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jože mermal

Najboljše jubilejno darilo je,
da še naprej ostanemo uspešno podjetje

moda ne pozna let

VSEBINA
5 VROČE

DELITE
USPEHE
Z NOVIMI
PAKETI
MOBITEL
NEOMEJENI.

V VRHUNSKEM
OMREŽJU
LTE 4G

A

MODNO
MODA NE POZNA LET

6 VROČE

16-17 VŠEČNO

PRIJETNO BIVANJE

Maja Oven
Telekom Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana.

Odgovorna urednica

PAKETI MOBITEL NEOMEJENI
B
C

20

DRUŽBENO ODGOVORNO

DOMAČE
VRTNARIMO S KALIO

8-9 ZGOVORNO

21 gurme

DIŠI PO POMLADI

D

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

Sporočila SMS / MMS

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

NEOMEJENO

/

512 MB

3 GB

NEOMEJENO

19 €*

23 €*

29 €*
23 €*

39 €*

Vsak uspeh v življenju je veliko večji, če ga delite s tistimi, ki se veselijo
z vami. Z novimi paketi Mobitel Neomejeni jih lahko odslej delite povsem
brezskrbno, saj vam zagotavljajo neomejene klice v vsa slovenska
omrežja, SMS/MMS-sporočila in brskanje po spletu v vrhunskem
omrežju z najhitrejšim mobilnim internetom LTE/4G. S Kuponom
ugodnosti pa si zagotovite nižjo mesečno naročnino za vrhunski paket
Mobitel Neomejeni C. Preverite ponudbo in izberite paket, ki se najbolje
prilagaja vašim potrebam in željam.

7 VROČE

JOŽE MERMAL

NEOMEJENO

Mesečna naročnina

3

12-13

novosti

DOGODKI

Minute v vsa SLO omrežja
Prenos podatkov

uvodnik

10-11 MILLENIUM/ATLANTIS 22 GLEDALIŠKO
ZA ZDRAVO JESEN ŽIVLJENJA

BOJAN EMERŠIČ

Recite starosti da!
Pregovorom in pogosto citiranim mislim velikih peres o ljubezni po številnosti
zagotovo sledijo izreki o starosti, s katerimi so se starejši še do nedavnega
»branili« pred mlado generacijo in z njimi svoja pozna leta pregovorno primerjali z žlahtnostjo starega vina, trdnostjo dolgoletnega prijateljstva in zmago
modrosti nad mladostjo, le redki med njimi pa so s kancem ironije priznali, da
kljub izrekom, ki skušajo dokazati, da je starost lahko tudi lepa, življenje prinese
vendarle tudi kakšno nevšečnost in zdravstveno težavo. A zdi se, da se je s hitrimi spremembami na vseh področjih življenja v zadnjih letih spremenilo tudi pojmovanje starosti; v času, ki prisega le na videz, bolj na formo kot na vsebino, ko
je za uspeh treba biti samo mlad in lep, se tudi starejši vedno bolj zavedajo, da
je treba za zdravo starost ostati v »formi«, biti telesno in umsko aktiven. V skrbi
za psihofizično kondicijo se mnogi s statusom »penzionista« odločijo za vsakodnevno gibanje, obiskovanje najrazličnejših oblik vadbe, tečajev, predavanj in
tretje univerze, saj se zavedajo, da s tem ne bodo pomagali le sebi, ampak se
bodo izognili nekaterim starostnim zdravstvenim težavam, izgubili kilogram ali
dva in z znova pridobljeno kondicijo, ki jim bo omogočila, da bodo (znova) skrbeli zase, razbremenili tudi svoje otroke in vnuke.
Kako pomembno sta vsakodnevno gibanje in zdravo življenje za starejše in
starostnike, vemo tudi v BTC Cityju, zato tokratno številko BTC City Vodnika
posvečamo prav starejšim. Zanje smo pripravili pregled rekreativnih športnih
aktivnosti in vadbe, ki jih lahko vse leto obiskujejo v rekreativnih centrih na
območju BTC Cityja, v Športnem centru Millenium, v Strokovnem centru zdravja
in Vodnem mestu Atlantis, ter se o vadbi za starejše pogovarjali s fitnes trenerko
Urško Dolinšek. Starejšim je prav tako namenjena rubrika Modno, v kateri smo
želeli pokazati, da tudi pri oblačenju in barvah za starost ni ovir.
In še. Ker so zrela leta vedno povezana z izkušnjami in modrostjo, ki vodi do
življenjskih zmag, ob jubilejni 60-letnici delovanja družbe objavljamo tudi intervju s predsednikom uprave BTC Jožetom Mermalom, ki mu je v dveh desetletjih vodenja družbe uspelo BTC pripeljati od skladišč do inovativnega mesta
in razviti BTC City v največji evropski poslovno-nakupovalni, športno-rekreativni
in kulturni center, ki ga vsako leto obišče kar 21 milijonov obiskovalcev.

BTC City Vodnik je tiskan na ekološkem papirju.

Uspehe množimo, ko jih delimo.
www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketi Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C ali Neomejeni D lahko sklene nov ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik. Vključene količine storitev za pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS-/MMS-ov in
paketni prenos podatkov ter mesečna naročnina navedenih paketov so razvidne iz tabele. Za prenos podatkov pri paketu Neomejeni D velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih
komunikacijskih storitev. Za paket Neomejeni D se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (15 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim
obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine
se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedene pakete pa se
zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i in neomejen prenos podatkov so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni
dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz.
pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da naročnikova uporaba storitve škoduje Telekomu Slovenije, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.
Kupon ugodnosti lahko od 10. 2. do 31. 3. 2014 pridobijo novi in obstoječi nevezani naročniki storitev Internet SiOL oz. paketov, ki vključujejo storitev Internet SiOL, razen paketov Trio osnovni in Trio neomejeni, ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev.
Kupon ugodnosti lahko unovči zasebni uporabnik za nižjo mesečno naročnino izbranega naročniškega paketa storitev Mobitel (paket Neomejeni C za 23 EUR namesto 29 EUR ali paket Enostavni 300 za 9,90 EUR namesto 13,90 EUR) do spremembe
naročniškega razmerja. Kupon ugodnosti je prenosljiv na drugo osebo; unovčljiv tri mesece od datuma izdaje Kupona ugodnosti; en Kupon ugodnosti velja za eno naročniško razmerje.
V sloganu »Najhitrejši mobilni internet LTE 4G« pomeni izraz »najhitrejši« najvišje hitrosti prenosa podatkov, ki se lahko v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije dosežejo v tehnologiji LTE 4G. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o prodajni ponudbi,
obračunskem intervalu, omejitvah vklopa storitev, ceniku drugih storitev ter o možnosti vezave za 12 mesecev, je na voljo na www.telekom.si, 041 700 700 ali 080 8000, ali v Telekomovih centrih.

BTC CITY / DELOVNI ČAS
INFORMACIJE 01/585 22 22 // www.btc-city.com
Trgovsko središče // ponedeljek−sobota: 9.00−20.00
Tržnica BTC // ponedeljek−petek: 8.00−19.00 / sobota: 7.00−18.00
Vodno mesto Atlantis // vse dni v letu: 9.00−23.00
Športni center Millenium // ponedeljek−petek: 7.00−23.00 /
sobota, nedelja in prazniki: 8.00−23.00

Ona:
Hlače 79,99 €, jopa 39,99 €,
majica 25,99 € // Street One
Čevlji 189 € // MBT
Torbica 34,90 € // Leder
On:
Pulover 24,90 €,
hlače 63,90 € // Ona On
Čevlji 139 € // MBT
Fotografija na naslovnici:
Studio Bomba

BTC City Vodnik Brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega, športnozabaviščnega ter kulturnega središča BTC City Ljubljana Odgovorna
urednica: Maja Oven IZVrŠNI urednik: Matic Žehelj Oblikovanje
in tehnično urejanje: Janez Vidrih, Nuit d. o. o. Urednik
fotografije: Aljoša Rebolj stalni sodelavci: Miha Trefalt, Sara
Bogomolec, Anja Drobne Oven, Tina Oven, Maj Pavček Lektorica: Nuša
Mastnak oglasno trženje: BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana, matic.
zehelj@btc.si Izdajatelj BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana Tisk: Delo,
d. d., Tiskarsko središče Naklada: 150.000 izvodov Distribucija: Delo,
d. d., Žurnal Media, d. o. o.
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku
redakcije.

Vroče

Motoristi
najbolje
razumemo
motoriste

Vam
prilagojeno
zavarovanje
motornih
koles
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NOVOSTI

Carglass Specialisti za
vetrobranska stekla

Osveženo zavarovanje
motornih koles smo pomagali
soustvariti motoristi, zaposleni
pri Zavarovalnici Triglav.

Imate počeno ali okrušeno vetrobransko steklo? Je prišel čas za
menjavo stranskega ali zadnjega stekla na vašem vozilu? Vse te
tegobe vam bodo pomagali odpraviti v podjetju Carglass, kjer
so specializirani za popravilo vetrobranskih stekel. V marcu so
odprli novo poslovalnico v BTC Cityju, zato bodo lahko popravilo opravili kar med vašim nakupovanjem. In ker sodelujejo z
večino slovenskih zavarovalnic, vam ne bo treba posebej obiskati cenilnega mesta vaše zavarovalnice, poleg tega pa vam ob
menjavi vetrobranskega stekla lahko izdajo tudi nadomestno
vinjeto. S tem vam olajšajo postopek zamenjave, ob katerem ne
boste imeli prav nobenih administrativnih skrbi.

Aktivno smo sodelovali
z nasveti in predlogi, da bi
lahko ponudili zavarovanje,
individualno prilagojeno
vam in karakteristikam
vašega motorja.

Parkirišče med Lidlom in Kristalno palačo
080 26 62 / btc.ljubljana@carglass.si
www.carglass.si

Franco Za ženske, ki se ne morejo
upreti novemu paru čevljev
Zgodba Franco se je začela na Hrvaškem pred približno 15 leti,
ko se je pod taktirko Josipa Landikusića pričelo oblikovanje
čevljev za moderne, urejene, mladostne in obenem zahtevne ženske. Franco je modna blagovna znamka, ustvarjena po
okusu ženske, ki se zaveda, da so čevlji najpomembnejši modni dodatek. Je sinonim za trend, mladost, drznost in senzualno ženstvenost. Za modno znamko Franco je značilno, da
je vedno v koraku z zadnjimi trendi. V Sloveniji, v BTC Cityju,
je prva trgovina Franco odprla vrata v marcu. V njej bodo vse
modne navdušenke našle svoj par kakovostnih čevljev, na voljo pa je tudi širok izbor modnih torbic po zelo ugodnih cenah.

