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FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE
BTC City Ljubljana, 17. – 18. maj 2014
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BTC City Vodnik je tiskan na ekološkem papirju.

BTC CITY / DELOVNI ČAS

PRENESI APLIKACIJO:
V KORAKU Z NAJLJUBŠO GLASBO
*Naročniško razmerje s paketom Deezer neomejeni lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik. Paket Deezer neomejeni vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e, 1 GB prenosa podatkov, dostop
do storitve Deezer in prenos glasbenih podatkov prek storitve Deezer za mesečno naročnino 26 EUR. 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.
Naročniki paketa Deezer neomejeni lahko pod pogoji storitve Deezer Premium+ družbe Blogmusik, dostopajo do vse razpoložljive glasbe prek storitve Deezer in do vseh razpoložljivih funkcionalnosti storitve Deezer na različnih napravah (pametni telefon, BOX, računalnik
in tablica). Za delovanje aplikacije Deezer na BOX-u, mora ta biti povezan v standardnem načinu delovanja. Prenos glasbenih podatkov prek storitve Deezer je vključen v paket Deezer neomejeni. Prenos podatkov pri uporabi storitve Deezer preko mobilnih omrežij drugih
operaterjev (npr. roaming, storitve drugih operaterjev v Sloveniji) se zaračuna po ceniku - pred tovrstno uporabo vam svetujemo, da preverite kakšni bodo stroški prenosa podatkov, ter da vključite in uporabljate ustrezne ukrepe za preprečevanje prekomernih stroškov
prenosa podatkov. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i, neomejen prenos glasbenih podatkov prek storitev Deezer 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. Slike so simbolične. Cene so v EUR
z DDV. Telekom Slovenije si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o storitvah Mobitel in ostali prodajni ponudbi, obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.

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

Sončno in toplo majsko sobotno dopoldne sem kot že toliko let prej prav nedomiselno izkoristila za urejanje garderobnih omar. Med vnovičnim premeščanjem
bolj toplih oblačil na zgornje, bolj odročne police, in frfotajočih poletnih oblek na
spodnje ter trenutkih vzhičenja ob spoznanju, da se redna telovadba vendarle
obrestuje, saj še vedno lahko zlezem v poletni kostim, kupljen pred dvema letoma,
sem večkrat skrivaj poškilila na dogajanje pred našo garažo, kjer si je edini moški
predstavnik naše družine že od zgodnjega jutra dal opraviti z avtomobilom. Ženski
pogled na »moške« opravke mi je sicer narekoval, da bi sama v tem času očistila
vsaj pet avtomobilov in ne bi brez vzroka postopala okoli kupa pločevine, sedala
vanj in že petnajstič z jelenjo krpo obrisala armaturo. Toda ko sem po poznem kosilu svoj pomislek glasno izrekla in ob tem še predlagala, da je avto ceneje odpeljati do bližnje avtopralnice, moj »predlog« – po kratkem molku na drugi strani
– ni ostal brez odmeva. Le v nekaj minutah sem namreč izvedela, da tudi moje
obnašanje – ko gre za mojo cestno »specialko« na dveh kolesih – ni normalno:
da trepetam za vsako prasko na kolesu, čeprav mi je za praske na avtu vseeno, da
za kolo premoremo več mazil in šamponov kot za celotno hišo in vrt in da on ne
bo nikoli pozabil noči, ko me je sredi noči v pižami zalotil sredi domače garaže ob
preizkušanju zavor na takrat še novem kolesu.
Na kolo sem se res navezala, skupaj sva premagala že veliko klancev, od dežja
spolzkih cest in poletno razbeljenega asfalta in tudi vzdrževati ga je bolj preprosto
kot avto, zato zanj bolje skrbim. Priznam, ugovarjala nisem, sem pa v mislih že
odštevala dneve do skorajšnjega 33. kolesarskega Maratona Franja v začetku junija
in sklenila, da se ga bom letos udeležila bolje pripravljena kot lani, ko sem za ekipo
BTC City Ljubljana v svoji kategoriji pridelala prve stopničke, za nameček pa tudi
majski BTC City Vodnik posvetila kolesarjenju.
Rečeno, storjeno! V tej številki vam predstavljamo opremo za kolesarje in kolesarske dodatke, živila, ki so namenjena prehrani športnikov in jih najdete tudi na
naši Tržnici BTC City, v rubriki Gurme pa vam ponujamo dva »kolesarska« recepta
za pripravo odličnih jedi na predvečer Maratona Franja; zaupal nam ju je znani
nizozemski kuharski mojster Rudolph van Veen, ki bo v soboto, 17. maja, za obiskovalce BTC Cityja pripravil nekaj slastnih jedi. In ker maj tradicionalno poteka v
znamenju Festivala nakupov in zabave, tokrat enaindvajsetega (17. in 18. maj), prilagamo še seznam trgovin in festivalskih znižanj.
P. S.: Od tiste sobote, ki je družino razdelila na kolesarje in avtomobiliste, je
minilo nekaj dni. Odločila sem se, da bom poskusila razumeti tudi avtomobilske
navdušence (teh je vsaj toliko, kot je moške svetovne populacije) in jim bom v eni
od prihodnjih številk Vodnika namenila tudi avtomobilski kotiček.

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: 123.000 izvodov DISTRIBUCIJA:
Delo, d. d.
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku
redakcije.
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EXTREME INTIMO ZA VSO DRUŽINO
V trgovini Extreme Intimo se za vas trudijo, da boste s spodnjim perilom, spalnim programom in kopalkami navdušili.
Zelo pomembno je, da je to, kar nosimo neposredno na koži,
nežno, mehko in udobno, zato so materiali blagovne znamke
Extreme Intimo iz najbolj kakovostnih materialov in v skladu z najnovejšimi modnimi trendi. Pustite se presenetiti in
obiščite trgovino Extreme Intimo. Razvajajte sebe in svoje
najbližje v svetu kvalitetnega bombažnega perila. Poleg ženske kolekcije nudijo namreč tudi kolekcijo za moške, deklice,
dečke in dojenčke.

Dvorana A / pritličje / vhod A1
trgovina@extremeintimo.si / www.extremeintimo.si

CHAMPION ZA VSE LJUBITELJE ŠPORTNE HUDADUDA ZA STARŠE, KI CENIJO
MODE
KAKOVOST IN DRUGAČNOST
Športna trgovina Champion vas v maju pričakuje v zgornji
etaži Dvorane A. Na policah trgovine boste našli športna
oblačila Champion za vso družino. Praznih rok ne bodo ostali
niti najmlajši, saj so na voljo tudi otroška oblačila od starosti
šest mesecev naprej. Njihova ponudba je obogatena tudi s
številnimi različnimi dodatki za na plažo ali bazen – nudijo namreč pestro izbiro torb, kopalk in brisač. Vse ljubitelje
znamke Champion bodo kmalu razveselili tudi z žensko, dekliško, moško in otroško obutvijo.

V trgovini HudaDuda.si najdete otroške vozičke, lesene igrače in knjižice priznanih tujih proizvajalcev – blagovna znamka 4 moms nudi najbolj tehnološko napredne vozičke, pri
Concordii design premikajo meje barvnih lestvic in dizajnov
otroških vozičkov, Selecto proizvaja neverjetne igrače, ki
spodbujajo učenje in razvoj otroka. Poleg omenjenih znamk
je na voljo še vrsta drugih, vse pa si lahko ogledate tudi v
spletni trgovini www.hudaduda.si. Izbirajte, kupujte, občudujte in razvajajte svoje malčke s kakovostnimi, originalnimi,
didaktičnimi ali razvedrilnimi izdelki norega dizajna in barv.

Dvorana A / zgornje pritličje / vhod A7
T: 059 228 411 / info@championslovenija.si
www.championslovenija.si

Dvorana A / zgornje pritličje / vhod A7
T: 031 573 375 / info@rosea.si / www.hudaduda.si

V poslovalnici Ključek, ki jo najdete v trgovskem centru Merkur BTC, vam izdelajo vse vrste ključev, pa naj gre za navadne, specialne ali avtomobilske kodirane. Pri njih prav tako
najdete pestro ponudbo ključavnic za kolesa in motocikle
ter varnostne cilindrične vložke z zaščitenim ključem, nudijo
pa tudi izdelavo sistemov cilindričnih vložkov na isti ključ ali
bolj komplicirane sisteme na glavni ključ. V Ključku vam lahko izdelajo tudi kopijo avtomobilskih ključev za večino vozil,
saj so opremljeni z najsodobnejšimi napravami na tem področju. Tako boste prihranili nepotrebne ali celo visoke stroške v primeru izgube zadnjega rezervnega ključa. Obiščite
poslovalnico Ključek in se prepričajte o njihovi ponudbi ali
pa jih le vprašajte za nasvet. V obeh primerih vam bodo z
veseljem pomagali!

