopoletne darove narave, med njimi rdečo
papriko in gobe. Seveda se ponudba Tržnice BTC ne
konča pri tem, saj lahko na njej najdete skoraj vse,
kar si vaše srce zaželi – od rib, mesnih proizvodov,
sirov, jogurtov in medu do svežega sadja in zelenjave
ter še mnogo drugega. Pa ne pozabite: kupujte
domače, kupujte slovensko!

↑ LOŠKE MESNINE Mlado goveje stegno (bk)
Redna cena: 8,80 €/kg, Akcijska cena: 7,99 €/kg

↑ PLODOVI Bio suhe slive s koščicami
Redna cena: 6,98 €/kg, Akcijska cena: 4,89 €/kg
↑ PLODOVI Bio lešnikova jedrca // Redna cena: 12,80 €/kg
Akcijska cena: 9,99 €/kg

↑ LOŠKE MESNINE Bohinjska klobasa za kuhanje
Redna cena: 5,92 €/kg, Akcijska cena: 5,03 €/kg

↑ VINA KRAS Rosé
Redna cena: 6,10 €
Akcijska cena: kupiš 2
dobiš 3 po ceni 12,20 €

↑ VINA KRAS
Marmorna penina
Redna cena: 5,90 €
Akcijska cena: 4,90 €

"Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju."

↑ PERUTNINA PTUJ Piščančji medaljoni (750 g)
Redna cena: 5,80 €/kos, Akcijska cena: 3,99 €/kos

↑ KONOBA RIVAL Polnjeni lignji s prilogo
Redna cena: 8,80 €/porcijo, Akcijska cena: 7,90 €/porcijo

Untitled-2 1

↑ PERUTNINA PTUJ Pečena piščančja krilca (750 g)
Redna cena: 6,29 €/kos, Akcijska cena: 2,99 €/kos

↑ KONOBA RIVAL Sardele v marinadi
Redna cena: 10 dag 2,00 €, Akcijska cena: 10 dag 1,80 €

↑ ČEBELARSTVO IN
ZELIŠČARSTVO VASIČ
Med s smrekovimi vršički
Redna cena: 8,50 €
Akcijska cena: 7,80 €

↑ ČEBELARSTVO IN
ZELIŠČARSTVO VASIČ
Matični mleček s koprivo
Redna cena: 11,00 €
Akcijska cena: 10,50 €

14/11/2012 13:27

Ponudba velja do 31. 10. 2013. Slike so simbolične. Slike so predlogi za serviranje. Cene veljajo za ponudbo brez dekoracijske ponudbe. Cene so v evrih in vključujejo DDV. Akcijske cene veljajo le na Tržnici BTC v Ljubljani.

Tokratni Gurme posvečamo paradižniku.
Spodbudil nas je obisk tovarne za predelavo
paradižnika Mutti blizu Parme, kjer smo slišali
in občutili zanimivo zgodbo o uspešni družinski
tradiciji, ki jo povezujeta strast in ljubezen
do paradižnika. Šele ko spoznamo »pravi«
paradižnik, vzgojen na polju, obsijanem s
soncem in obdelanem z ljubeznijo, presenečeni
ugotavljamo, kako okusen je lahko.
Družinsko podjetje Mutti se že 110 let s strastjo in
inovativnostjo ukvarja s predelavo izključno italijanskega
paradižnika. Podjetje je bilo ustanovljeno davnega leta
1899 v »zelenjavni dolini« blizu Parme. Večino pridelave
in predelave so v začetku opravljali ročno, danes pa sta v
veliki meri avtomatizirani. Petdeset let po ustanovitvi je
Hugo Mutti izumil revolucionarno stvar – tubo, v katero
so pakirali paradižnikov koncentrat. To je bila revolucija v
celotni industriji paradižnikove paste in pravzaprav dvojni
izum, kajti ženske so pokrov tube lahko uporabljale kot
naprstnik. Tuba je bila zato dvakrat koristna – v kuhinji
in pri šivanju.
V Muttiju tako lastniki kot zaposleni verjamejo v to, kar
počnejo; o tem priča tudi njihov slogan: "Paradižnik.
To je naša strast." Spoštujejo zakone narave, njihovi
izdelki pa so sad globoke povezanosti med naravo in
človekom. Povsod okoli tovarne, v krogu približno 130
km2, so polja paradižnika; tako v podjetju zagotovijo, da
pride paradižnik še svež, brez izgube okusa in teksture,
neposredno s polja do proizvodne linije. Od obiranja
do proizvodnje mineta zgolj dve uri in pol. Danes je
Mutti še vedno družinsko podjetje, Francesco Mutti pa
je pripadnik četrte generacije Muttijev, ki jih povezuje
strast do paradižnika in ki še naprej trdno verjamejo v
vrednote, zaradi katerih je ta znamka postala najbolj
priljubljena med Italijani. V podjetju si neprestano
prizadevajo za kakovost: od izbire semena in saditve
do žetve in pridelave, pozornost pa je namenjena prav
vsakemu posameznemu koraku v celotni verigi pridelave
in predelave paradižnikov.
Zadnja leta je Muttijev promotor slavni kuharski mojster
Carlo Casoni, ki je vrsto let kuhal tudi za moštva formule 1.
Njegove jedi sta med drugimi slavnimi dirkači okusila tudi
Michael Schumacher in Ruben Barrichello. Casoni nam je
povedal, da v Italiji letno pojedo 110 kilogramov testenin
na osebo, v marsikateri italijanski družini pa paradižnik
uživajo tudi petkrat na dan. Med obiskom nam je Casoni
pripravil vrsto prigrizkov – od klasične solate Caprese
do smuthija s sadjem in zelenjavo, majhne pice, solate s
paradižnikovo kašo idr. Zaupal nam je tudi, da sam uživa
paradižnik vsaj enkrat dnevno, saj verjame, da je izredno
koristen za organizem.