Dvorana A, pritličje, vhod A3 / 01 590 71 050
info@franco-shoes.com / www.franco-shoes.com

Restavracija San Martino
Za upokojence 50 odstotkov ceneje
Restavracija in pizzerija San Martino od ponedeljka, 24. marca,
vsak dan od 15. ure dalje nudi vsem upokojencem, ki bodo ob
naročilu jedi pokazali svojo upokojensko kartico, kar 50 odstotkov
popusta na vse juhe, solate, pizze in testenine! Restavracija San
Martino že osem let slovi po svoji domači kuhinji, kjer se mešajo
slovenske dobrote in italijanski temperament. Obiščete jih lahko
od 7. ure zjutraj, ko odprejo vrata in vam postrežejo kavo za samo
90 centov, pa vse do 20. ure ter se prepričate, da je tudi nebeško
dobra hrana vse prej kot pregreha za vaš žep. Pa dober tek.

Restavracija San Martino / poleg SiTi Teatra BTC
www.sanmartino.si

Bottega Verde Naravna kozmetika
Narava in ženska lepota sta rdeča nit kozmetike Bottega Verde,
tradicija, kakovost, številne inovacije in patenti, ki so plod lastnega znanja, pa so njene prednosti. Kozmetiko Bottega Verde danes
uporablja 6 milijonov ljubiteljic narave. Blagovna znamka je številka 1 v Italiji na področju prodaje kozmetike, izdelane iz naravnih
aktivnih sestavin. Z lastno proizvodnjo, ki deluje na okolju prijazen
način, ima v lasti ekskluzivne patente in inovacije. Poleg tega pa
njihovi izdelki niso testirani na živalih. Pohvalijo se lahko z več kot
800 različnimi izdelki, več kot 300 certificiranimi naravnimi aktivnimi sestavinami in zelo pestro ponudbo izdelkov za nego telesa,
stopal, obraza in las, ki ustrezajo potrebam vsake ženske.

Dvorana A, pritličje, vhod A5 / 040 133 809
info@unik.si / www.uniks.si

kerin dom
Naj vaš dom zopet zasije
Si želite v svoj dom vnesti nekaj svežine in novega navdiha? Vam
primanjkuje idej? V salonu Kerin bo vsakdo našel pravo pohištvo
ali dodatke za dom, ki bodo vaše bivanje naredili še prijetnejše
in bolj domače. V marcu vas v salonu Kerin še posebej razvajajo. Pri izbiri različnih modelov vrhunske nemške kuhinje Nobilia
ali Häcker vam izrišejo vašo sanjsko kuhinjo in vas presenetijo z
brezplačnim delovnim pultom. Poleg tega vam bodo pomagali
izbrati najprimernejši parket za vaš dom, za vašega malčka pa
poiskati prijetno otroško pohištvo po znižani ceni. Obiščite salon
Kerin in izberite estetske, oblikovno dovršene in praktične dodatke za svoj dom.

Dvorana 4 / www.kerin-dom.si

Robert Bertalanič,
vodja skupine zavarovalnih zastopnikov in

aktiven motorist

100
95
75

25
5
0

oglas marec 245 x 88mm
14. marec 2014 10:18:45

Vroče

Vroče

dogodki

6

7

družbeno odgovorno

Mi zbiramo! Star papir bo tudi
letošnjo pomlad prinesel novo
upanje
»Spodbujamo prijateljstvo« med
otroki Do 10. maja, spodnja etaža
Emporium

Predsednik uprave BTC prejel
prestižno nagrado za izjemne
dosežke v gospodarstvu
Fotografska razstava: 60 let
razvoja družbe BTC Od 17. marca
do 12. maja, Kristalna palača
Leto 2014 je za BTC jubilejno, saj praznujemo 60-letnico
našega obstoja. Vas zanima, kako se je vse skupaj začelo?
Potem vas vabimo na fotografsko razstavo, v okviru katere si
boste lahko ogledali pot preobrazbe družbe BTC, ki se je od
javnih skladišč iz leta 1954 do danes preobrazila v inovativno mesto z več kot 21 milijoni obiskovalcev letno. Razstava
bo na ogled od 17. marca do 12. maja v preddverju Kristalne
palače.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC-ja, je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke na področju
gospodarstva za leto 2013. Nagrado, ki ima že 46-letno tradicijo in velja za eno izmed najstarejših in najprestižnejših priznanj v Sloveniji, podeljujejo gospodarstvenikom za uspešno
vodenje podjetij in njihovo vlogo pri spodbujanju podjetništva
in krepitvi gospodarstva. Nagrada je dokaz za to, da družba
BTC kot izjemno pomemben gospodarski subjekt ustvarja posebno dodano vrednost in blaginjo širše družbene skupnosti.
Pod vodstvom Jožeta Mermala je družba BTC v zadnjih dvajsetih letih naredila velik napredek v razvoju družbe, in sicer
tako v podjetniškem kot tudi v ekološkem in družbeno odgovornem merilu.

V sodelovanju z družbo BTC je društvo za trajnostni razvoj
Sobivanje že drugič zapored pripravilo natečaj »Spodbujamo
prijateljstvo«. Namen natečaja, v katerem lahko sodelujejo
otroci iz slovenskih vrtcev in osnovnih šol, je spodbujati k
pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu ter razvijanju dobrih
odnosov z vrstniki. Otroci bodo v okviru natečaja z risbo ali
fotografijo upodobili, kaj jim pomeni prijateljstvo in kakšne
občutke doživljajo ob njem, predlagali pa bodo lahko tudi
svojega »naj prijatelja«. Natečaj bo trajal od 6. do 31. marca
2014, na koncu pa bo posebna komisija izbrala in nagradila
najboljše predloge. Izbrana dela otrok bodo tudi razstavljena. Do 10. maja bodo na ogled v spodnji etaži Emporiuma.

www.drustvo-sobivanje.si

Vabljeni na velikonočno otvoritev
prenovljenega južnega dela
Tržnice BTC City z medenim kotičkom.
V soboto, 12. aprila, med 9. in 14. uro.
Prebudite tudi vi svojo radovedno naravo in obiščite novo mesto
srečevanja, kjer bodo predstavljene naslednje teme:

Velika noč

SOBOTA
12.4.

• Razkošna ponudba velikonočnih
dobrot (pirhi, šunka, hren,
velikonočne potice in sladki
kruhki, poprtniki…)
• O prehranjevalnih prazničnih
navadah in zdravju bo svetovala
Marija Merljak, univ.dipl.ing.živ.teh

Delo na vrtu

• Razstava sadik za zelenjavni vrt
• Predstavitev spomladanskih del
na vrtu in presajanja medovitih
rastlin

Medeni kotiček

• Maskota čebelice kranjske sivke
• Degustacija medu
• Bogata izbira balkonskih in
vrtnih medovitih rastlin
• 11.00 - 12.00 otroške delavnice

V društvu Ekologi brez meja letos že tretjič organizirajo akcijo Star papir za novo upanje. V soboto, 12. aprila 2014, bo v
ljubljanskem BTC Cityju potekal poseben t. i. papirnati dan.
Cilj tega dne je pokazati, da uporabljeni papir ni le odpadek,
ampak da ga lahko z veliko mero kreativnosti in zabave ponovno uporabimo. Osrednja nit dogodka bo tako ustvarjanje zanimivih izdelkov iz starega papirja. V družbi umetnikov
bodo na delavnicah v okviru dogodka lahko sodelovali obiskovalci BTC Cityja, od najmlajših pa do tistih malo večjih.
Poskrbljeno bo tudi za dobro vzdušje, saj bo delavnice spremljal pester zabavni in glasbeni program. Pokaži, da ti je mar
in da tudi ti zbiraš!

starpapir@ocistimo.si / www.ebm.si

BTC podpornik razstave umetnika
Jožeta Spacala
BTC kot velik podpornik kulture vseskozi podpira tudi
dejavnosti in dogodke, povezane z umetnostjo. Nedavno
smo tako podprli razstavo umetnika Jožeta Spacala, ki bo
vse do 10. aprila 2014 na ogled na Ljubljanskem gradu. V
okviru razstave pod naslovom Od slutnje groze do erosa
so razstavljena motivno različna dela, ki se razlikujejo
tako v tematiki kot tudi v tehnikah izdelave. Sprva je imel
umetnik namen razstaviti zgolj zadnji ciklus akrilnih slik in
štiri mozaike na temo erosa, kasneje pa je svoja aktualna
dela, povezana s tematiko rušenja, povezal z deli iz starejših
ustvarjalnih obdobij. Rušenje je tema, s katero se umetnik
pogosto ukvarja, na drugi strani pa je eros v vsej svoji
barvitosti simbol življenja.
V Kostanjevici na Krasu rojen slikar, mozaist in scenograf
Jože Spacal je januarja praznoval 75. rojstni dan in velja
za sooblikovalca grafične šole v Ljubljani. Sodeloval je na
številnih nacionalnih in mednarodnih razstavah, za svoje
delo pa bil nagrajen s številnimi nagradami.

Projekt BTC Campus pomoč mladim
pri iskanju prve zaposlitve
V marcu se je že drugo leto zapored začel izobraževalni
program BTC Campus, ki bo potekal tri mesece. Cilj programa
je 30 mladih brezposelnih voditi do podjetniških izkušenj in
razmišljanj o samostojni poti ter jim na ta način pomagati
pri iskanju zaposlitve. Projekti, kot je BTC Campus, dajejo
priložnost posameznikom ali organizacijam, da se na svoj način
pokažejo in dokažejo v domačem in mednarodnem prostoru.
V okviru programa se bodo udeleženci seznanili z osnovnimi
poslovnimi znanji in veščinami - planiranjem, računovodstvom,
komuniciranjem, marketingom … Poleg tega bodo iz prve roke
spoznali različne institucije, kot so razvojni centri, inkubatorji,
start-up podjetja ipd. Poleg družbe BTC sta partnerja,
podpornika in pobudnika programa še Center poslovne
odličnosti Ekonomske fakultete in Zavod RS za zaposlovanje.