SOS ZAVAROVANJA IZKORISTITE
UGODNOSTI ZAVAROVALNICE GENERALI

IGLU ŠPORT RAZSTAVNI PROSTOR
OPREME ZA KAMPIRANJE IN TABORJENJE

Ekskluzivna Agencija SOS Stanislav Šoštarić, s. p., ki zastopa Zavarovalnico Generali, vas od začetka maja pričakuje na
novi lokaciji, in sicer v prvem nadstropju Dvorane 7. Uredijo
vam avtomobilska zavarovanja, zavarovanja doma in premoženja, osebna, življenjska in nezgodna zavarovanja, turistična zavarovanja ter zavarovanja odgovornosti. Ker spoštujejo
odločitve in potrebe pri zagotavljanju vaše varnosti v prihodnosti, vam nudijo tudi strokovno pomoč in skrb pri izbiri
zavarovalnih produktov Zavarovalnice Generali.

Od maja pa vse do konca avgusta se lahko v kletnem prostoru Dvorane 3 seznanite z najnovejšimi trendi opreme za
kampiranje in taborjenje. Iglu šport je za družine, kolesarje,
pohodnike, ribiče ali motoriste pripravil vrhunske šotore,
zložljivo pohištvo, kuhalni pribor, ležalne podloge in mreže
ter vso opremo za taborjenje tako na morju kot v hribih ali
ob jezeru.

Merkur / dvorana 17 / T: 051 334 433 / info@kljucek.si
www.kljucek.si

Dvorana 7 / severni del / T: 031 507 879
stanislav.sostaric@generali.com

KLJUČEK ZA VAREN DOM, AVTO IN KOLO

Dvorana 3 / T: 01 585 15 17
trgovina.btc@iglusport.si / ww.iglusport.si
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PRVA EKO-ART TRŽNICA ZA DOMAČE
USTVARJALCE

ZAKLJUČUJE SE NATEČAJ VARNO NA
KOLESU
TRANSPORT FOOTWEAR
MAVRIČNE SUPERGE BLINK
Blink je drzen in razigran. Vsako sezono nas preseneti s čevlji, ki povzemajo najnovejše modne smernice v svojih najdrznejših oblikah, obenem pa so cenovno privlačni. Za sezono
pomlad-poletje 2014 pri Blinku izstopajo z barvami. V trgovinah Transport Footwear in v njihovi spletni trgovini: www.
transport-shop.com so za vas na voljo modne superge različnih barv po neverjetni ceni 39,99 evra.

Dvorana A / klet / vhod A8
T: 01 585 14 37

NA NATEČAJ »SPODBUJAJMO
PRIJATELJSTVO« SE JE PRIJAVILO
PREKO . OTROK
Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je skupaj z družbo
BTC pripravilo natečaj Spodbujamo prijateljstvo, ki združuje
projekte iz različnih področij trajnostnega razvoja. Namen
natečaja je spodbujanje otrok k pozitivnemu razmišljanju o
prijateljstvu ter razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. V natečaju je sodelovalo preko 1.100 otrok iz 59 slovenskih vrtcev
in osnovnih šol. Skupaj so poslali 79 izdelkov, najboljši med
njimi pa so bili razstavljeni v spodnji etaži Emporium vse do
10. maja. Razstavo del je omogočila družba BTC, ki ob svoji
60. obletnici pod sloganom »V korist prihodnjih generacij«
nadaljuje s spodbujanjem družbeno odgovornih projektov
pri mladih generacijah.

Skoraj 2500 učenk in učencev iz kar 92 osnovnih šol, kolikor
jih je letos sodelovalo na vseslovenskem natečaju Varno na
kolesu, v teh dneh prejema zaslužena priznanja in nagrade za
sodelovanje. Med 7. in 19. majem bo potekalo kar osem regionalnih podelitev, na katerih se bo družba Butan plin s partnerji
vseslovenske kolesarske pobude zahvalila sodelujočim mentorjem in učencem za trud in ustvarjalnost, ki so jo pokazali
v okviru natečaja, ter jim podelila zaslužene nagrade. Najbolj
domiselni in zanimivi izdelki, ki so nastali v štirih sklopih razpisa, bodo med 12. majem in 9. junijem na ogled v spodnjih
prostorih Emporiuma (BTC, hala D). Velika zaključna prireditev, kjer bodo učenke in učenci desetih najboljših šol prejeli
zaslužene nagrade, pa bo potekala v četrtek, 29. maja 2014,
prav tako v prostorih Emporiuma. Pridružite se nam tudi na
www.varnonakolesu.si ter na FB Varno na kolesu.

FESTIVAL SLOVENSKIH JEDI TRŽNICA
BTC CITY, . MAJ OD . DO . URE
Na Tržnici v BTC Cityju bo v soboto, 24. maja, med 9. in 14. uro
potekal Festival slovenskih jedi. Na stojnicah se bodo s kulinarično ponudbo predstavili proizvajalci jedi različnih slovenskih
pokrajin: Prekmurje z gibanico, Gorenjci s kranjskimi klobasami, kislim mlekom in skuto, Notranjska z ovčjim sirom, potico
in skuto, Kras in okolica Tolmina z izvrstnimi idrijskimi žlikrofi,
Bela krajina pa z belokranjsko pogačo. Sočasno s kulinaričnim
doživetjem bo potekal tudi pester zabavni program. Nastopajoči bodo med drugim peli slovenske narodne pesmi in igrali na
harmoniko.

AVTOMERKUR VEČ KOT SAMO AVTO
Družba Avtomerkur, se že več kot 50 let ukvarja s prodajo novih in rabljenih vozil, nadomestnih delov in dodatne opreme za
vozila ter s servisom za vozila različnih znamk. Družba je tudi
zastopnik za prodajo in servis vozil Citroen, Hyundai in Škoda in
posluje na treh lokacijah; ena od njih je prodajni salon Citroen v
BTC Cityju Ljubljana. Avtomerkur z velikim izborom novih vozil
omenjenih blagovnih znamk zadovolji želje in potrebe širokega
kroga kupcev, s servisnimi storitvami pa kakovostno, hitro in
poceni poskrbi za jeklene konjičke. Postanite ena izmed zadovoljnih strank Avtomerkurja tudi vi.

www.avtomerkur.si

ČEBELICI V MESTU

RAZSTAVA VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
KRISTALNA PALAČA, OD . DO . MAJA
Art Directors Club (ADC) je neprofitna članska institucija, ki
ima sedež v New Yorku in od leta 1920 vsako leto razpisuje
svetovni natečaj za izbor kreativnih oblikovalskih rešitev. Te
prepoznavajo in častijo najboljše rešitve v tekočem letu na
področju vizualnih komunikacij. Nagrajenci del so vsako leto
predstavljeni in vključeni v potujočo razstavo Young Guns, ki
je predstavljena v evropskih mestih, poleg tega pa še v Severni Ameriki, Aziji in Južni Ameriki. V Ljubljani letos razstavo
gostimo že četrtič zapored. Ogledate si jo lahko med 19. in
31. majem v Kristalni palači.

Podpori domačim ustvarjalcem se pridružuje tudi ljubljanski BTC City. Domači ustvarjalci bodo tako lahko od maja do
vključno septembra letos vsako tretjo soboto v mesecu prodajali svoje izdelke na stojnicah med Dvorano A in Tržnico
BTC City.
Prva EKO-ART tržnica bo v soboto, 24. maja, od 10. do 20. ure,
na njej pa lahko sodelujejo ustvarjalci s statusom samostojnega kulturnega delavca, samostojnega umetnika, samostojnega podjetnika ali podjetnika pa tudi dijaki, študentje, upokojenci in občani, ki imajo registrirano osebno dopolnilno delo.
Cena celodnevnega najema stojnice bo 30 evrov, mogoče pa
je najeti tudi le polovičko stojnice po ceni 15 evrov.
Prednost imajo ustvarjalci, ki ponujajo unikatne izdelke iz
odpadnih materialov oziroma z vsebino, ki spodbuja dvig
okoljske ozaveščenosti ali se ponašajo z ekološko noto.
Ustvarjalci se lahko na EKO-ART tržnico prijavite prek e-maila urednistvo@ekoknjiga.si. Zadostuje le sporočilo z
imenom, priimkom in ustvarjalčevim statusom, z opisom
izdelkov in do petimi fotografijami. Pohitite, število stojnic
je omejeno!

ZATO! IGRAM ODBOJKO
TRG MLADIH, . JUNIJ
Na Trgu mladih bo v soboto, 14. junija 2014, od 9.ure potekal
Dobrodelni turnir v odbojki na mivki Zato! Igram odbojko. Dobrodelni turnir, ki ga organizira Rotary klub Ljubljana 25, je zaključni dogodek projekta Stopimo skupaj za naše šolarje – še
drugič. S pridobljenimi sredstvi bomo socialno ogroženim šolarjem pomagali pri nakupu šolskih potrebščin za šolsko leto
2014/15. Dogodek sta podprla Monte iz Zotta in medijski pokrovitelj Krater Media. Sodelujete lahko tudi vi s prijavo svoje ekipe
na turnir, donacijo ali pa sponzoriranjem dogodka.
Za dodatne informacije glede sodelovanja na odbojkarskem
turnirju pošljite e-sporočilo na stopimoskupaj@rc25.si. Več
informacij o dobrodelnem projektu na www.stopimoskupaj.si.