Bruschetta
s paradižnikom
Sestavine
• štirje kosi kruha
• dva paradižnika
• strok česna
• sveža bazilika
• olivno olje
• sol
• poper

Priprava

Paradižnik za minuto potopimo v vrelo
vodo, nato počakamo, da se malo ohladi.
Olupimo ga in narežemo na kocke ter v
kozici popražimo na segretem olivnem
olju. Kozico pokrijemo in na srednjem
do močnem ognju dušimo pet minut.
Začinimo po okusu. Paradižnik je
pripravljen, ko lahko še vidimo koščke,
vendar je jed že podobna omaki – biti mora
gosta. Kruhke zlato rumeno opečemo v
ponvi z malo olja, nato pa jih še natremo
s česnom. Nazadnje naložimo nanje prej
pripravljeni paradižnik, potresemo z
baziliko in postrežemo. Dober tek!

ZAKAJ JE PARADIŽNIK KORISTEN:
• na svetu poznamo več kot 1000 vrst paradižnika;
• ima malo kalorij in je bogat s hranili;
• vsebuje likopen, ki mu daje sijočo rdečo barvo, zaradi česar ga razglašajo za nekakšen
eliksir za dolgo življenje. Likopen je antioksidant, ki se bolje absorbira skupaj z maščobami, zato v omako dodamo malo olivnega olja, saj paradižnik deluje kot antioksidant
tudi kuhan;
• je odličen vir vitamina C in kalija, vsebuje pa tudi veliko vitamina A;
• zmanjšuje tveganje za nastanek raka na prostati pri moških in raka na dojkah, mehurju,
pljučih, materničnem vratu in prebavilih pri ženskah;
• zavira nastanek srčno-žilnih bolezni;
• je ubijalec holesterola, saj ga ob uživanju močno znižuje.
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POPESTRITE SI JESEN Z ZABAVNIMI
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www.mrpet.si

Novo!

SiTi Teater BTC vstopa v šesto gledališko sezono s premiero nestrpne komedije
TAK SI izpod peresa Gorana Vojnovića. V režiji priznanega makedonskega režiserja
Aleksandra Popovskega bosta nastopila akademska igralca Klemen Slakonja in
Tadej Toš in razkrila, kaj se zgodi povprečnemu taksistu v slovenski prestolnici, ko
v njegov taksi sedejo konceptualni umetnik, bivši gej, novopečeni vstajnik, brezposelni punker s kravato, duhovnik brez prakse, italijanski turist in dementni profesor marksizma.