Prva profesionalna ženska
kolesarska ekipa BTC City
Ljubljana orje ledino ženskega
kolesarstva
Začetek letošnjega leta pomeni novo prelomnico v ženskem
kolesarstvu, saj je Slovenija pod pokroviteljstvom družbe BTC
dobila prvo profesionalno žensko kolesarsko ekipo BTC City
Ljubljana. V ekipi je 11 kolesark, ki bodo nastopile na večini
svetovnih tekem, med drugim tudi na tekmi ARWC 2014 v
Sloveniji. Uradna predstavitev ekipe je bila 18. marca pred
Mestno hišo v Ljubljani. Vsem članicam ekipe BTC City Ljubljana
sta župan MO Ljubljana Zoran Jankovič in predsednik uprave BTC
Jože Mermal zaželela veliko uspehov v tekmovalni sezoni 2014.
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Jože Mermal

Predsednik uprave družbe BTC
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V KORIST PRIHODNJIH GENERACIJ

Najboljše jubilejno
darilo je, da še
naprej ostanemo
uspešno podjetje
Družba BTC, ki letos praznuje 60-letnico
delovanja, je na svoji poti naredila izjemen
napredek. Z nenehnimi izboljšavami, vlaganji
in domiselnimi dopolnitvami poslovnih vsebin
je BTC postal dinamična, odprta, moderna in
uspešna gospodarska družba, ki poganja eno
največjih evropskih nakupovalnih, rekreativnih
in zabaviščnih središč – BTC City. Tega letno
obišče 21 milijonov ljudi. Poleg tega se je
BTC razvil v svojevrsten inkubator podjetij,
ki delujejo združena v enovitem prostoru in
zaposlujejo več kot 4000 ljudi, obenem pa
družba poslovno sodeluje z vrhunskimi in
svetovno uveljavljenimi podjetji. Jože Mermal,
predsednik uprave družbe BTC, je vodilni
steber družbe BTC že dve desetletji. Z njim
smo se pogovarjali o tem, kar je vidno očem
zunanjih opazovalcev, in tudi o dogajanju
v ozadju, predvsem o načinu razmišljanja
»glavnega režiserja« zgodbe o BTC.
Letos družba BTC praznuje 60-letnico svojega obstoja. Če se
obrnemo v preteklost, ugotovimo, da je BTC zrastel iz javnih
skladišč v urbano mestno središče. Kako bi opisali razvojno
pot družbe?
Res je. V zadnjih nekaj letih je BTC prerasel iz javnih skladišč v
sodobnega logista in v uspešnega upravljavca poslovnih prostorov.
Seveda pa ta razvoj podjetja ni naključen. V vsakem dolgoročnem
razvoju mora biti veliko širine, poguma in vizionarstva. Če se
obrnem nazaj, sem prepričan, da BTC danes ne bi bil tako uspešen,
kot je, če leta 1998 ne bi postavili novega koncepta in začeli kreirati
evropski City. Nekoč prazne skladiščne prostore smo spremenili v
najmočnejše poslovno, nakupovalno ter rekreativno, zabaviščno
in kulturno središče v Evropi. Tako smo BTC pripeljali od skladišč
do inovativnega mesta. Prepričan sem, da nam to brez jasne vizije,
ambicioznih ciljev in odlične podpore sodelavcev ne bi uspelo.
Kot ste omenili, je danes BTC City eden največjih poslovnonakupovalnih, zabaviščno-rekreativnih in kulturnih središč
v Evropi, ki ga letno obišče 21 milijonov ljudi. Od kod ideja
za koncept nakupovalnega središča BTC, kot ga poznamo
danes?
S pametno vizijo je mogoče ogromno doseči, ves čas pa se je treba
zgledovati po boljših od sebe. Tako smo na tem področju vseskozi
opazovali in spremljali trende iz tujine in videli, da obrobja mest
omogočajo nov poslovni razcvet. Ves čas se tudi prilagajamo
spremenjenim navadam potrošnikov, njihovemu življenjskemu
stilu in gospodarskim okoliščinam. Pred 20 leti so vse strokovne,
strateške in prostorskourbanistične ocene kazale, da je treba
nakupovalno ponudbo seliti na obrobje mesta, saj mestna središča
niso bila več sposobna ustreči potrebam meščanov. Poleg tega se je
Slovenija po osamosvojitvi obrnila v smer kapitalističnega tržnega
sistema, kar je vodilo v transformacijo mesta, kot ga poznamo
danes. Z uvajanjem novih vsebin smo potrošnike preusmerili iz
središča mesta na obrobje. Tako ima danes Ljubljana dve središči
– enega v centru mesta in enega v BTC-ju. Pri oddajanju poslovnih
prostorov in kreiranju vsebin Cityja bomo tudi v prihodnje gradili
inovativno in pametno mesto; uvedli bomo sodobne tehnologije
za podporo nakupovalnih izkušenj, ki bodo našim poslovnim
partnerjem, trgovcem, omogočile večjo konkurenčnost in
prepoznavnost ter privlačnost za potrošnike.
V zadnjih letih je povsod prisotno mnenje, da gospodarska
kriza močno omejuje poslovanje in možnosti rasti za podjetja.
Vam uspeva uspešno poslovati tudi v teh, za gospodarske
družbe težkih časih. Kakšen je vaš odgovor na globalne izzive?
V BTC-ju imamo vseskozi zastavljeno dolgoročno razvojno politiko
z jasno vizijo in strategijo, ki nam omogočata, da vodimo BTC po
tako uspešni poti, kot ga. Nenehno iščemo atraktivne in sodobno

naravnane projekte. Veliko vlagamo v trajnostni razvoj in družbeno
odgovornost ter se vseskozi trudimo biti okoljsko naravnani. V
današnjih razmerah je pomembno, da si najboljši v svoji panogi,
da se trudiš in da si inovativen ter korak pred drugimi. Med ključne
dejavnike uspešnosti štejem samozavest, spodobnost, širino,
inovativnost in spoštljiv odnos do zaposlenih. Ne nazadnje je uspeh
BTC-ja rezultat nenehnih vlaganj na vsa področja poslovanja.
Kakšno vlogo imajo pri tem zaposleni?
Da smo uspešni in da je BTC v zadnjih letih dobil poslovni zalet, so
nedvomno zaslužni vsi zaposleni. Vsi se zavedamo, da delamo v
družbi, ki nam vseskozi ponuja nešteto novih možnosti in izzivov.
Izredno sem hvaležen za medsebojno zaupanje zaposlenih, naših
poslovnih partnerjev in obiskovalcev. V teh negotovih časih je treba
sočasno delovati na več ravneh: vsakodnevno spremljati globalne
trende, se osredotočati na izvajanje poslovnega letnega načrta,
hkrati pa zaposlene spodbujati in motivirati. Verjamem, da je
skupek vsega naštetega naš ključ do uspeha.
Družba BTC tesno sodeluje pri različnih družbeno odgovornih
projektih. Družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v
Strategiji razvoja družbe BTC do leta 2020 postavljate kot
enega temeljnih stebrov poslovanja. Od kod izvira ta vaša
odločna »družbena« usmerjenost?
Trdno verjamemo, da so elementi trajnostnega razvoja
konkurenčna prednost v naprednem poslovnem svetu. Zato smo
jih postavili kot enega od stebrov poslovanja in razvoja družbe

BTC do leta 2020. Že 60 let z odgovornim vodenjem, upravljanjem
in razvojem povečujemo vrednost svojega premoženja. V letu
2013 smo bili vpeti v 200 različnih sponzorskih in donatorskih
projektov. Družbeno odgovorni projekti pa dajejo priložnosti
posameznikom in organizacijam, da se na svoj način pokažejo
in dokažejo v domačem in mednarodnem okolju. Ideje za takšne
projekte vznikajo spontano. Z nekaterimi športniki, umetniki in
drugimi aktivisti sodelujemo že nekaj let, vedno pa smo odprti za
nove zamisli in priložnosti. Projekte na področju ekologije skrbno
načrtujemo, saj smo s sodelavci mnenja, da mora družba BTC z
različnimi oblikami delovanja aktivno sodelovati pri ustvarjanju
širše družbene dobrobiti. Za nekatere projekte pa zaposleni tudi
sami prispevajo ideje preko projekta BTC z Vizijo.
Ste velik podpornik kulture. Na tem področju ste že dobili
naziv mecen leta. Zbirka umetnin BTC-ja je ogromna. Ob
letošnjem praznovanju 60. obletnice ustanovitve družbe pa
ste se odločili, da boste iz svoje umetniške zbirke podarili
dvanajst skic slovenskega akademskega slikarja Božidarja
Jakca SNG Operi in baletu Ljubljana. Zakaj ste se odločili za
ta korak?
V družbi BTC verjamemo, da ima umetnost pomembno vlogo v
življenju posameznika, organizacije in širše skupnosti: poganja
kreativnost, prinaša navdih in nove ideje. Umetnost odpira mnogo
novih priložnosti, tako kot šport. Ob praznovanju 60. obletnice
ustanovitve družbe smo se odločili, da iz svoje umetniške zbirke
podarimo skice izjemnega slovenskega akademskega slikarja

Božidarja Jakca SNG Operi in baletu Ljubljana. Umetnik je skice
narisal leta 1927 in na njih upodobil takratno primabalerino Lidijo
Vizjak in njene kolegice. Za ta korak smo se odločili z namenom,
da pridejo skice v javni kulturni prostor, kamor resnično sodijo,
za spodbudo in navdih baletnicam in baletnikom ter drugim
poznavalcem in ljubiteljem opere in baleta.
Lani ste prejeli tudi nagrado Marjana Rožanca, za izjemne
dosežke na področju športa za leto 2013. Med drugim je
Sloveniji tudi z vašo pomočjo uspelo v Ljubljano pripeljati
Svetovno prvenstvo za amaterske kolesarje ARWC 2014 in
smučarske skoke za ženske uvrstiti na olimpijske igre. Pod
vašim vodstvom družba BTC pomaga številnim športnikom in
društvom. Kako se odločite, komu boste pomagali?
Drži, športnega duha BTC-jevci podpiramo že leta in leta. Odločitev,
kateremu športniku ali športni organizaciji bomo pomagali, je
vedno dobro pretehtana. Najprej presodimo, kakšni so skupni cilji
BTC-ja in športnika, ki bi ga podpirali. Vedno namreč želimo ravnati
odgovorno in verjeti, da bo športnik kar najbolje izkoristil našo
pomoč za svoj razvoj in prispevek k promociji Slovenije in športa.
Tako, recimo, ni bilo vprašanje, ali bomo podprli žensko kolesarsko
ekipo, saj smo to športno disciplino dobesedno »posvojili«.
Kolesarstvo je izredno lep šport in močno vpet v družbo BTC.
Podobno je bilo z ekipo ženskih smučarskih skakalk. Prepoznali
smo novo priložnost, da pomagamo pri razvoju te lepe discipline.
Uspelo nam je skoraj nemogoče, saj so bili letos ženski smučarski
skoki prvič v zgodovini olimpijskih iger tekmovalna disciplina.