NagradNa igra

nominirajte 3 prijatelje, ki so leni kot troti
in 3, ki so pridni kot čebele in osvojite
darilne bone BTC City v vrednosti 100 eur
Več o nagradni igri na www.btc-city.com/cebele

Posadite medovito rastlino in pošljite SMS za mesto
prijazno čebelam.
Pošljite SMS s ključno besedo CEBELA na 1919 in prispevajte 1 eur za učni
čebelnjak na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol.
Prispevate lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Simobila, Izimobila in Debitela. Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so
objavljeni na spletni strani www.ohranimo-cebele.si.

MILLENIUM

ATLANTIS

Teniško poletje
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Rezervacije in informacije:
T: 031 400 424
E: plavanje@btc.si

Ugodne cene teniških paketov
Do 31. julija 2014

Poletje je pred vrati ter z njim lepši, sonca in energije
polni dnevi, ki jih bo večina med vami preživela nekje
ob morju, z nogami v hladni vodi in glavo pod senčnikom, aktivnejši pa jih boste zagotovo izkoristili tudi za
športne aktivnosti. A vroči dnevi nas pri športnih aktivnostih ne silijo le v to, da se zavarujemo pred soncem,
temveč nas preženejo tudi v prijetno hlajene prostore,
kjer športne aktivnosti znova postanejo užitek – tudi v
Športni center Millenium.

Le kdo se ne veseli poletja, počitnic, plavanja
ali čofotanja v morju ali jezeru? A da bi bilo to
za naše kratkohlačnike kar najbolj zabavno in * Zaradi praznika 25. junija 2014 tečaj odpade. V drugem
varno, je prav, da jih na poletne vodne aktivnosti tednu tečaja bomo zato učno uro podaljšali na 1 uro in 15
dobro pripravimo. V Vodnem mestu Atlantis minut.
zato pripravljamo intenzivne dvotedenske
poletne plavalne tečaje, na katerih bomo STROKOVNI CENTER ZDRAVJA
mlade neplavalce naučili osnovnih plavalnih LPG Endermologija in HUBER vadba
veščin, plavalcem pa pomagali izpopolniti in
utrditi plavalno znanje.
Do poletja je še dovolj časa, da poskrbite za lepo telo in mla-

Paket 6 ur
Od 7. do 17. in od 21. do 23. ure: 40 €
(1 ura: 6,67 €)
Od 17. do 21. ure: 70 €
(1 ura: 11,67 €)
Paket 12 ur
Od 7. do 17. in od 21. do 23. ure: 70 €
(1 ura: 5,83 €)
Od 17. do 21. ure: 120 €
(1 ura: 10 €)

Teniški navdušenci bodo v vročih poletnih dneh in soparnih
večerih svoj »prostor pod soncem« zagotovo našli na enem
od petih pokritih in ohlajenih teniških igrišč ŠC Millenium, v
katerem igranje tenisa v poletnih dneh znova postane pravi
užitek; prijetna temperatura, zaščita pred vse bolj škodljivimi
UV-žarki in slepečim soncem, ugodne poletne cene najema
igrišč ter specializirana trgovina s teniško opremo S Šport so
zadostni razlogi, da se to poletje z odprtih teniških igrišč preselite pod streho ŠC Millenium.

Novo!
Merilnik telesne sestave
Indeks telesne mase (ITM) že dolgo ni več zadostni pokazatelj
razmerja med mišično maso in maščevjem, zato vam v
ŠC Millenium ponujamo testiranje na osebnem merilniku
telesne sestave priznanega japonskega proizvajalca. Z njim
lahko izmerite:
- telesno težo (kg),
- težo kosti (kg),
- mišično maso (kg),
- segmentni* delež telesne maščobe (%),
- stopnjo maščobe v trebušnem predelu – visceralna
maščoba (%),
- delež vode v telesu (%),
- starost presnove (leta),
- dnevne energijske potrebe v kalorijah,
- indeks telesne mase (ob vnosu podatkov o višini, teži in
stopnji telesne aktivnosti).

Otroci bodo intenzivne plavalne tečaje, ki bodo potekali v
majhnih skupinah (od pet do osem tečajnikov) pod vodstvom
plavalnih učiteljev lahko obiskovali od 2. junija do 8. avgusta v
petih dvotedenskih terminih, od katerih bo vsak trajal (izjema
je le drugi termin z dnevom plavanja manj) 10 plavalnih ur.
Prva ura vsakega termina bo namenjena testiranju plavalnih
sposobnosti vsakega otroka, na podlagi rezultatov pa bomo
oblikovali skupine, primerne znanju, starosti in izkušnjam
otrok.
Termini
I. od 2. do 13. junija 2014
II. od 16. do 27. junija 2014*
III. od 30. junija do 11. julija 2014
IV. od 14. do 25. julija 2014
V. od 28. julija do 8. avgusta 2014
V vsakem terminu se lahko odločite za tečaj ob 17. ali 18.
uri. Ura tečaja traja 60 minut, in sicer od prevzema otroka v
garderobi do predaje otroka staršem po koncu ure.

T: 01 585 21 27, 040 82 70 90 / vodnomesto©btc.si
www.lpg-studiofigura.si

Počitnice so za večino otrok in šolarjev najlepše obdobje šolskega leta, za njihove starše ali skrbnike pa obdobje skrbi, kam
z mladimi počitnikarji. V Atlantisu zato za otroke od 4. do 15.
leta organiziramo celodnevno počitniško varstvo, v katerem
bodo otroci pod budnim očesom animatorjev izpopolnili znanje plavanja, se igrali različne vodne in družabne igre, uživali
na zabavnih in adrenalinskih vodnih rekvizitih, ustvarjali v najrazličnejših tematskih delavnicah … Poskrbeli bomo za varno
in nepozabno zabavo otrok pa tudi za polne želodčke in osvežujoče sladko presenečenje. Vse, kar za brezskrbno zabavo v
vodi sredi Ljubljane otroci potrebujejo, so dvoje kopalk in brisača, za dobro voljo pa bomo poskrbeli mi.
Rezervacije in informacije:
T: 030 242 128 / varstvo@btc.si

Atlantis znova med zmagovalci
Vodno mesto Atlantis je po mnenju obiskovalcev, ki so
sodelovali v izboru Naj wellness 2013/14, znova najboljši
med slovenskimi wellness centri v kategoriji rezidentov.
Letošnja akcija, katere namen je bil širši javnosti posredovati čim več informacij in podatkov o wellnessu in
zdravem načinu življenja na splošno ter seveda o konkretni ponudbi slovenskih wellness centrov, je potekala od
konca lanskega novembra do sredine letošnjega marca,
v tem času pa se je v uredništvu Dobro jutro, Slovenija,
ki je tudi organizator akcije, nabralo skoraj 15.000 glasov
obiskovalcev welness centov.

%
20
razen na oddelku akustike

na vseh oddelkih
17. in 18. maj 2014

2 brezplačni uri
z osebnim trenerjem
+ darilo (3 mesečna uporaba
spletne aplikacije za sestavo
jedilnika moje kalorije)

Vrhunski fitnes
za vrhunsko formo

Zbiramo prijave za poletno počitniško
varstvo

*

Dobljeni rezultati bodo pri treningih v pomoč vam in vašemu
osebnemu trenerju.

priporoča

dosten videz. V Strokovnem centru zdravja Vodnega mesta
Atlantis vam bomo pri tem pomagali z LPG Endermologijo,
naravno in znanstveno dokazano metodo celične stimulacije, ki spodbudno vpliva na mikrocirkulacijo, odstranjuje
celulit, oblikuje telo, zmanjšuje lokalizirano maščobo, vrača tonus vezivnemu tkivu in pospešuje izločanje toksinov iz
telesa. LPG Endermologija je namenjena tako ženskam kot
moškim, njen učinek pa lahko opazite že po šestih terapijah.
Visoka tehnologija naprave Huber Spineforce je namenjena
vsem, ki imate težave s hrbtenico. Naprava z oscilirajočo
ploščadjo in mobilnim stebrom Huber SpineForce uporabnika nenehno sili v iskanje ravnotežja, s tem pa tudi spodbuja koordinacijo gibov in hitrost zaznavanja sprememb.
Vse vaje omogočijo povečanje gibljivosti in moči hrbtenice
in vsega telesa, ob pravilnem izvajanju pa uporabnika pripeljejo do izjemnih rezultatov.

* Možnost meritve v petih segmentih (obe roki, nogi in trup).

Mitja
Petkovšek
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Poletni plavalni tečaji

do

popust

Slike so simbolične.