Popolna pasja hrana Lupo Natural
- hladno stiskana
- piščanec iz švicarske
proste reje
- naravni vitamini in minerali
- kakovostne maščobe
- brez umetnih dodatkov ali
gensko spremenjenih
sestavin

Novost na programu je tudi glasbeno-gledališki spektakel Gremo vsi!, v katerem blestijo svetovno znana operna pevka Irena Preda, najhitrejši slovenski raper
N'Toko, virtuozna in tankočutna klaviaturistka zasedb Katalena in Melodrom, Polona Janežič, bobnarski čarovnik neštetih skupin Jaka Berger ter člana elektropunk benda Ludovik Material: klasično izobraženi, a povsem samosvoji kitarist
Matija Dolenc in z neverjetno energijo nabita vokalistka Tina Perić. Fascinantno
glasbeno-gledališko popotovanje, ki so ga glasbeniki ustvarili z Maretom Bulcem,
režiserjem uspešnic Čefurji Raus! in Kurba, je po več razprodanih ponovitvah v
Stari elektrarni navdušilo še obiskovalce festivala Lent in Mladi levi, zato verjamemo, da bo navdušilo tudi vas.

1,5kg pakiranje

1099
Art: 25650

5kg pakiranje

2690

Na oder SiTi Teatra BTC se z jesenjo vračajo tudi najpopularnejši izvajalci preteklih
sezon, od Janeza Hočevarja Rifleta, ki kot Star fotr še zdaleč ni zrel za upokojitev, Uroša Fürsta, ki bo Jamskega človeka popeljal v rekordno dvanajsto sezono,
Lada Bizovičarja, ki s Fotrom še vedno navdušuje aktualne in bodoče starše, z
Odspejsanimi pa predvsem najstnike, do Violete Tomič, ki bo oktobra praznovala
jubilejno 50. ponovitev provokomične monodrame Kurba. Vračajo se tudi standup komiki, med njimi odlični Perica Jerković z uspešnico Rojen v Jugi, ustvarjalci
sobotnih predstav za otroke, z novembrom pa v okviru cikla SiTi za dobro musko
enkrat mesečno tudi priznani slovenski glasbeniki, katerih imena naj za enkrat
ostanejo skrivnost.

Art: 25649

15kg pakiranje

6290
Art: 25648
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Sestavine:
mesna moka iz posušenega švicarskega piščančjega mesa (29%), dušen krompir
(16%), rjavi riž, arktične morske ribe (6%), zelenjavni pire (iz švedske repe, radiča,
zelene, blitve, pastinaka, korenine peteršilja), hladno stiskano rastlinsko olje (laneno olje, repično olje, orehovo olje, svetlinovo olje), kostanjeva moka, riževi kalčki,
mešanica suhe morske hrane (4%) (alge, izvleček iz školjk, meso raka), ribje olje,
mešanica posušenih alpskih zelišč (3%) (koromač, pekoče koprive, regrat, kumina,
kamilica, timijan, listi maline, listi robide, encijan) lucerna, seme božje rutice, seme
mlečnega osata, zemeljski minerali, rožmarinovo olje, cvet indijskega nageljna.
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Foto: Nada Žgank
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www.luponatural.de
Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.
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Vstopnice, darilni boni, abonentke in otroški abonmaji bodo po novem na voljo na
vseh prodajnih mestih Moje karte (Petrolovi servisi, informacijska točka BTC, Cankarjev dom, hipermarketi Mercator ...), na spletnem naslovu www.sititeater.si in uro
pred začetkom predstav na blagajni SiTi Teatra BTC.

DRUŽABNO

zadnje poletne dni
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RITEM MLADOSTI
Poletja je konec, tako da smo že
pošteno zakorakali v čudovito jesen.
Konec poletja v BTC, so kot vsako
leto spremljali številni dogodki.
Zadnje poletne dni smo obeležili z
že tradicionalno prireditvijo Ritem
mladosti, prvič pa smo si v BTC Cityju lahko ogledali tudi Cosmotov tek v
petkah. V začetku septembra se je v
Kristalni palači odprla nova trgovina
za mlade umetnike SiTi ARTstore, ki
bo omogočala kupcem dostop do
del perspektivnih, a neuveljavljenih
slovenskih umetnikov z različnih
področij delovanja. Da je bilo pestro se
prepričajte v foto galeriji.

COSMO TEK V PETKAH

OTVORITEV SITI ARTSTORE

DESETA OBLETNICA JEZIKOVNE ŠOLE LINGULA
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oglas razpis 245x180mm_tisk
18. september 2013 16:30:29

ZAVESE