Glede na to, da je letošnje leto jubilejno za BTC, ali v družbi
pripravljate kakšne posebne aktivnosti?
V načrtu nimamo nobenih posebnih prireditev ali praznovanj.
Prepričan sem, da je najboljše jubilejno darilo za zaposlene,
poslovne partnerje in širšo družbo, če se še naprej trudimo ostajati
uspešna gospodarska družba, ki bo ustvarjala nova delovna
mesta in podpirala družbene projekte z različnih področij. Kot
nadaljevanje naših dosedanjih prizadevanj tudi letos v sodelovanju
s številnimi partnerskimi organizacijami pripravljamo prireditve,
kot sta svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske in svetovno
prvenstvo za amaterske kolesarje, ter druge družbeno odgovorne
aktivnosti. Verjamem, da lahko s tem največ prispevamo družbi in
planetu.
Družba BTC je v lanskem letu prejela ogromno nagrad, vaša
zbirka pa raste tudi letos. Vi osebno ste prejeli priznanje za
izjemne dosežke na področju gospodarstva za leto 2013, ki ga
Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje že 46 let za uspešno
vodenje podjetij. Priznanje potrjuje vlogo posameznika ne le v
podjetju, ki ga vodi, ampak tudi pri spodbujanju podjetništva
in krepitvi gospodarstva. Kaj vam pomeni ta nagrada?
Glede na to, da je to najstarejše in najprestižnejše priznanje v
Sloveniji, ki ga lahko gospodarstvenik dobi, sem nanj izredno
ponosen. Nagrada je dokaz, da družba BTC kot pomemben
gospodarski subjekt ustvarja dodano vrednost in skrbi za dobrobit
lokalne skupnosti. Vesel sem, da poslovna in strokovna javnost
opaža, da smo v BTC-ju naredili izjemen napredek na različnih

področjih, tako na podjetniškem in ekološkem kot tudi na družbeno
odgovornem. Ob tem je treba izpostaviti, da te nagrade ne bi mogel
osvojiti brez podpore sodelavcev, ki z odličnim delom, predanostjo
in inovativnostjo ter ambicijami vplivajo na odlične rezultate
našega podjetja; za to sem jim neizmerno hvaležen.
BTC se hitro in strateško razvija. Nam lahko zaupate kakšne
načrte oziroma ključne usmeritve imate za prihodnost?
Kakšen bo BTC leta 2020?
S sodelavci ter nekaterimi eminentnimi poslovnimi in strokovnimi
ljudmi smo zasnovali neke vrste smerokaz, ki nam bo pomagal
pri uresničevanju ciljev do leta 2020. To je strategija družbe, ki za
naslednjih šest let predvideva razvoj iz inovativnega mesta v družbo
odprtega dialoga. Ključno pri tem bo sodelovanje z različnimi
organizacijami, zato bomo tudi v prihodnje partnersko naravnani.
Z vizijo želimo do leta 2020 doseči, da bodo v procesu inovacij z
nami še naprej sodelovale zunanje institucije, s katerimi dosegamo
sinergije za uresničevanje strateškega načrta na domačih in tujih
trgih. Poleg tega načrtujemo razvoj dveh novih dejavnosti, ki se
bosta pridružili dvema že obstoječima, oddajanju nepremičnin
in BTC logističnemu centru. To sta celovito upravljanje poslovnih
prostorov in nadgradnja projekta Misija: Zeleno. Svoje poslovanje
bomo širili tudi z drugimi inovativnimi storitvami, rešitvami in
partnerskimi mrežami. Predvsem pa bo v prihodnje vedno več
sodelavcev vpetih v inovacijske procese, saj sem prepričan, da je
inovativnost zaposlenih vzvod za dolgoročno uspešnost vsakega
podjetja.

millenium / atlantis

millenium / atlantis

Za zdravo jesen življenja
O tem, da redna in zmerna vadba izboljšuje kakovost življenja in ohranja funkcionalno neodvisnost, vemo domala vse.
A dokler je naše telo »poslušno« in lahko brez najmanjših
težav ali bolečin izpolnjujemo vsakodnevne obveznosti, vse
prevečkrat pozabljamo, da je skupaj z vajami za krepitev
duha redna telesna aktivnost najboljša investicija za pozna
leta.
Da bi tudi v jeseni življenja ostali vitalni in bi bili tako kar najmanj
odvisni od pomoči drugih, je prav, da se za redno telesno vadbo
odločite že danes. Ker bi vas radi k temu spodbudili, predvsem
pa vam omogočili izvajanje telesne aktivnosti pod strokovnim
vodstvom in prilagojeno poznim zrelim letom, smo vam pripravili pregled, načrt in urnik vodenih vadb, ki jih lahko obiščete v
BTC Cityju. Pridružite se nam, ne bo vam žal!
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Vsak ponedeljek in sredo
8.00–8.45 Millenium

BodiOsteo

Rana ura, zlata ura. V Športnem centru (ŠC) Millenium
lahko s ponedeljkovo jutranjo vadbo – poimenovali so jo
BodiOsteo – med prvimi začnete vsi, ki imate težave zaradi
osteoporoze. Gre za manj zahtevno obliko vadbe, pri kateri po
ogrevanju in kratkem aerobnem delu sledijo vaje za krepitev
trupa s poudarkom na stabilizaciji hrbtenice in medenice;
z njimi boste izboljšali držo, preprečili in odpravili bolečine
v hrbtenici, vplivali na mišično ravnovesje in stabilnost ter
zmanjšali možnost kompresijskih zlomov. Vajam za krepitev
zgornjih in spodnjih okončin s poudarkom na pravilni izvedbi
sledijo še vaje za ravnotežje in raztezne vaje.
Od ponedeljka do četrtka
9.00–10.00 Millenium

BodiFit, BodiAero

Vadbi sta prilagojeni vsem, ki vas morda že pestijo nekatere zdravstvene težave: občutek okornosti, zmanjšanje
fleksibilnosti, omejene amplitude giba in občutek nemoči.
V ŠC Millenium vam z ustreznimi vajami pomagajo povečati mišični tonus in s tem razbremeniti sklepe, predvsem
hrbtenico, z vajami za raztezanje pa prispevati k elastičnosti mišic in tako preprečiti morebitne poškodbe. Vadba
temelji na individualnem pristopu, saj poteka v manjših
skupinah (po 8–12 udeležencev), v katerih je vaje mogoče
korigirati in s tem doseči večji vadbeni učinek.

Od ponedeljka do petka
10.00–11.00
Termalni tempelj, Vodno mesto Atlantis

Brezplačna vodna telovadba

Vsako dopoldne od ponedeljka do petka organizirajo v Termalnem templju Vodnega mesta Atlantis brezplačno vodeno vodno telovadbo za seniorje, pri kateri se boste dodobra
razgibali in si okrepili telo, zbistrili misli ter nabrali dovolj
energije za vsak nov delovni dan.
Potek vadbe: nezahtevnemu gibanju v vodi, namenjenemu
ogrevanju mišic, sledi lahka aerobna vadba za izboljšanje
srčno-žilnega in dihalnega sistema, proti koncu ure pa pridejo na vrsto še vaje za krepitev mišic ter raztezanje s sproščanjem. Poudarek vadbe je na gibljivosti sklepov in elastičnosti mišic.
Urnik smo prilagodili tako, da lahko pred uro vodne telovadbe obiščete že Fit program Fitnes klinike, prav tako namenjen starejšim.
Vodno mesto Atlantis
T: 01 585 21 00
vodnomesto@btc.si, www.atlantis-vodnomesto.si

Od ponedeljka do nedelje
Individualne terapije, Strokovni center zdravja
Termini po dogovoru od 9.00 dalje

Aplikacija elastičnih trakov

Napredna tehnika lepljenja posebnih trakov v podporo mišičnim funkcijam je primerna za vse, ki okrevate po
poškodbah ali pa vas pestijo bolečine v mišicah in sklepih. Z aplikacijo elastičnih trakov (Darco Tape) ne boste le
odpravili težav in bolezni, povezanih z mišicami in sklepi,
temveč boste zaradi širokega spektra delovanja trakov
lahko preprečili tudi težke operacije in pospešili naporno
zdravljenje. Trakovi vplivajo tudi na zmanjšanje bolečine,
oteklin in možnosti vnetij, na izboljšanje mišične funkcije in
kroženje telesnih tekočin ter na učvrstitev sklepov.
T: 01 585 21 27 ali 041 691 292
www.atlantis-vodnomesto.si

Od ponedeljka do nedelje
LPG Endermologija in HUBER vadba,
Strokovni center zdravja
Termini po dogovoru od 9.00 dalje

Huber Spineforce

Visoka tehnologija naprave Huber Spineforce, namenjene vsem,
ki imate težave s hrbtenico, združuje vsa pričakovanja učinkovite vadbe tudi za seniorje. Vaje so prilagojene individualnim sposobnostim in že po nekaj terapijah povečajo moč vsega telesa,
okrepijo mišice medeničnega dna in stabilizatorje, izboljšajo
gibljivost, ravnotežje in telesno držo ter preženejo bolečine v
hrbtenici. Prav tako se z vadbo na Huber Spineforceu izboljšujejo kognitivne sposobnosti (orientacija v prostoru, spomin,
koncentracija). Zabaven in lahek način za ohranjanje mladosti!
T: 01 585 21 27, 040 82 70 90
vodnomesto©btc,siwww.lpg-studiofigura.si
Vsak ponedeljek in četrtek
Fitnes klinika, Strokovni center zdravja
9.00–10.00

Fit program

Program, ki ga v Fitnes kliniki dvakrat tedensko namenjajo
vadbi starejših in starostnikov, je oblika manj zahtevne vadbe,
ki se izvaja v majhnih skupinah (po največ šest udeležencev)
zaradi česar je trenerjev pristop izrazito individualen in zato
enakovreden vadbi z osebnim trenerjem. V Fit programu,
ki ga starejši lahko dopolnite tudi z vadbo v Core programu
(program, namenjen krepitvi trupa, torej hrbtnih in trebušnih
mišic), boste izboljšali svoje aerobne zmogljivosti, okrepili trup
ter povečali ravnotežne in druge motorične sposobnosti.
»Suho« vadbo v Fit programu lahko uspešno nadgradite z vodno telovadbo, sproščanjem in druženjem v Termalnem templju, ki se začne po končani vadbi v Fitnes Kliniki.
T: 01 585 21 27, 041 367 441
vodnomesto@btc.si, www.fitnesklinika.si

kupon za Brezplačni obisk vadbe za nove člane

Kupon za prvi brezplačni obisk katere koli vodene skupinske
vadbe v ŠC Millenium lahko unovčite do 30. aprila 2014 pri
recepciji ŠC Millenium.
ŠC Millenium / T: 01 585 15 00
millenium@btc.si / www.millenium.btc.si