Letna karta za fitnes za 1 eur na dan
– prihranite 40 %!*
* veljavnost akcije do preklica.

4/23/14 11:36 AM

ŠC Millenium / T: 01 585 15 00
millenium@btc.si / www.millenium.si

Millenium 2014 Savna Akcija 165x30+5.indd 1

-12
% +
-5
takoj
do

Ob nakupu enega obiska savne, drug obisk savne brezplačen

(karti se obračunata kot nakup karte s 50% popustom, koristiti se morata istočasno).

gotovina

Veljavnost kupona do 30. 6. 2014

4/23/14 11:35 AM

%

oglas BTC 245x180 mm.indd 1

+

-5%

i

2 za 1

tic

r

Ugodnost lahko izkoristite do konca junija 2014.

SLO

ka

SAVNA

KUPON ZA BREZPLAČNO ANALIZO TELESNE SESTAVE

Kupon

a ugodno

do

kartica

st

Millenium 2014 Oglas Petkovsek 265x88+5 Vodnik.indd 1

*Do 20 % popust velja na oddelkih: bela tehnika, mali gospodinjski aparati, kuhinjski pripomočki, osebna nega, ogrevanje, svetila,
elektro instalacije, orodje, stroji, stavbno pohištvo, les, barve in laki ter na oddelkih z vrtnim, poletnim in kopalniškim programom
v trgovskem centru MERKUR BTC do prodaje zalog. Popust ne velja za izdelke elektronike (televizorje, prenosne in tablične računalnike,
akustiko, fotoaparate in telefone), izdelke, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije, izdelke označene s simbolom “nepremagljiva cena”, izdelke
“pokaži in prihrani” in izdelke po “razdeljeni ceni”. Popusta ni mogoče uveljaviti ob nakupu darilne kartice Merkur, kartic za mobilne telefone
in tobačnih izdelkov.

MERKUR, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Športni center Millenium ∙ Šmartinska 152, Ljubljana
T 01 585 15 00 ∙ E millenium@btc.si ∙ www.millenium.btc.si

9.5.2014 9:50:52

ZGOVORNO

Rudolph van Veen
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Kuharski mojster

BTC CITY

VAŠA POTICA JE
IZJEMNA!

PREDSTAVLJA

Kako na vašo odsotnost gleda vaša družina? Vas kdaj
spremlja na poti?
Ne, vedno potujem sam. Že od nekdaj je tako, saj sem prepričan,
da je kakovostno preživljanje časa mnogo pomembnejše od tega,
koliko časa preživiš z družino. Rad se pohecam in rečem, da sem
»čustveno mobilen«, s čimer želim povedati, da se povsod, kjerkoli
že sem, počutim doma.
Pa v svojem natrpanem delavniku najdete dovolj časa za
družino?
Seveda! Dvakrat do trikrat tedensko skupaj večerjamo, na primer,
včasih pa si, tako kot vsaka družina, kakšen dan v tednu vzamemo
tudi prosto in gremo po nakupih ali na kakšen kratek izlet ter se
družimo s prijatelji in podobno. S svojo družino preživim kar veliko
časa, saj ne potujem toliko, kot se mogoče komu zdi. Mislim, da
smo se že vsi skupaj navadili na moj življenjski slog.
Kaj bi svetovali ljudem, ki jim kuhanje ne pomeni veliko in si
ne vzamejo časa za pripravo jedi?
Smešno se mi zdi dejstvo, da tisti, ki jim je kuhanje povsem odveč,
običajno zelo radi jedo. Če se ponovno navežem na glasbo – zdi se,
da vsi uživajo v poslušanju glasbe, ne pa tudi v njenem ustvarjanju.
Podobno je tudi s kuhanjem – vsi uživajo v dobri hrani, nimajo
pa vsi radi pripravljanja jedi. Včasih ljudje izgubijo zanimanje za
kuhanje, saj jih prestrašijo zapleteni recepti ali kuharski mojstri, ki
jih skušajo podučiti o pripravi posamezne jedi. Moj cilj je predstaviti
kuhanje ljudem kot nekaj enostavnega in zanimivega ter predvsem
zabavnega. Zmotno je tudi prepričanje ljudi, da priprava slastnih

SOBOTA 17. MAJ

NEDELJA 18. MAJ

GLAVNI ODER

GLAVNI ODER

10.00

OTVORITEV FESTIVALA

10.00

PLESNA SKUPINA AZRA - animacija za mlajše otroke

10.00

PLESNA SKUPINA AZRA – animacija za mlajše otroke

11.00

RIBIČ PEPE – gledališka predstava

10.30

MAČEK MURI – gledališka predstava

12.00

FESTIVAL OTROŠKE ZVEZDICE

12.00

PLESNA SKUPINA AZRA – animacija za starejše otroke

13.30

16.00

RUDOLPH VAN VEEN – natečaj v dekoriranju tort z
zvezdo programa 24 Kitchen

ZAKLJUČEK VELIKE NAGRADNE IGRE z žrebanjem
glavne nagrade Hyundai i10

18.00

VELIKA MODNA REVIJA BTC CITY

20.00 KINGSTON

09.00 TURNIR V ZORBING NOGOMETU

TRG MLADIH
in zdravih jedi terja veliko časa. Za pripravo povsem enostavne
kumarične juhe, na primer, potrebujete le dve ali tri minute, za
pripravo solate Caprese le dvajset ali trideset sekund, če imate vse
sestavine zanjo. Da narežete nekaj zelenjave in malo piščanca ter
ju prepražite v voku in jima dodate sojino omako, vam vzame le
približno pet minut.
Kaj pa bi svetovali tistim, ki si sicer želijo pridobiti kuharsko
znanje, pa ne vedo, kje in kako začeti?
Kuhati je najlažje tako, da ti nekdo pokaže, kako se posamezna
jed pripravi – bodisi da je to prijatelj ali družinski član. Ali pa se
preprosto dogovoriš s prijatelji in pripraviš kakšno kuharsko zabavo,
kot smo to počeli že v mojih študentskih letih v Švici. Moj nasvet
je, da začnete pripravljati preproste jedi, saj kuhanje nikoli ne bi
smelo biti zapleteno. In pokličite svojo mamo – mame vedno vedo!
Ali pa glejte televizijski kanal 24Kitchen in oddajo Preprosti obroki,
ki je namenjena prav ljudem, ki se navdušujejo nad preprostimi
osnovami kuhanja.
Če se ne motim, ste nekoč že obiskali Slovenijo. Ste imeli
takrat priložnost obiskati katere izmed naših številnih
znamenitosti? Katere so na vas pustile največji vtis?
Res je, pravzaprav sem bil tu že pred letom dni. Slovenija me je
popolnoma navdušila! Obiskal sem Ljubljano, in ta me je nadvse
prevzela, saj nisem vedel, da je to mesto, v katerem je moč
prepoznati precejšen avstrijski vpliv, tako čudovito. Mesto je izredno
čisto, posebej pa so me navdušili obrežja Ljubljanice, po katerih
me je na nedeljski sprehod povabil ljubljanski župan, ter seveda
prečudovita tržnica, kjer sem našel tudi steklena in porcelanasta
stojala za torte, ki jih še vedno uporabljam v Pekarni (oddaja
Rudolphova pekarna – op. p.). Nisem pa še obiskal ljubljanskega
gradu, a upam, da se bo ob tokratnem obisku pojavila priložnost
tudi za to. Na žalost drugih znamenitosti nisem uspel obiskati,
saj me je v dveh dneh, ki sem jih preživel v Sloveniji, čakalo veliko
obveznosti.
Poznate kakšne slovenske jedi oziroma ali ste katere izmed
njih že poskusili?
Kot sladkosnednežu mi seveda najprej pade na misel vaša izjemna
potica. Naravnost neverjetno okusna mešanica sladkega in
pehtrana, torej začimbe, ki jo sam običajno uporabljam za svoje
omake kot priloge k zrezkom. Moram pa še povedati, da so me
navdušile tudi vaše omake s paradižnikom in papriko. Naravnost
božanske so in vselej sveže.
Kako ste ob vsej tej izvrstni hrani zmožni ohraniti vitko
postavo?
(Smeh.) Tu ste me pa ujeli! To je verjetno res najtežje, ampak
sem toliko discipliniran, da vem, kaj in koliko pojesti. Imam nekaj
pravil, ki se jih vedno držim. Kadar, na primer, snemamo oddajo
Rudolphova pekarna – tri dni v tednu posnamemo po štiri oddaje
dnevno, kar pomeni osem receptov –, se zjutraj odločim, od katere

izmed osmih jedi bom pojedel košček, drugih sedem pa se, ko so
gotove, skorajda ne dotaknem. Nikoli ne pojem več kot ene porcije!
Nikoli ne obiskujem barov, kjer strežejo hitro hrano, prav tako ne
jem čipsa, bombonov ali česa podobnega, saj se zavedam, da
je to hrana, ki človeka poredi. V trgovini se, na primer, nikoli ne
sprehodim mimo oddelka, kjer imajo čipse in podobno. Vedno
se zavedam, kaj pojem, tudi kadar jem sladice, jih jem zavedno.
Običajno tudi ne jem ravno velikih porcij, temveč uživam v zmernih
količinah. Nisem velik jedec mesa, saj mi je precej bolj pri srcu
zelenjava. Ne telovadim redno, le občasno, raje grem na daljši
sprehod po gozdu. Drugače pa ne bi rekel, da imam vitko postavo,
ampak precej povprečno.
Ste se morda kdaj udeležili kakšnega podobnega kolesarskega
dogodka, kot je Maraton Franja BTC City?
Ne. Če sem povsem iskren, nisem ravno športni navdušenec. O
športu ne vem nič, ga niti nikoli ne gledam, vem, da obstaja, vendar
me ne zanima prav nič v zvezi s športom. Ne razumite me narobe,
nič nimam proti športu in ljudem, ki jih šport zanima, ampak to pač
ni zame.

09.00 ODBOJKARSKI TURNIR rekreativnih trojk
(finalne tekme za prva 4 mesta predvidoma ob 16.00)
17.00

FOOTVOLLEY ANIMACIJA

18.00

FOOTVOLLEY REVIALNA TEKMA med Hrvaško in Avstrijo

19.00

FOOTVOLLEY ANIMACIJA

10.00

10.00

DELAVNICE ZA OTROKE
(mladi tehnik in izdelovanje iz papirja)

EMPORIUM - SPODNJA ETAŽA
11.00

DELAVNICE ZA OTROKE
(mladi tehnik in izdelovanje iz papirja)

EMPORIUM - SPODNJA ETAŽA
11.00

PEČEMO ZDRAVE PIŠKOTKE

DELAVNICA ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJA Izdelovanje čebelic in sveč iz voska

PARKIRIŠČE PRED VODNIM MESTOM ATLANTIS
10.00

AMZS - predstavitev motokrosa za najmlajše

10.00

RAZSTAVA VOZIL HYUNDAI

V SOBOTO IN NEDELJO BODO Z NAMI

PARKIRIŠČE PRED VODNIM MESTOM ATLANTIS
10.00

AMZS – predstavitev Motokrosa za najmlajše

10.00

RAZSTAVA VOZIL HYUNDAI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOLO SREČE IN NAGRADE BTC CITY
BIG BANG MESTO ZABAVE
BREZPLAČNA KONTROLA VIDA v šotoru Optike Clarus
ŠTORKOVO IGRIŠČE BABY CENTER
AMZS OTROŠKI POLIGON
DEEZER GLASBENA STORITEV PRI TELEKOMU SLOVENIJE
ATLANTISOV SKOK V POLETJE
COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL
OTROŠKI CENTER BETI IN CEJ

Več o programu na www.btc-city.com/fnz.
Delovni čas trgovin: sobota, 17. maj od 9. do 21. ure in nedelja,
18. maj od 9. do 15. ure.

Kakšni so vaši preostali načrti za prihodnost? Imate morebiti
v mislih tudi kakšne nove projekte?
Poleg kuhanja v živo, ki sem ga že omenil, želimo v oddaje vključiti
tudi otroke. V bližnji prihodnosti bomo naredili oddajo z naslovom
Rudolph's little bakery (Rudolphova mala pekarna), v kateri bodo
otroci skupaj z menoj pekli na primer svoje rojstnodnevne torte. Te
oddaje nameravamo posneti že prihodnjo zimo.

Anja Drobne Oven

DVORANA A - SPODNJA ETAŽA

DVORANA A - SPODNJA ETAŽA

Ali raje kuhate »v živo« pred občinstvom ali pa ste bolj
privrženec snemanja oddaj?
Kuhanje v živo je vedno najboljše! To je najboljši dokaz, da kuhaš
pošteno, hrano pa pripravljaš zato, da jo nekdo poskusi. Srečo
imam, da vso hrano, ki jo pripravim v studiu, pojedo moji sodelavci,
zato so kosila na 24Kitchen odlična. V preteklosti sem imel ob
nedeljah na enem izmed nizozemskih televizijskih kanalov tudi
neke vrste pogovorno oddajo, v kateri sem v živo, pred občinstvom,
dve uri kuhal skupaj s slavnimi osebami. To je tudi ena izmed naših
želja za prihodnost, namreč, da bi snemali oddaje v živo, pred
občinstvom.

Nam lahko mogoče namignete, česa slastnega se lahko
nadejamo ob vašem kuhanju v okviru Festivala nakupov in
zabave v BTC City Ljubljana?
Tokrat bodo to slaščice, preproste za pripravo, takšne, ki bodo
osupnile in s katerimi boste lahko navdušili družino in prijatelje.
Seveda pa vam ne bom že sedaj zaupal vseh receptov, pridite in
poskusite sami. Poudarek pa bo na zabavni pripravi slaščic, kot na
primer pri jagodni torti. Za pomoč pri pripravi pa bom poprosil tudi
koga iz občinstva. Vsekakor bo zelo zanimivo.

TRG MLADIH

GENERALNI POKROVITELJ

14

MEDIJSKI POKROVITELJ

Pravila in pogoji nagradne igre na www.btc-city.com.

Katera jed vam je najbolj pri srcu?
Seveda to ni samo ena jed. Podobno kot je pri glasbi, kjer se lahko
ob eni in isti plošči kaj hitro začneš dolgočasiti, je tudi pri enolični
hrani, zato imam rad raznovrstne jedi. Zagotovo najraje jem torte
in druge sladice. Na počitnicah se celo pregrešim in jem sladice
že za zajtrk, včasih pa celó torto ali katero drugo sladico skupaj s
kavo za kosilo. To je zame neke vrste idealno kosilo, saj sem zelo
sladkosneden. Obožujem tudi suši, ki je sicer bolj slana jed, a je
tako elegantno postrežena, da je zelo primerna tudi, če se odločiš
prirediti zabavo. Suši, ki ga zelo rad pripravim tudi sam, sem se
sicer naučil delati na Havajih, kjer ga pripravljajo nekoliko drugače
kot na primer na Japonskem. Zelo rad imam tudi zelenjavo, menim,
da jed brez nje ni popolna. Ravno zelenjava je tista, ki naredi jed še
bolj vabljivo, hkrati pa seveda tudi bolj zdravo.

LIVE

BTC CITY LJUBLJANA

Simpatični Nizozemec Rudolph van Veen je
znan predvsem kot izjemen kuharski mojster, ki
pripravlja navidezno zapletene jedi na preprost
način. Na televizijskem kanalu 24Kitchen vodi
kar štiri kuharske oddaje, svoje kulinarično
znanje pa je 47-letnik pridobil tako v domovini,
kjer se ponaša z najvišjim možnim kuharskim
naslovom, kot tudi na številnih usposabljanjih
v tujini. V BTC City Ljubljana prihaja 17. maja in
bo tam ob 16. uri pripravil nekaj slastnih jedi za
vse svoje zveste oboževalce.
Kdaj vas je začelo zanimati kuhanje? Kdo vas je pravzaprav
navdušil zanj?
Kuhanje me je začelo zanimati precej zgodaj, saj sem že v mladih
letih rad pomagal staršem v kuhinji. Seveda sprva le pri preprostih
jedeh, čeprav sem bil že takrat precej ustvarjalen. Na začetku
sem na primer delal majhne košarice iz napol skuhanih špagetov,
ki smo jih potem uporabili kot neke vrste okras med kosilom
oziroma večerjo, iz korenčkov in krompirja sem izrezoval rože, iz
masla pa oblikoval labode in morske deklice. Medtem ko so moji
vrstniki ustvarjali s kartonom, lesom ipd., sem jaz ustvarjal s hrano.
Kuharsko šolo sem začel obiskovati že pri dvanajstih letih.
Danes žal že pokojni starši so me na neki način spodbujali h kuhanju.
Mama, ki je bila ljubiteljska kuharica, mi je običajno pustila precej
proste roke, ko sem ji pomagal pri pripravi jedi. Oba z očetom, ki
je bil mornar, pa sta bila tudi precej potrpežljiva in sproščena in se
nista pretirano ubadala s tem, če sem v svoji ustvarjalnosti kuhinjo
povsem popacal. Svojo ustvarjalnost sta uspešno prenesla tudi
name in me pri tem vselej spodbujala – vsak na svoj način.

360º

MEGA POPUSTI

Delovni čas trgovin: sobota od 9. do 21. ure in nedelja od 9. do 15. ure.
Delovni čas Tržnice: sobota od 8. do 18. ure in nedelja od 9. do 15. ure.

DARILNI PROGRAM
DARILA

Dvorana A

Nudimo vam 10 % popust na vse naše izdelke.

DROGERIJA, KOZMETIKA, OSEBNA NEGA
BOTTEGA VERDE

Dvorana A

10€ popusta ob nakupu nad 20€ po rednih cenah.