Fitnes klinika
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Urška Dolinšek:
Za gibanje ni nikoli
prepozno!
S staranjem naše motorične sposobnosti
začnejo upadati, izgubljamo mišično maso in
mišično prožnost, zmanjšujeta se gibljivost
sklepov in sposobnost koordinacije gibov,
vse pogosteje nas izda tudi ravnotežje.
Ker strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da
mnoge težave, povezane z upadanjem naših
motoričnih sposobnosti, z rednim gibanjem
lahko omilimo ali celo odpravimo, smo o
vadbi za starejše in starostnike spregovorili
z diplomantko Fakultete za šport in fitnes
trenerko Urško Dolinšek. Svoje petnajstletne
izkušnje, pridobljene tudi pri vadbi s
starejšimi, slepimi in slabovidnimi ter osebami
s Parkinsonovo boleznijo, s pridom uporablja
v nedavno odprti Fitnes kliniki v Strokovnem
centru zdravja v Vodnem mestu Atlantis.
Kadar govorimo o gibanju starejših in starostnikov, pogosto
omenjamo težave, navedene v uvodu. Katera je tista, ki je za
večino najbolj moteča?
Pri starejših gre največkrat za skupek vseh omenjenih težav, nekatere
med njimi pa so lahko pri posamezniku bolj ali manj izrazite. Med
njimi je zagotovo najbolj moteče zmanjšanje ravnotežja, ki se
kot posledica upočasnjenega ali prekinjenega signala na poti
iz možganov do mišic najpogosteje izrazi kot spotikanje ob že
najmanjši oviri. Povedano preprosteje: zaradi zamujanja signala ne
moremo pravočasno aktivirati mišic noge in prestopiti stopnice,
noga nas »ne uboga«, zato omahnemo. K izgubi ravnotežja prav
tako pripomore »izklapljanje« mišic; z leti namreč vse bolj in bolj
omejujemo gibanje in posledično uporabljamo le osnovne mišice,
vse druge pa »izklopimo«. Številne male mišice se ne aktivirajo več
in zaradi tega tudi hitreje pademo. Stroka zato mladim priporoča,
da se s športno dejavnostjo ukvarjajo vsaj trikrat na teden, starejši
pa naj bodo telesno aktivni vsak dan. Toda pozor: samo hoja ali
plavanje ne zadošča, potrebno je vsestransko gibanje.
Če je gibanje ena najboljših naložb za starost, kaj lahko
storijo tisti, ki v mladosti niso bili športno aktivni? Lahko z
gibanjem in vsakodnevno vadbo starostne težave odpravimo,
četudi so se že pojavile?
Za gibanje ni nikoli prepozno, pomemben je le pravilen pristop
k vadbi. Nekdo, ki je bil aktiven tudi v mladosti, se bo vadbe
lotil drugače kot nekdo, ki se s športom ni nikoli ukvarjal. Mišice
slednjega namreč nimajo "mišičnega spomina", zapisa v sebi, da
bi bile nekoč aktivne, zato jih je treba najprej prebuditi, aktivirati.
Pogosto je za to potrebna močna volja tako vadečega kot vaditelja.
Z rednim in pravilnim gibanjem težav ne boste odpravili; nekatere
boste omilili, upočasnili boste proces staranja in vzdrževali
aktivnost malih mišic, pomembnih za stabilizacijo sklepov,
predvsem hrbtenice.
So za starejše pomembnejše vaje za moč ali kondicijska
vadba?
Mišična moč oziroma gonilna sila skeleta je za starejše
enako pomembna kot njihova kondicija oziroma vitalnost
kardiovaskularnega sistema. S staranjem izgubljamo mišično maso,
zato jo moramo vedno znova pridobivati, ohranjati. V nasprotnem
primeru ne bomo kos niti nekoliko daljšemu sprehodu. Mišice so
namreč tiste, ki pomagajo ohranjati funkcionalnost naših sklepov
in jih varujejo tudi pred obrabo hrustanca. Starejšim pri vadbi zato
svetujem, naj dneve, ko ne vadijo v Fitnes kliniki, izkoristijo za hojo
ali plavanje, saj so vaje za moč enako pomembne kot kondicijska
vadba.
Kaj pa vadba v vodi? Po mnenju nekaterih naj bi bila ta za
starejše najprimernejša.
Vadba v vodi je za človeka, ki ima težave s sklepi in se težko giblje,
zagotovo najbolj razbremenilna, saj omogoča izvajanje gibov, ki
jih tak človek na suhem ni sposoben izvesti. Toda ker naše telo

ni ustvarjeno za življenje v vodi, se mora človek veliko gibati tudi
na suhem; v vodi telo namreč ne pridobiva mišične mase, ki jo
potrebujemo za vsakdanje delo. Najboljša je zato kombinacija
vodne vadbe in vadbe na suhem; vadbo v bazenu moramo vedno
nadgraditi s hojo (nordijsko) in preprostimi vajami na domači
telovadni blazini.
V Fitnes kliniki vadbo delite na šest različnih tematskih
sklopov. Kateri izmed njih je namenjen starejšim?
Za starejše sem pripravila dva programa. Dopoldanski Fit program
bo pripomogel k izboljšanju njihove aerobne zmogljivosti, krepil
bo njihov trup, ki velja za najšibkejši del telesa, ter izboljšal njihove
ravnotežne in druge motorične sposobnosti. Core program pa je
namenjen tistim, ki sicer imajo nekaj kondicije, a jih pestijo težave s
hrbtom in zato želijo okrepiti predvsem trup. Vsi starejši s preveliko
telesno težo lahko obiskujejo še t. i. Krožni trening I, pri katerem
bo marsikdo kos skupinici telesno neaktivnih 40-letnikov. Čeprav
sem za starejše in starostnike pripravila Fit program, se jih trudim
vključiti tudi v druge skupine oziroma programe; v Fitnes kliniki
vadimo v zelo majhnih skupinah (po največ šest oseb), zato imamo
do vadečih lahko izrazito individualen pristop.
To pomeni …
To pomeni, da vadbo vedno prilagodim posamezniku in upoštevam
njegovo telesno pripravljenost. Po predhodnem testiranju
motoričnih sposobnosti in telesne sestave ter ob upoštevanju
zdravstvenih težav izdelam za vsakega posameznika individualni
vadbeni program; priporočim mu enega od petih programov
vadbe v Fitnes Kliniki, hkrati pa mu predstavim vaje, ki naj bi jih
izvajal doma ali v naravi. O rezultatih testiranj in priporočenem
tipu vadbe se pogovorim s trenerjem, ki tako zelo dobro ve, kako
naj vadi s tem ali onim posameznikom. Oseba še vedno vadi v
skupini – to je cenovno ugodnejše –, toda trenerjev pristop do nje
je individualen, zato je taka vadba enakovredna vadbi z osebnim
trenerjem. Celo več! Individualni pristop razumem kot trenerjeve
stalne, vsakotedenske in sprotne nasvete vadečemu tako za vadbo
kot za bolj kakovostno in bolj zdravo življenje.
Lahko naziv Fitnes klinika razumemo tudi tako, da je vadba
pri vas podprta z različnimi zdravstvenimi storitvami?
Tako je! Fitnes klinika vključuje tudi strokovnjake s področja
zdravstva in se povezuje z Diagnostičnim centrom Clarus v BTC
Cityju. Če se pri vadečih pojavijo kakršne koli težave – sum na
natrgano mišico, bolečine v hrbtenici, občutek mravljinčenja
v nogah, predolgo previsok srčni utrip –, vadeče napotim na
preiskave v Diagnostični center. Posamezniki, ki jim priporočim
obisk specialistične ambulante, so sicer samoplačniki, izognejo pa
se čakanju na prvi pregled.

Je vadba v Fitnes kliniki lahko oblika rehabilitacije po
operacijah, poškodbah?
V okviru dejavnosti Fitnes klinike lahko govorim o postrehabilitaciji,
ki po navadi sledi uspešno zaključeni fizioterapiji, ko bi moral
posameznik vaje po navodilih fizioterapevta izvajati doma sam.
Mnogi, še posebej starejši, se takrat zmedejo, saj ne vedo, kako
naj vaje pravilno izvajajo, zato izgubijo voljo, vadbo opustijo,
zdravljena mišica pa nikoli več ne doseže prave moči. Namen
fizioterapije je doseganje osnovne mobilnosti, gibljivosti in moči, pri
postrehabilitaciji pa fizioterapevtske vaje nadgradimo. Posamezniku
pokažemo, kako naj se znova loti vsakdanjih aktivnosti, pomagamo
mu okrepiti telo v vseh segmentih ter ponovno doseči normalno
fizično formo. Če nekoliko poenostavim: fizioterapevt vam bo po
poškodbi noge pomagal shoditi, mi pa vam bomo pomagali steči.
S starostjo povezujemo tudi demenco, za katero vemo, da
jo lahko upočasnimo z redno telesno in umsko aktivnostjo.
Ste razmišljali o tem, da bi pripravili program tudi za tiste
starostnike, ki se morda že spopadajo s prvimi znaki demence?
Priprava vadbenega programa zanje ni vprašljiva, vprašanje pa
je, ali bodo ti ljudje našli pot do nas. Na tem mestu zato pozivam
njihove sinove, hčere ali druge sorodnike, naj jih spodbujajo k
vadbi in jih vsaj dvakrat tedensko pripeljejo v Fitnes kliniko. Naš
najstarejši obiskovalec ima 87 let in kljub dvakratni menjavi kolka
še vedno vadi. Skupaj najdeva vaje, ki so zanj primerne, in sva
vedno znova presenečena, kaj in koliko zmore. A ker vprašujete po
vadbi za skupino s specifičnimi potrebami, lahko povem, da imam
s takšnimi skupinami kar nekaj izkušenj in bom, če se bo zbralo vsaj
nekaj kandidatov, z veseljem pripravila vadbo tudi zanje.
K zdravju in s tem bolj kakovostni starosti pripomore tudi
zdrava, predvsem pa pravilna prehrana. Lahko starejši v
vaši kliniki dobijo tudi nasvet glede pravilnega in zdravega
prehranjevanja?
Tako pri splošnih kot tudi pri specifičnih, torej individualnih
svetovanjih o prehranjevanju sodelujem z doktorico biokemije
Urško Bukovnik, ki iz posameznikove krvne slike dobi presenetljivo
natančen vpogled v njegove prehranjevalne navade. S pomočjo teh
rezultatov, odgovorov na skrbno sestavljeni vprašalnik in pogovora s
posameznikom strokovnjakinja pripravi individualni prehranjevalni
načrt. Ne gre za dieto, saj teh ne zagovarja noben prehranski
strokovnjak, bolj gre za poskus trajne spremembe prehranjevanja,
ki bo vaše telo ohranjalo zdravo in vitalno tudi v poznih letih.
Če strneva pogovor, kaj bi svetovali starejšim?
Gibanje, gibanje in še enkrat gibanje – zmerno, a vsakodnevno!

MODNO

MODNO
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Moda ...
Ob listanju modnih revij ima človek občutek, da
modna industrija vso pozornost namenja le mladim,
pa vendar ni tako. Pravzaprav je na vsakem koraku
opaziti, da tudi tisti malo manj mladi veliko časa posvetijo izbiri modnih oblačil. Samo svoj slog je treba
najti, in že ste na pravi poti. Elegantna ali športna
moda naj vas spremlja tudi v zrelem obdobju.

Ona:
Obleka 69,30 €, blejzer 62,30 €, ruta 22 € // Tigga, Dvorana A, klet
Čevlji 125 € // Ecco, Dvorana A, visoko pritličje
On:
Pulover 26,90 €, jeans 39,90 € // Benn, Dvorana A, pritličje
Čevlji 209 € // MBT, Dvorana A, visoko pritličje

Hlače 79,99 €, jopa 39,99 €, majica 25,99 € // Street One,
Dvorana A, pritličje
Čevlji 189 € // MBT, Dvorana A, visoko pritličje
Torbica 34,90 € // Leder, Dvorana A, pritličje

... ne pozna let
Pulover 24,90 €, jeans 39,90 € // Benn, Dvorana A, pritličje
Čevlji 209 € // MBT, Dvorana A, visoko pritličje

Ona:
Obleka 39,90 € // Ona On, Dvorana A, pritličje
Torbica 215 € // Ecco, Dvorana A, visoko pritličje
Čevlji 189 € // MBT, Dvorana A, visoko pritličje
On:
Obleka 249,90 €, srajca 36,90 €, kravata 40,60 € // Ona On,
Dvorana A, pritličje

13

,9 9

34

EUR

MEGA POPUSTI

,9 9

59

EUR

,9 9

49

McKINLEY praznuje 30 let!
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Poišči ekskluzivno jubilejno kolekcijo
v prodajalnah INTERSPORT.