DM DROGERIE MARKT

Dvorana A

30 % popust na dekorativno kozmetiko S-he in Alverde.

MUELLER

Dvorana 5

10 % popusta na vse izdelke (ne velja za plenice, knjige, darilne kartice in igralne konzole). Popust se obračuna na blagajni.

TOSAMA BELA ŠTACUNA

Dvorana A

V Tosamini Beli štacunci Ljubljana prejmete za vsak nakup v času Festivala nakupov in zabave 10 % popust. Posebno akcijo so pripravili tudi na obližih in povojih Vivacare, Vivavene in Vivaneovene, ki so kar 25 % ugodnejši. Popust ne velja za medicinske pripomočke na naročilnico in darilne bone. Kuponi, boni in popusti se ne seštevajo.

YVES ROCHER

Kristalna palača

30 % popust na nego za obraz; 30 % popust na parfumske vode; 20 % popust na ličila; darilo ob nakupu nad 15€.

EROTIKA

TKANINA

Dvorana A

20 % popust na vse artikle.

TOKO

Dvorana A

15 % popust na celotno ponudbo priznanih blagovnih znamk Samsonite, Calvin Klein, March 15 in drugih. Akcije in znižanja se izključujejo.

TRANSPORT FOOTWEAR

Dvorana A

Do 30 % popust na označene izdelke obutve in modnih dodatkov. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo pri blagajni. Izdelkov, kupljenih s popustom, ne menjamo.

TWO WAY

Dvorana A

50 % popust na dolge rokave in dolge hlače.

TWO WAY OUTLET

Spodnja etaža
Emporiuma

30 % popust na vse*. * Popust ne velja za izdelke z napako in reklamacije.

ULTRA STORE

Dvorana A

30 % popust na blagovno znamko S. Oliver; 40 % popust na vse ostale znamke; od 50 % do 70 % popust na označene izdelke.

UNCLE SAM

Dvorana A

5 % popust ob nakupu enega izdelka; 10 % popust ob nakupu dveh izdelkov; 20 % popust ob nakupu štirih izdelkov.

UTVA MODNI STUDIO

Spodnja etaža
Emporiuma

20 % popust na usnjene pomladanske jakne iz lahkih naravnih materialov; 30 % popust na moške in ženske maturantske obleke.

VESTIDO

Dvorana A

Do 50 % popust na določene artikle (srajce, obleke, suknjiči, hlače…).

VIKATEKS

Dvorana A

70 % majski popust na označene izdelke - pižame, hlače, jakne.

VORDOR

Dvorana A

20 % popust na nogavice. Ne velja za nogavice v akciji.

WATCH CENTER

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke.

ZLATARSTVO MOČNIK

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke in storitve. 20 % popust na nakit z dragimi kamni.

DZS

Dvorana A

20 % popust na vse nove* šolske nahrbtnike ali trolije označene z NOVO. *Leto nabave 2014.

DZS

Dvorana 8

20 % popust na vse nove* šolske nahrbtnike ali trolije označene z NOVO. *Leto nabave 2014.

KNJIŽNI DISKONT

Dvorana A

20 % popust na knjige "Založba Karantanija"

MLADINSKA KNJIGA

Dvorana A

10 % popust na vse, razen šolske knjige in delovne zvezke, že znižane knjige in program SK.

HIŠA REFOŠKA

Tržnica

10 % izjemni otvoritevni popust na vsa vina Vinakoper.

PERUTNINA PTUJ

Tržnica

V soboto, 17.5. vam nudimo 30% popust na blagovno skupino (BS) hrenovke Perutnine Ptuj, v nedeljo, 18.5. pa 30% popust na vse narezke Perutnine Ptuj.

Tržnica

20 % popust na artikle bazar (igrače, oprema, gspodinjski pripomočki, oblačila,…).

PAPIRNICA, KNJIGARNA

LOLITA EROTIC SHOP

Dvorana A

do 20 % popusta na celotno ponudbo.

PRIVATE AFFAIRS

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke (razen knjig, revij, koledarjev, baterij in že znižanih artiklov); 50 % popust na čevlje; 50 % popust na blagovno znamko Pabo.

VENERA EROTIC BOUTIQUE

Kristalna palača

50 % popust na vse erotične filme na DVD, ki niso v akciji; 10 % popust na vse ostale izdelke, ki niso v akciji.

ESTELA

Dvorana 3

od 10 % do 50 % popust (popust ne velja za izdelke v akciji in za že znižane izdelke).

FRIZERSKI SALON MOTHERCARE

Dvorana 10

17. 5. 2014: 20 % popust na vse izdelke profesionalne lasne kozmetike L´Oreal; 50 % popust na fen frizuro ali pranje in styling (za moške), otroško suho friziranje gratis (kitka, čop, pramen z
otroško barvo ali gel frizura za fante,…).

KAVARNA SLADKI KOT

Dvorana A

Velika akcija Krem rezine le 1.50 €/kos; kava le 1.00 €.

SPECIALIZIRANE PRODAJALNE

OKREPČEVALNICA KRISTAN

Tržnica

Burek 1,70 €.

ZA VAS

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke, razen na izdelke v akciji in posebne pogodbene cene.

ZELENA TRGOVINA

Dvorana A

15 % popusta na edina ležišča v Sloveniji, ki so od začetka do konca izdelana brez škodljivih kemikalij; 5 % popusta na ostale naravne in ekološke izdelke.

FRIZERSKE STORITVE

GOSTINSTVO

PREHRANA

SAMOPOSTREŽNA PRODAJALNA
EUROSPIN

MALE ŽIVALI
MR. PET

Dvorana 3

15 % popust pri nakupu 5 izdelkov ali več. Akcije se izključujejo.

ŠPORT IN REKREACIJA

TUKANO

Dvorana 6

20 % popust na celoten nakup v trgovini Tukano (popusti se ne seštevajo).

FITNES SHOP

Dvorana A

Nudimo vam 10 % popust na vse športne izdelke v naši trgovini.

ZOO TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI

Dvorana A

20 % popust na vse.

FORMA F+

Kristalna palača

Popusti do 40 %.

GIGASPORT

Dvorana 1

50 % popust na vse izdelke, razen na kolesa 30 % popust.

MODA
AHAT

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke.

GOLF CAFE CLARUS

Dvorana 9

15 % popust na vse izdelke. Akcije se izključujejo.

ALPINA

Dvorana A

10 % dodatnega popusta pri nakupu modne obutve; 10 % dodatnega popusta na obstoječi popust, ki velja za modno obutev. Opomba: dodatni popust velja pri nakupu modne obutve.

IMPULZ

Dvorana 11

15 % popust na vse izdelke redne kolekcije - Bench, Icebreaker, K2,… Popusti se ne seštevajo.

ALPINA

Dvorana 3

10 % dodatnega popusta pri nakupu modne obutve; 10 % dodatnega popusta na obstoječi popust, ki velja za modno obutev. Opomba: dodatni popust velja pri nakupu modne obutve.

INTERSPORT

Dvorana 6

20 % popust na vse izdelke po rednih cenah. Popusti se ne seštevajo.

BENETTON MEGASTORE

Millenium

1 kos 10 % popusta; 2 kosa 20 % popusta; 3 kosi 30 % popusta na spodnje perilo (UNDERCOLORS), UCB (moški, ženski) in Sisley.

KAROCIKEL

Dvorana A

15 % popust na storitev servisa.

BENN +

Dvorana A

10 % popust na blagovno znamko AMDS; 20 % popust na ostalo.

KIBUBA

Dvorana A

V soboto, 17. 5. vam v trgovini Kibuba nudimo 20 % popust na oblačila in čevlje proizvajalca Salewa ter 30 % popust na večnamenska pokrivala 4 Fun.

BIJOUX MODNI DODATKI

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke - klobuki, torbice, Havaianas.

MADNESS

Kolosej

Do 30 % popust na novo kolekcijo.

BOUTIQUE ŠPELA

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke.

MOTOCENTER LABA

Dvorana 6

15 % popust na vse znižane izdelke znamk Nolan, Alpinestars, Nexx, Motorex.

BY AMERICAN

Dvorana A

Do 50 % popust na označene izdelke.

OUTLET FORMA F+

Dvorana 11

Do 70 % popust.

C&A

Dvorana E

V soboto 17.5, 25 % popust na vse izdelke, v nedeljo, 18.5 pa 20 % popust na vse izdelke.

PANTER ARMY TRGOVINA

Dvorana A

20 % popust na Softshell jakne Helikon; 50 % popust na ženske hlače Lite-line Enjoy; 10 % popust na vse izdelke.

CECIL

Dvorana A

20 % popust na vse artikle.

POHODNIK

Dvorana A

Do 30 % popust na blagovne znamke Berghaus, Jack Wolfskin in Five Fingers; 10 % popust na pohodno obutev.

CERUTTI 1881

Dvorana A

Od 20 % do 40 % popust.