LE J N A PO

INTERSPORT ISI d.o.o., Naklo Sport to the people*/*Šport ljudem

EUR

21. MAREC 2014 Od 20. dO 24. URE
Za vse tiste, ki vam med tednom zmanjka časa za nakupe,
pripravljamo nočno izkušnjo nakupovanja v BTC City Ljubljana.
Trgovine in gostinski lokali bodo tako na celotnem območju
BTC City Ljubljana za kupce odprti do polnoči.
Čakajo vas ugodnosti v obliki posebnih popustov,
akcijskih ponudb in priložnostnih daril.

VAbljEnI nA nOčnO nAkUPOVAnjE V bTC CITy ljUbljAnA!

Jubilejna ponudba je na voljo v vseh prodajalnah
INTERSPORT po Sloveniji. Prodajalna INTERSPORT
v BTC Cityju se nahaja v dvorani 6 (T: 051 627 075)

TO JE MOJE MESTO!

WWW.BTC-CIT Y.COM

VŠEČNO

VŠEČNO
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Prijetno bivanje
Spočijmo se v objemu udobja našega doma
Ko zunaj poženejo popki prvih cvetlic, ki se bodo
kmalu odprli v vsej svoji živopisni lepoti, in ko
zažvrgolijo ptički, vemo, da je prišla pomlad. Takrat
po spremembi ne kriči samo narava, ampak se v
marsikaterem izmed nas prebudi želja po novostih.
Nekateri se takrat vržejo v prenovo stanovanj in hiš,
mnogi pa so zadovoljni že z majhno spremembo, kot
je na primer nova blazina ali pa morda preproga,
posteljnina. V trgovinah v BTC Cityju lahko vsakdo
najde kaj za osvežitev bivalnih prostorov, mi smo tokrat
obiskali trgovine Svilanit, Odeja, Zelena Trgovina,
Spalni studio Vitapur, Kerin.Dom in Salon Creatina ter
za vas izbrali nekaj zanimivih predlogov.

↑ Pregrinjalo gusar; 125,00 € (popust: – 45 %)
Kerin.Dom / Dvorana 4, osrednji del
↑ Preproge, na voljo poljubne velikosti; od 277 €/m2
Kerin.Dom / Dvorana 4, osrednji del

↑ Blazina; 69,00 €
Kerin.Dom / Dvorana 4, osrednji del
↑ Posteljnina Miha – prevleka za odejo
in prevleka za vzglavnik, 140 x 200 cm; 71,10 €
Prešita odeja Nasfeld, 140 x 200 cm; 76,20 €
Svilanit / Dvorana A, visoko pritličje

↑ Posteljnina Pilar, 140 x 200 cm; 97,70 €
Svilanit / Dvorana A, visoko pritličje

↑ Okrasni vzglavnik Lana Pikapoka;
12,30 €/kos
Odeja / Emporium, spodnja etaža

↑ Vzglavnik Gerlitzen (brez prevleke), 60 x 80 cm; 41,60 €
Svilanit / Dvorana A, visoko pritličje

↑ Vzglavnik Grafiti Soft (več barv), 62 x 62; 60,40 €
Odeja / Emporium, spodnja etaža

↑ Odeja Grafiti medium (več barv), 200 x 140; 116,50 €
Odeja / Emporium, spodnja etaža

Ekoizdelki za varen dom v salonu Creatina
V vsakem domu imamo zelo veliko tekstilnih izdelkov.
Uporabljamo jih za zaščito tal v obliki preprog in talnih
oblog; na okna obesimo zavese, da je v stanovanju
prijetneje; vsako noč spimo v postelji, in ker za to
porabimo kar tretjino dneva, je zelo pomembno, na
kakšni posteljnini spimo in s kakšno odejo smo pokriti; v
kuhinji uporabljamo kuhinjske krpe, da z njimi brišemo
posodo, krožnike, kozarce in jedilni pribor; v kopalnici
imamo brisače, s katerimi se večkrat na dan obrišemo.
Izdelki, ki jih uporabljamo v našem domu, so narejeni
pretežno iz tekstila. Ali smo prepričani, da kupujemo
prave proizvode iz tekstila, ki nam ne škodujejo?
Moderna pridelava in proizvodnja uporabljata zelo
veliko zdravju nevarnih snovi, kemikalij, recikliranih
tekstilnih vlaken. Žal moramo ugotoviti, da se je
v svetovni proizvodnji izredno povečala uporaba
agresivnih kemikalij in agresivnih neekoloških barv, vse
to pa vpliva na kakovost proizvodov. Tako obdelane
tkanine so lahko zdravju zelo škodljive.
↑ Minnie ali Hello Kitty otroški vzglavnik iz
Tekstilni proizvodi so še posebej pomembni za otroški pliša; 28,97 € (popust: – 50 %)
organizem. Da bi se ta zdravo razvijal in rastel, morajo
biti tekstilni izdelki za otroke narejeni iz stoodstotno
ekoloških tekstilnih vlaken. Tudi življenje hišnih
ljubljenčkov, ki živijo z nami, je lahko ogroženo, če so
vsak dan v stiku s škodljivimi snovmi neprimernih talnih
oblog oziroma preprog.
V Salonu Creatina so se zato odločili, da bodo imeli v
ponudbi edino proizvode, ki so ekološko naravnani.
Izdelkov iz recikliranih vlaken ne prodajajo. Posebno
pozornost v Salonu Creatina namenjajo izdelkom iz
stoodstotno naravne novozelandske volne in stoodstotno
naravne merinovolne, ki je pridelana v Nemčiji. Izrazito
se je povečala tudi uporaba bambusovih vlaken za
posteljnino, brisače in druge tekstilne izdelke, ki jih
uporabljamo v kuhinji. Izredno pomemben je tudi
originalni ekološko pridelani bombaž za posteljnino,
saj na njej preživimo, kot že rečeno, kar tretjino dneva.
Vsi originalni prti so narejeni iz stoodstotno preverjenih ↑ Okrasna blazina, 45 x 45 cm; 37,97 €/kos
tkanin, kakor tudi vse zavese v ponudbi Salona Creatina. (popust: – 50 %)
Ekološka pridelava je edina perspektiva za človeštvo.
Pri nakupu tekstilnih izdelkov pa morajo potrošniki
preveriti, ali ti izdelki imajo certifikate, ki so nujno
potrebni za prikaz njihove kakovosti. Izdelki morajo biti
zaščiteni pred elektrostatičnimi vplivi in pred pršicami
ter morajo biti naravno antibakterijski. Barve pa morajo
biti človeku in okolju prijazne.
Ekološko usmerjena ponudba v Salonu Creatina
zagotavlja prijeten občutek in resnično zdrav varen dom.
Salon Creatina / Dvorana 2, sever / Dvorana A, pritličje vhod A2

↑ Prevleka za odejo Milano Premium,
140 x 200 cm; 108,43 €
Spalni studio Vitapur / Dvorana A, klet

↑ Odeja Soft Touch Style, 120 x 60 cm; 19,90 €
Spalni studio Vitapur / Dvorana A, klet

↑ Dekorativna odeja Zoya; 29,90 €
Dekorativni vzglavnik Zoya; 12,90 €
Spalni studio Vitapur / Dvorana A, klet

↑ Otroški vzglavnik Minnie; 28,97 €
(popust: – 50 %)

↑ Flis dekica Minnie; 26,97 €
(popust: – 50 %)

↑ Blazina Minnie, 40 x 40 cm; 18,97 €
(popust: – 50 %)

↑ Preproga Čebelica Maja, 100 x 165 cm; 46,97 €
(popust: – 50 %)

↑ Otroška posteljnina Arche Noah; 69,95 €
Vzglavnik Classic; 62,95 €
Odeja bombaž; 100 x 135 cm; 49,90 €
Zelena trgovina / Dvorana A, klet

↑ Posteljnina Superbe 140 x 200 cm,
vzglavnik 50 x 70 cm; 105,90 €
Zelena trgovina / Dvorana A, klet

↑ Otroški vzglavnik Cars; 18,97 €
(popust: – 50 %)

↑ Okrasna blazina, 45 x 45 cm; 29,97 €/kos
(popust: – 50 %)

↑ Okrasna blazina iz mikrofibre, 60 x 60 cm; 49,97 €
(popust: – 50 %)
↑ Posteljnina Linea 140 x 200 cm,
vzglavnik 50 x 70 cm; 105,90 €
Zelena trgovina / Dvorana A, klet
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↑ Preproga infinity, 200 x 290 cm; 499,00 €
(popust: – 50 %)

IZBOR VARNIH
AVTOSEDEŽEV
NAŠI ZMAGOVALCI V
VSEH SKUPINAH

Ne da
se jim upreti.

Pebble
Skupina 0+
do 1 leta/do 10 kg
Akcijska cena: 151,99 €
Redna cena: 189,99 €
Podstavek Familyﬁx
Akcijska cena: 135,99 €
Redna cena: 169,99 €

Domače

Vrtnarimo s Kalio

19

Čas je za delo na vrtu
Tisti najbolj pridni so že pričeli urejati svoje vrtičke
in vrtove, obrezali so drevje in posadili zgodnje
sorte zelenjave in sadja. Seveda pa tudi zamudniki
še niso preveč zamudili in imajo še vedno čas, da
se posvetijo sajenju in škropljenju. Na tržnici v BTC
Cityju nismo pozabili na izdelke in pripravke za vse
poklicne in ljubiteljske vrtnarje in vrtičkarje, zato smo
tokratno rubriko Domače posvetili prav njim.
V Vrtnem centru Kalia sledijo našemu motu
Kupujmo domače, kupujmo slovensko, saj na
njihovih prodajnih policah najdete številne slovenske
proizvode in avtohtone sorte vrtnin.
Oglejte si pestro ponudbo Vrtnega centra Kalia.

↑ Semenske vrečke Semenarna Ljubljana – tematske (Mehika, Azija, Mediteran)
Redna cena: : 1,93 € (kos) Akcijska cena: 1,64 € (kos)

Juno 2-Fix
Skupina 1
od 1 do 4 let/od 9 do 18 kg
Akcijska cena: 175,99 €
Redna cena: 219,99 €

↑ Rokavice Garden care, št. 8, več barv
Redna cena: 3,99 € (kos)
Akcijska cena: 2,49 € (kos)

↑ Pritrdilni klin za agrokopreno Valentin, 6/1
Redna cena: : 1,69 €
Akcijska cena: 0,99 €

↑ Gnojilo za travo Asef 3 v 1
(gnojilo, uničevalec plevela,
zatiralec mahu),
1,75 kg za 50 m2
Redna cena: 16,99 €
Akcijska cena: 12,99 €

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

↑ Mini kalilnik za semena s pokrovom (36 gnezd)
Redna cena: 8,08 €
Akcijska cena: 5,90 €

Pallas 2-Fix
Skupina 1/2/3
od 1 do 12 let/od 9 do 36 kg
Akcijska cena: 215,99 €
Redna cena: 269,99 €

Kidﬁx XP SICT
Skupina 2/3
od 4 do 12 let/od 15 do 36 kg
Akcijska cena: 199,99 €
Redna cena: 249,99 €

↑ Zemlja za potaknjence Terra Brill, 20 l
Redna cena: 5,54 €
Akcijska cena: 3,35 €

↑ Organsko gnojilo Valentin EKO, 7,5 kg
Redna cena: 6,99 €
Akcijska cena: 4,49 €

↑ Obliž za trato, 1,2 kg
Redna cena: 9,99 €

Obliž za trato je nov izdelek, namenjen hitri in preprosti sanaciji golih
mest v trati. Izdelek je že zmešan in pripravljen za takojšnjo uporabo.
Obliž za trato je primeren za sanacijo vseh vrst golih mest v travni ruši
in zaradi svoje edinstvene sestave nudi celovito rešitev "5 v 1".

↑ Ročna škropilnica PVC, K-6/SM
Redna cena: 27,90 €
Akcijska cena: 19,90 €

↑ Šotne tablete Valentin
Redna cena: 3,29 €
Akcijska cena: 1,99 €
↑ Vrtnice mnogocvetnice, čajevke, pokrovne
in vzpenjavke, v dvolitrskem loncu
Redna cena: : 5,99 € (kos)
Akcijska cena: 4,99 € (kos)

↑ Zimska agrokoprena Valentin, 15 m2, 30 g/m2
Redna cena: 4,90 €
Akcijska cena: 2,99 €

↑ Briketi za pse z ovčetino,
Ecopet Natural Lamb, 12 kg
Redna cena: 34,77 €
Akcijska cena: 24,99 €

*Izbor avtosedežev je narejen na podlagi pridobljene ocene ADAC ali prodajnih rezultatov v vsaki skupini. Akcijska
cena velja od 13. 3. do 2. 4. 2014 oziroma do odprodaje zalog. Popust se obračuna na blagajni in velja za blago na
zalogi. Zaloga po trgovinah je različna, vsi izdelki niso na voljo v vseh prodajalnah Baby Center. Aktualne akcije,
klubske akcije z bonusi, ostale promocije ter izdelki s popustom so izključeni. Popusti, bonusi se ne seštevajo.

www.mass.si

↑ Vrtna zelišča v lončku // Redna cena: 2,79 € Akcijska cena: 2,23 €
Okrasni lonec motiv zelišč // Redna cena: 5,99 € Akcijska cena: 3,99 €

↑ Travna mešanica Tivoli ali Opatija, 1,2 kg
Redna cena: 9,99 €
Akcijska cena: 1 kg + 200 g gratis

↑ Žvečilne palčke za čiščenje
pasjih zob Hello Dog Denta
sticks, 30 kosov
Redna cena: 5,69 €
Akcijska cena: 3,99 €

Akcijske cene in akcije veljajo za člane Kluba Kalia** do konca marca 2014. **Informacije o članstvu so na voljo na vseh prodajnih mestih Kalia ali na www.kalia.si.

*Samo 21. in 22.3
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Ponudba velja od 20. 3. do 8. 4. 2014 oz. do razprodaje zalog.

TV LCD LED LC39LD145

A

59 W

energijski
razred

povprečna
poraba

99 cm
diagonala

14

letna
poraba

99

Redna cena: 18

379

99

Gospodinjska lestev
Framar
100 HZ Active motion, LED osvetlitev ozadja, DVB-T/C,
2x HDMI, USB snemanje in predvajanje

kovinska, dve stopnici
v rdeči barvi

39 99

33% PRIHRANEK

LI-ION
BATERIJA

Redna cena: 59 99

Crabo, v kovčku, napetost 14,4 V, li-ion baterija
1,3 Ah, največji vrtilni moment 20 Nm, hitrost vrtenja
0 - 550/min, čas polnjenja 1 ura, teža 1,55 kg

36,99є

185/60R14

42,99є

195/65R15

56,99є

195/65R15

45,99є

185/65R15

48,99є

205/55R16

76,99є

82T ECOCONTROL

88T ECOCONTROL HP

91T EFFIGRIP COMPACT

91V EFFIGRIP PERF

Jedi s pridihom
spomladanske svežine

V KOVČKU

175/65R14
91H INTENSA HP

Diši po pomladi

Aku vrtalnik - vijačnik

OB NAKUPU LETNIH PNEVMATIK PREJMETE DVOJNE PIKE.

82T PERFECTA

www.btc-city.com/gurme

21

(39”)

74 kW

99

GURME

Dvojne
pike!
*

Nakup
na obroke
brez
obresti

Veljavnost akcije od 3. 3. do 15. 5. 2014. Ponudba velja
v izbranih prodajalnah M Tehnika. *S Piko lahko plačujete brez obresti na 24 obrokov.
Dvojne pike se priznajo na letne pnevmatike za osebna in poltovorna vozila.
Ob nakupu pnevmatik ne veljajo dnevni popusti, vezani nakupi, kuponske aktivnosti.
Akcije/popusti se med seboj izključujejo. Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.
Bonitetnih pik ni mogoče pridobiti pri unovčenju vrednostnih kuponov pridobljenih na podlagi promocije
ali z unovčenjem pik. Seznam poslovalnic in pogoji na www.mtehnika.si
*Ponudba velja samo v Centru Tehnike in gradnje BTC, Šmartinska 152. • Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Slike so simbolne. Popust ne velja za izdelke, ki so predstavljeni v aktualnih letakih M Tehnika, za izdelke vključene v Pika popuste,
za nakup avtomobilskih pnevmatik, goriv, kuriv, igralne konzole, izdelke blagovne znamke Apple, vrednostnic, darilnih kartic, srečk ter mobi kartic. Akcije/popusti se med seboj izključujejo. Aktivnost ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.
Več informacij o aktivnosti na www.mtehnika.si

DO
DO

40%
40%
POPUSTI
DO
POPUSTI
40%
DO

Prvi pomladni dan je letos nastopil 20. marca, z njim
pa se je začela tudi sezona lažjih, bolj spomladanskih
jedi. Na naših krožnikih bo tako pristalo več sveže
zelenjave, s katero bomo nadoknadili morebitno
pomanjkanje vitaminov iz zimskega časa, ko smo
nekateri uživali malo bolj enolično prehrano. V
tokratni rubriki Gurme smo zato za popestritev
jedilnika za vas pripravili recepte dveh slastnih jedi
s svežo spomladansko zelenjavo, ki so jih pripravili
v Taverni Brajda (jug Dvorane A). Obiščite Taverno
Brajda in poizkusite še druge kulinarične specialitete
iz njihove pestre ponudbe. Dober tek!

Carbonara s
čemažem
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g špagetov
100 g čemaža
125 ml sladke smetane
3 rumenjaki
125 g pršuta
100 g parmezana
sol
poper (sveže mlet)

Špargljeva juha
•
•
•
•
•

500 g špargljev
voda
sol
sladkor
malo svetlega prežganja iz masla in
moke ali podmet (moka in voda)
• muškatni orešček
• poper
• sladka ali kisla smetana
Špargljem (belušem) odrežemo vse trde dele in olupimo
spodnji del. Zavremo malo vode s soljo in ščepom
sladkorja ter v njej skuhamo olupke in trde dele. V drugi
posodi prav tako zavremo nekaj vode s soljo in sladkorjem
in v njej skuhamo mehke dele belušev (kuhamo kakih 15
minut). Poberemo jih iz vode in narežemo na 2 cm dolge
koščke (seveda lahko narežemo že surove).
Naredimo svetlo prežganje iz koščka masla in žlice moke
ter ga zalijemo z vodo od belušev. Nato še skuhane
olupke pretlačimo skozi sito in jih vmešamo v juho.
Prevremo, dodamo koščke skuhanih belušev, začinimo
ter na koncu dodamo še sladko ali kislo smetano.

Pod hladno vodo splaknemo čemaževe
liste, jih osušimo in grobo sesekljamo. V
posodi zmešamo čemaž in smetano ter
ju pretlačimo s paličnim mešalnikom.
Pršut narežemo na trakove in naribamo
parmezan.
Špagete skuhamo v slani vodi, jih
odcedimo in damo nazaj v posodo.
Primešamo jim čemaževo kremo, pršut,
polovico parmezana in rumenjake.
Posode ne pristavljamo več na štedilnik,
saj rumenjaki na vročini zakrknejo!
Serviramo na krožnik in potresemo s
preostalim parmezanom.
Nasvet
Carbonaro lahko potresete tudi z
mozzarello, ki ste jo narezali na majhne
koščke.

POPUSTI

40%

POPUSTI

0,90€
WWW.GALERIJA-ILAMBIENTI.COM
WWW.GALERIJA-ILAMBIENTI.COM
WWW.GALERIJA-ILAMBIENTI.COM
WWW.GALERIJA-ILAMBIENTI.COM
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POSEBNE UGODNOSTI ZA ŠTUDENTE +
NAGRADNA IGRA ZA ŠTUDENTE! Spring Break v Poreíu!
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GLEDALIŠKO

Bojan Emeršič
Zvezdništvo je pri
nas neuporabna
beseda
Igralec Bojan Emeršič, ki je občinstvo pred
televizijskimi zasloni kar šest sezon spravljal
v smeh kot dr. Jože Jarc v Naši mali kliniki,
nato pa še kot Zmago Batina v oddaji Vzemi ali
pusti, v najnovejši produkciji SiTi Teatra BTC,
monokomediji Mulc … vas gleda, humorno
razkriva, kako svet odraslih, njihova dejanja in
njihove medsebojne odnose razume šestletni
otrok. Če gre soditi po odmevih po premieri
konec februarja, bo komedija Bojana Emeršiča,
ki je tudi avtor besedila, še dolgo zabavala
odraslo občinstvo in mu nastavljala ogledalo.
Pet let po Zmagu Batini, monokomediji, ki ste jo napisali po
priljubljenem televizijskem liku in jo krstno uprizorili leta
2009, se znova vračate k monodrami oziroma monokomediji.
Zdi se, da se v tej zvrsti gledališča dobro počutite?!
Res je! Težko naštejem in osmislim vse vzroke, zakaj, z gotovostjo
pa lahko rečem, da je poglavitni vzrok za moje dobro počutje v
tej zvrsti gledališča moj dar za komično, za komedijski žanr, ki ga
v ljubljanski Drami, kjer sem zaposlen, ne morem izživeti. Lahko
bi poiskal že napisano komedijo, poskusil najti tri ali štiri igralce,
režiserja in producenta, s katerimi bi besedilo uprizorili, a ker
življenje vedno opazujem skozi komično prizmo in tudi o resnih
stvareh poskušam razmišljati z nekaj humorja, je monokomedija
vedno »bližnjica« k temu, kar me v igralskem smislu zanima in
vznemirja in kar tudi občutim kot del sebe.
Pa vendar človek ne sede kar tako k pisanju, za to potrebuje
čas, navdih, dobro zgodbo, spodbudo?
Spodbud za pisanje je bilo seveda več, od vsebinskih do povsem
življenjsko objektivnih. Glavni pobudnik za pisanje je bil vendarle
moj šestletni sin, ob katerem sem začel razmišljati, kako otroci
dojemajo in razumejo nas – odrasle; pri njegovih letih znajo otroci s
svojim omejenim védenjem le »seštevati«, morda nekaj malega tudi
»odšteti«, odrasli pa v odnosih do drugih ljudi tudi »množimo« in