S ŠPORT

Millenium

30 % popust na obutev in tekstil.

CHAMPION

Dvorana A

V mesecu maju vam nudimo 20 % popusta pri nakupu športnih oblačil Champion.

SPORTSDIRECT.COM

Dvorana A

od 30 % do 50 % popust na preostalo zimsko zalogo.

COCOZEBRA

Dvorana A

Do 40 % popust na izbrano poletno obutev, samo v soboto in nedeljo v času FNZ. Darilo ob nakupu superg Converse ali Vans.

ŠČ MILLENIUM

Millenium

20 % popust za posamezni obisk savne. Popust velja le v času FNZ-ja in se ne sešteva z ostalimi akcijami. Popust ne velja ob nakupu darilnih bonov.

CS KITAJSKI CENTER

Dvorana A

Kupite 2 izdelka tekstila in dobite 35 % popust na drugi izdelek. Popust se obračuna pri blagajni in velja za vsak drug cenejši izdelek.

VODNO MESTO ATLANTIS

ECCO SHOP

Dvorana A

20 % popust na vso obutev in usnjeno galanterijo. Označene akcije se ne vključujejo v popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Vodno mesto
Atlantis

20 % popust na 2-urne, 4-urne in dnevne vstopnice za Svet doživetij, Termalni tempelj, Dežela savn; 10 % popust v Fitnes kliniki za vse karte in pakete vadb. Popust velja le v času FNZ-ja in se ne
sešteva z ostalimi akcijami. Popust ne velja ob nakupu darilnih bonov.

ELNA

Dvorana A

20 % popust na vse preje za pletenje in kvačkanje.

BIG BANG

Dvorane 5, 6, 11

EMPORIUM

Dvorana D

Do 50 % popust na označene artikle blagovnih znamk: Dorothy Perkins, Topshop, Wallis, More&More, …

ETNIKA SLOG

Dvorana A

20 % popust ob nakupu nad 20€.

EXTREME INTIMO

Dvorana A

20 % popust na spodnje perilo, pižame, kopalke blagovne znamke Extreme Intimo, za ženske, moške, otroke in dojenčke; 30 % popust na označene izdelke.

Pralni stroji s 7 kg zmogljivosti so znižani za 10 % popusta, pralni stroji od 8 kg zmogljivosti dalje so znižani za 15 % popusta.; Vsa bela tehnika Beko nad 300 € na razrezano ceno do 10 obrokov
(EOM 0%).; Več cm - več popusta na hladilnikih; 15 % popust na likalnike; 15 % popust na klime z montažo; 15 % popust na sesalnike (razen Miele); 15 % popust na osebna nega; 10 % popust na
televizorje; 10 % popust na kompaktne fotoaparate; 10 % popust na avtoradie in navigacije; 10 % popust na avdio slušalke (razen Beats); 10 % popust na tablice - izključena blagovna znamka
Apple); 10 % popust na prenosnike in namizne računalnike; 15 % popust na HI-FI; 10 % popust na MP3 in MP4 predvajalnike. Popust se obračuna na blagajni in velja za izdelke na zalogi. Popusti
se med seboj ne seštevajo, ne veljajo za izdelke v akciji ter ne veljajo ob nakupu izdelkov z razrezano ceno. Možen je nakup v količinah, primernih za gospodinjstva. Ponudba velja od 17. 5. do 18.
5. 2014 oziroma do prodaje zalog.

FANINA

Dvorana A

20 % popust na pižame in spalne srajce ter kopalke in tunike.

BUS BUS

Dvorana A

50 % popust na vse izdelke Sonorous - mize za TV in HI-FI.

FUNKY FASHION

Dvorana A

do 50 % popust na označene izdelke.

CENTER ENERGETSKIH REŠITEV

Dvorana 2

Eko popusti na lesena in les/alu okna Jelovica. 30 % popust na okna Ekoterm; 25 % popust na okna Ekostar II in Ekostar Premium II.

GALEB SVET PERILA

Spodnja etaža
Emporiuma

20 % popust na vse redne cene

COMSHOP

Dvorana 9

20 % popust na kartuše, tonerje, miške in tipkovnice; 10 % popust na fotoaparate, telefone in mrežno opremo; 5 % popust na prenosnike in tablične računalnike. * Popusti ne veljajo na izdelke v
akcijski prodaji.

GALEB SVET PERILA

Dvorana A

20 % popust na vse redne cene

ESPRESSO

Kristalna palača

10 % popust na Francisfrancis (Illy) kavne aparate in Illy kavo. Popust ni mogoče uveljaviti pri nakupu Mitaca kapsul.

HALA 12

Dvorana 12

Do 30 % popust. Popust se obračuna pri blagajni. Popusti se ne seštevajo. Akcije se izključujejo; 50 % dodatnega popusta za drugi izdelek na oddelku XYZ OUTLET. Popust se obračuna pri blagajni
na že znižano vrednost blaga. Popust velja na drugi kupljeni izdelek z isto ali nižjo ceno. Preostali popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.

GA

Dvorana 9

GA AKCIJA: 15 % popust na redne cene bele tehnike; 10 % popust na GA klubske cene bele tehnike; 5 LET BREZ SKRBI: Pri znamkah bele tehnike AEG, BOSCH, SIEMENS, CANDY, ELECTROLUX, HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, SAMSUNG in ZANUSSI vam poleg garancije proizvajalca podarimo GA garancijo do skupaj 5 let. Popusti veljajo ob gotovinskem plačilu in ne veljajo za znamko Miele.

HIP-HOP SHOP

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke.

GA Diskont

Dvorana 6

Min. 30 % popust na belo tehniko; min. 50 % popust na korita, nape in kuhinjske armature; min. 65 % popust za kuhinje. Popust velja ob gotovinskem plačilu na redne cene artikov v GA diskontu.

20 € popusta ob nakupu nad 100 €; 40 € popusta ob nakupu na 200 €; 60 € popusta ob nakupu nad 300 €; 80 € popusta ob nakupu na 400 €; itd.

GARMIN

Kristalna palača

10 % popust na celoten prodajni program (cestni, ročni, športni, navtični, kolesarski, akcijske kamere). Ne velja za izdelke v akciji.

Dvorana A

2+1 gratis za odeje, vzglavnike in posteljnino. Ob nakupu treh izdelkov po redni ceni, najcenejši gratis.

JONES

Kristalna palača

TEHNIKA, VSE ZA DOM

JOY

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke.

HITEX

KATEKS

Dvorana A

20 % gotovinski popust. Ne velja za artikle v akciji. Možnost nakupa na obroke.

JYSK

Dvorana E

10 % popust na vse vrtno pohištvo in vrtne blazine. Popust velja tudi na že znižane izdelke.

KIKI RIKI

Dvorana A

30 % popust na dolge rokave; 20 % popust na vse ostalo.

KERIN DOM

Dvorana 4

10 % popust na dodatke za dom in vrtno pohištvo; 8 % popust na žare Weber; do 50 % popust na brezročajne kuhinje Nobilia.

KILOMETER

Dvorana A

MEBLO JOGI

Dvorana A

Popusti do 30 % in darilo vzglavnik, ob nakupu jogija ali postelje blagovne znamke meblojogi.

KILOMETER

Spodnja etaža
Emporiuma

15 % popust na pomladno kolekcijo metrskega blaga in na vso KG metražo; 15 % popust na dekorativno blago za prenovo in osvežitev vašega doma; 15 % popust na volno za pletenje in
kvačkanje.
15 % popust na pomladno kolekcijo metrskega blaga in na vso KG metražo; 15 % popust na dekorativno blago za prenovo in osvežitev vašega doma; 15 % popust na volno za pletenje in
kvačkanje.

MERKUR

Dvorana 17

Obiščite Merkur. Do 20 % popust na vse: bela tehnika, aparati, gospodinjstvo, vrtni program, vse za kopalnico, delavnico… več na www.merkur.si.

LA DONNA

Dvorana A

Trgovina La Donna vabi z darili ob vsakem nakupu.

MLADI TEHNIK

Spodnja etaža
Emporiuma

10 % popust na vsak nakup. Ne velja za že znižane izdelke.

LEDER

Dvorana A

Od 20 % do 50 % popust na torbice; od 20 % do 30 % popust na potovalne kovčke; od 20 % do 50 % popust na usnjene jakne; 20 % popust na denarnice in pasove.

MOBIKLINIKA

Dvorana A

10 % popust na vso dodatno opremo za mobilne telefone.

LISCA

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke. Popusti se ne seštevajo.

M TEHNIKA

Dvorana 18

15 % popust na belo tehniko, male gospodinjske aparate in osebno nego. Popust ne velja za izdelke Miele. 10 % popust na izbrane izdelke. Popust ne velja za nakup vrednostnih darilnih kartic,
srečk, mobikartic, igralnih konzol, izdelkov Apple, avtomobilskih pnevmatik, goriv, kuriv. Akcije/popusti se med seboj ne seštevajo.