»delimo«. Te matematične naloge oziroma zapletene medčloveške
odnose mora otrok, da jih sploh lahko razume, zelo poenostaviti, in
prav v tem poenostavljanju oziroma »prevajanju« nastane prostor
za komično. In to komičnost otroškega razumevanja sveta odraslih
sem kot rdečo nit uporabil pri pisanju monokomedije Mulc … vas
gleda.
Je res, da bi Mulc – besedilo ste pisali kar leto dni, pri čemer
vam je nekoliko pomagal tudi vsestranski ustvarjalec Rok
Vilčnik –, uprizorjen v integralni verziji, trajal kar dve uri in
pol?
Materiala je bilo veliko in nulta verzija predstave je res trajala dobri
dve uri, zato sem besedilo pozneje krajšal in dopolnjeval, režiserja
predstave Jašo Jamnika zasipal z domislicami in na koncu ohranil
le tisto, kar je bilo na odru res humorno in komično; vsaka situacija
je namreč lahko komična ali resna, kakšna bo, je odvisno le od
interpretacije in konteksta, v katerega je umeščena.
Ima humor tudi meje? Lahko komik ali igralec kljub duhovitosti
prestopita mejo?
Z varne razdalje parterja je na odru vsaka komedija videti kot sila
preprosta reč, a prav v tej preprostosti se skrivajo njene pasti. Da
bi se jim izognili, mora tudi humor imeti mejo! Ta je v njegovem
podajanju, in če igralec mejo prestopi, se mu gledalec upre, in
igralec gledalca izgubi. Igralec mora znati videti mejo, gledalčev
smeh – ta je vedno spontan, nikoli razumski – pa je zato edini
pokazatelj, da igralec ni prestopil meje in da je predstava dobra.
Pri Mulcu so nekateri testni gledalci imeli pomisleke zaradi dela
besedila, ki govori o smrkljih, a se mu do zadnjega nisem hotel
odpovedati, saj vem, da se da gledalca tudi »zapeljati«; besedilo,
ki bi izven predstave izzvalo zgražanje, v drugačnem kontekstu,
podano gledalcu v pravem trenutku in na pravem kraju, postane –
vsaj tistim, ki premorejo nekaj samokritike – lahko tudi smešno. In
za to ni potrebno veliko, dovolj je, da v predstavi rečem: Naj dvigne
roko tisti, ki še ni pojedel smrklja!
Komedija ima veliko obrazov. Kako bi žanrsko opredelili
Mulca?
Mulc … vas gleda se od daleč spogleduje s stand up komedijo,
pa čeprav predstave ne gradim na pripovedovanju vicev, ampak
na izrazito igralskem deležu. Močnejši sem v zgodbah in hkrati
odigram tri, štiri like. Ko mi je nekdo po premieri rekel, da je imel ob
gledanju predstave občutek, da je gledal na odru več igralcev, sem
bil zadovoljen, dobil sem občutek, da je bil moj namen dosežen.
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Gre za premišljeno odločitev. Da bi igral otroka, sem prestar, z
otroškim vokabularjem tudi ne bi mogel povedati veliko. Če bi na
oder stopil kot Bojan Emeršič in bi občinstvo prepričeval, da sem
otrok, mi nihče ne bi verjel. V predstavi zato ne posnemam otroka
in njegovega obnašanja, temveč le glasno razmišljam tako, kakor bi
– seveda z drugačnimi besedami – razmišljal otrok. Moj kostum le
pomaga, da je »prehod« od Bojana Emeršiča do otroka za gledalca
spontan. Mulc postanem le takrat, ko igram več likov hkrati in je
eden od njih tudi otrok. Gledalci z razumevanjem nimajo težav.
Ste se kdaj zbali, da bi kateri od vaših prepoznavnih komičnih
likov, ki se jim bo zdaj zagotovo pridružil tudi mulc, lahko
zasenčil Bojana Emeršiča, igralca ljubljanske Drame?
To je bojazen večine naših igralcev. Slovensko gledališko tržišče je
majhno, zato nikoli ne moreš vedeti, kdaj bo tvoje sodelovanje v
komercialnih predstavah ali televizijskih oddajah zasenčilo tvoje
delo v matični hiši. To je bil tudi razlog, da sem se prvih deset let
igralske kariere izogibal povabilom v komercialne predstave in
sprejel le televizijsko vlogo v Naši mali kliniki. Lik Zmaga Batine mi
je od Bojana Emeršiča uspelo ločiti do te mere, da je večina verjela,
da gre za resnično osebo, in so Zmagovo mesnico celo iskali po
Mariboru. Uspelo mi je, ker je bila moja transformacija popolna. Ker
za likom Zmaga Batine nihče ni iskal igralca, sem tudi v gledališču
ostal igralec. Iz enakega razloga sem tudi v Mulcu preoblečen v
mulca.

Prijavite se na novo
storitev in nakupujte
vse potrebno za
novega družinskega
člana kar
11 odstotkov
ugodneje.

STE ŽE NA

PORODNIŠKEM

POPUSTU?

Zaradi Zmaga Batine vas danes prepoznajo vsi, tudi tisti, ki
ne hodijo v gledališče. Verjamete v zvezdništvo?
Ne, pri nas zvezd ni. V tujini so zvezde res zvezde, vedno nekoliko
oddaljene od navadnih smrtnikov in zato nedostopne, pri nas pa se
lahko vsakdo obregne vate in v banki ne smeš niti glasno pomisliti,
naj odprejo še eno okence. Zvezdništvo je pri nas neuporabna
beseda.
Ob sinu Tiborju doma vzgajate še nemškega bokserja Harija;
ste pomislili, da bi o odraslih in o svetu morda spregovorili
tudi skozi pasje oči?
Hvala za idejo! Pisanje skozi pasji pogled in logiko bi v besedilo
vneslo zanimive in zelo duhovite momente, takšna predstava bi
bila drugačna, bolj absurdna … Ampak če dobro premislim, je
otroški pogled na svet enak pasjemu. Ne pravijo zaman: Kupi si
psa, treniraj ga in šele nato imej otroka. Pri obeh gre za enak model
vzgoje, ki temelji na sistemu vztrajanja pri tistih stvareh, ki jih želiš
doseči. Ko to postane pravilo, vztrajanje lahko opustiš in doseženo
postane del življenja. Če popustiš, te pojesta oba, pes in otrok.

11 %

PORODNIŠKI
POPUST

KLUB

V predstavi ste oblečeni v kratkohlačnika, vaš jezik pa je
skoraj vso predstavo jezik odrasle osebe …

Trikrat žlahtni na festivalu Dnevi komedije 2014
V Celju so v soboto, 15. marca, ob sklepu 23. festivala Dnevi komedije, na katerem se je v tekmovalnem programu
v treh tednih z osmimi izbranimi predstavami predstavilo
prav toliko slovenskih gledališč, znova slovesno podelili
festivalske nagrade. Kar tri od petih podeljenih nagrad so
prejeli ustvarjalci Vojnovićeve komedije Tak si v produkciji
SiTi Teatra BTC in Krekerja.
Strokovna festivalska žirija, ki so jo sestavljali režiserka Ajda
Valcl (predsednica), gledališka kritičarka Mojca Jan Zoran
in dramaturginja Simona Hamer, je naziv žlahtni komedijant soglasno podelila Klemnu Slakonji za vloge Potnikov,
naziv žlahtni režiser pa Aleksandru Popovskemu (tudi)
za režijo omenjene uprizoritve, ki je z oceno 4,5616 postala
še žlahtna komedija 2014 po izboru občinstva.
Žirija je Klemnu Slakonji nagrado namenila za upodobitev različnih likov in zapisala, da »iz celote precizno lušči
bistvo in ustvarja karikirane like potnikov in se sprehodi
skozi transformacije današnjega človeka ter z neverjetno
natančnostjo in vsakič z neizprosno zahtevnostjo do sebe
in predstave v celoti se prestavlja iz lika v lik ter drobce posameznika prevaja v trpko življenje slehernika«. Aleksandra Popovskega pa je nagradila za »gledališče polnokrvnega humorja, ki ni zgolj zabava. Humor z jasnim avtorskim
podpisom v prefinjenih situacijah in z mojstrskimi obrati
uporablja za nastavljanje ogledala oziroma kot orodje za
razgaljanje posameznika in njegovega odnosa do družbe.
Popovski je režiser, ki odpira prostor igralcem in jim daje
možnost za ustvarjanje presežnih kreacij.«

Draga nosečnica, dragi starši!

Z vami se veselimo najlepšega obdobja v življenju, ki ga nikoli ne pozabimo. To
obdobje pa je lahko tudi finančno zahtevno, zato vam želimo v Baby Centru z novo
storitvijo »Porodniški popust« stati ob strani. Nosečnice in starši se lahko prijavite
na storitev »Porodniški popust« in dve leti neprekinjeno kupujete izdelke, ki jih potrebujete ob prihodu novega člana in v mesecih po njegovem rojstvu, s kar 11-odstotnim popustom. V ponudbi znižanih kategorij boste našli vse prve avtosedeže,
vozičke, posteljice in posteljnino, previjalne mize in komode, hranilne stolčke, prsne črpalke, dude, stekleničke, hladilna mazila, kašice, prve igrače in še in še.
Storitev je brezplačna in na voljo vsem članom Kluba Baby Center. Prijavite se nanjo
v naših trgovinah ali na www.babycenter.si, kjer si lahko ogledate celotno ponudbo
znižanih kategorij izdelkov z ustreznim popustom in dobite še druge informacije.
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Tudi na do 10 obrokov
brez obresti in stroškov
odobritve! EOM 0%*

Poskrbimo
za dodatke**
vašega telefona
(Torbice, polnilci,
zaščitne folije, avto
nosilci, polnilci, pisala, ...)

Več kot 60
*
različnih modelov!*

Akcija je trenutno veljavna in velja do 6. 5. 2014.
* Razrezana cena velja za pametne telefone nad 140 €. Akcija ne velja v spletnem centru bigbang.si, ne velja za izdelke v akciji in za izdelke v odprodaji.
** Zaloga ni na voljo v vseh trgovinah Big Bang.

TABLIČNI
RAČUNALNIK
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Asistent

Dostava Vnos Montaža Priklop

t
Big Bang Asisten
vam nudi

Ekipa izkušenih predavateljev v Big Bangu
vas bo naučila uporabljati aplikacije, ki
vam bodo v pomoč pri vsakdanjem delu in
pri novih zabavnih izkušnjah.
Za proste termine in prijavo se, prosimo, obrnite na telefonsko
številko 080 29 02 med 8. in 16. uro od ponedeljka do petka,
ali preverite na naši internetni strani tecaji.bigbang.si. Prijavo
na tečaj lahko oddate tudi na elektronski naslov:

tecaji@bigbang.si.
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BREZPLAČNO dostav
stanovanje in
BREZPLAČEN vnos v
ašega
BREZPLAČEN odvoz v
starega aparata.
li priklop*
ugodno montažo in/a
.si
asistent.bigbang

*Montaža in/ali priklop je na voljo za belo tehniko, rečunalnike in avdio - video opremo.
Za več informacij se obrnite na naše prodajno osebje.
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Mesta, kjer se izvajajo tečaji: Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Celje. Več na bigbang.si
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