LOLA

Dvorana A

10 € popusta na Dance hlače, 10 € popusta na otroški komplet (hlače in majica), pomladanski šali in rute po 8 €, do 30 % popusta na torbice, očala po 9,99 €.

ODEJA

Spodnja etaža
Emporiuma

20 % popust na vse izdelke blagovne znamke Odeja.

LOTTI

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke.

SALON CREATINA

Dvorana A

od 10 % do 50 % popust na vse izdelke

M-ULTRA

Dvorana A

30 % popust na vse izdelke. Popusti se med seboj ne seštevajo.

SALON CREATINA

Dvorana 2

od 10 % do 50 % popust na vse izdelke

MANA

Dvorana 4

20 % popust na vse artikle. Akcija velja 17. in 18. maja 2014. Popusti se ne seštevajo.

STUDIO DORMEO

Dvorana 4

V času FNZja vam nudimo 10 % popust na celoten nakup. Popusti in akcije se med seboj izključujejo. Ponudba velja le v soboto 17. 5. 2014 in v nedeljo, 18. 5. 2014.

MASS

Dvorana 7

"Plačaš 2, dobiš 3" - velja za obutev in torbe.

VITAPUR

Dvorana A

2+1 gratis za odeje, vzglavnike in posteljnino. Ob nakupu treh izdelkov po redni ceni, najcenejši gratis.

MF 711

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke.

VRTNI CENTER KALIA

Tržnica

30 % popust na okrasno drevnino in grmovnice ter balkonsko cvetje. Popust ne velja za artikle v akciji, sadike zelenjave.

MODA DARJA

Dvorana A

10 % popust na novo kolekcijo; označene obleke 30 €, maje 10 € in 20 €, jakne 30 €, hlače 25 €.

UMETNOST IN PROSTI ČAS

MODE ITALY

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke.

PRI LEVČKU

Dvorana A

20 % popust na vse,razen na artikle, ki so že v akciji.

MT FASHION

Dvorana A

20 % popust na vse izdelke.

SITI ARTSTORE

Kristalna palača

20 % popust na vse izdelke.

OPTIKA CLARUS

Dvorana 4

15 % popust na vse izdelke. Akcije se izključujejo.

VSE ZA AVTO

OUTLET CLARUS

Spodnja etaža
Emporiuma

Ob nakupu darilo.

CARGLASS

Parkirišče zahod
dvorane A

Stranke, ki pridejo na servis (popravilo ali menjavo avtomobilskega stekla) v BTC Ljubljana dobijo najboljše brisalce BOSCH.

PAMI

Dvorana A

15 % popust na vso obutev in torbice.

VSE ZA OTROKA

PAPRIKA

Dvorana A

15 % popust na vso obutev in torbice.

BABADU

Kristalna palača

Do 30 % popust na izbrane izdelke ter 10 % popust na izdelke v redni ponudbi * Ne velja za Leander, Bloom, Early Rider in Micro. Darilo ob nakupu vsakega poganjalca ali skiroja.

PEKO

Dvorana A

20 % popust ob nakupu dveh parov obutve iz ponudbe pomlad - poletje 2014

BABY CENTER

Dvorana 11

PETKA

Dvorana A

10 % popust na vso obutev in torbice, razen obutve, ki je že v akciji; 5 % popust na Crocs.

Za vsakih 50 € nakupa prejmete 10 € bonusa. Akcija velja od 16. 5. do 19. 5. 2014 v trgovinah Baby center. Akcija ne velja za izdelke v aktualnih akcijah, klubskih akcijah z bonusi in ostalih promocijah ter za izdelke s popustom. Popusti, bonusi se ne seštevajo. Akcija velja v okviru delavnega časa lokacije.

CICIBAN

Dvorana A

20 % popust na otroško obutev iz lanske sezone.

PITTARELLO

Dvorana 17

V času FNZ-ja vam nudimo 20 % popust na vso novo kolekcijo športnih copat za celo družino.

JUNIOR

Dvorana A

10 % popust na opremo iz zaloge; 30 % popust na obutev D.D. STEP; 50 % popust na oblačila MAYORAL.

POLICE SHOP

Dvorana A

15 % popust na vse izdelke. Akcije se izključujejo.

POPEK

Dvorana A

10 % popust na vse razen perila in pripomočkov.

MOTHERCARE

Dvorana 10

30 % popust na vsa otroška oblačila in oblačila za nosečnice znamke Mothercare; 30 % popust na vse igrače znamke ELC (izjema so velika vrtna igrala); 20 % popust na vso otroško opremo
znamke Mothercare (otroški vozički, avtosedeži, posteljice, itd., razen STOKKE kolekcije in že obstoječe akcije). Popusti veljajo za imetnike Mothercare kartice, ki jo lahko prejmete ob vašem
prvem nakupu na blagajni. Ugodnosti veljajo že od petka, 16. 5. do nedelje 18. 5.2014. Popusti se med seboj ne seštevajo. Izključene so že obstoječe akcije.

PRINCESS SHOP

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke.

OVS KIDS

Dvorana A

30 % popust na artikle z dolgimi rokavi; 10 % popust na artikle s kratkimi rokavi.

SLOWATCH

Dvorana A

10 % popust pri nakupu vseh blagovnih znamk ur in nakita; 40 % popust na sončna očala.

ZABAVA IN KULTURA

SLOWATCH OUTLET

Dvorana A

Od 40 % do 60 % popust na vse izdelke.

ROLLBAR-KARTING CENTER

Dvorana 18

2 € popusta na redno ceno Karting vožnje (namesto 12 €, vožnja 10 €).

STENTIME

Dvorana A

20 % popust na vse in dodatno 40 % popust na MISS SIXTY.

SITITEATER

Dvorana
Mercurius

50 % popust na osnovno ceno vstopnice za vse predstave, ki so na sporedu do konca maja 2014: Fotr - 21. 5. 2014 ob 20.30, Jamski človek - 23. 5. 2014 ob 20.30, rojen v jugi - 25. 5. ob 20.30,
Kurba - 30. 5. 2014 ob 20.30, 50 odtenkov njive - 31. 5. 2014 ob 20.30. Cena ene vstopnice v redni prodaji je 15 EUR, cena ene vstopnice na FNZju je 7,5 EUR. Nakup možen samo na Infotočki BTC v
Dvorani A v času FNZ-ja, 17. in 18. 5. 2014. Popusti se ne seštevajo.

Dvorana 9

15% popust na preiskavo merjenja kostne gostote, 15% popust na pregled in UZ dojk, 15% popust na ultrazvočno preiskavo trebušnih organov.

STEINTIME OUTLET

Dvorana A

Dodatno 60 % popusta na ZZERO freedom, bakrene zapestnice, 3134 d in f ZZERO prstane in SWATCH bijoux in 40 % popust na ostalo ponudbo.

STREET ONE

Dvorana A

10 % popust na vse izdelke.

ZDRAVJE

STYLE

Dvorana A

20 % popust na vse. Akcijski artikli po posebej ugodnih cenah.

DIAGNOSTIČNI CENTER CLARUS

SVILANIT

Dvorana A

20 % popust na izdelke blagovne znamke Svilanit.

TINKOM

Dvorana A

Do 70 % popust na izbrane izdelke.

Popusti veljajo izključno v času Festivala nakupov in zabave, 17. in 18. maja. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo in se za njih opravičujemo.

MODNO

MODNO

14

10 obveznih zanj ...
Vsakdo izmed nas ima v omari kakšno klasično, "vedno
in" oblačilo in kakšen "vedno in" modni dodatek.
V tokratni rubriki Modno, vam predstavljamo 10 takih
nepogrešljivih stvari, tako zanjo kot zanj.

... in zanjo
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Ona:
// MF711, Dvorana A, pritličje:
1 Blejzer čipka 39 €
2 Hlače baggy stil 39 €
3 Balerinke 15 €
4 Obleka s cvetličnim vzorcem 25 €
// Lisca, Dvorana A, pritličje:
5 Hlačke 15,90 €, nedrček 32,90 €
// Kikiriki, Dvorana A, klet:
6 Bela srajca 21,99 €
// Bijoux, Dvorana A, pritličje
7 Očala 29 €
8 Torbica 45 €
9 Denarnica 36 €
// Slowatch, Dvorana A, visoko pritličje:
10 Ura Michael Kors 349 €
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On:
// Joy, Dvorana A, pritličje:
1 Srajca 29 €
2 Kavbojke 45 €
3 Kratke hlače 33,90 €
// Lisca, Dvorana A, pritličje:
4 Bokserice 13,90 €
5 Pižama 39,90 €
// Bijoux, Dvorana A, pritličje:
6 Kravata 25 €
7 Etui za kartice 25 €
8 Manšetni gumbi 20 €, kravatna igla 20 €
9 Klobuk 36 €
// Slowatch, Dvorana A, pritličje:
10 Ura Michael Kors 249 €

9
3

MARATON FRANJA
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SlovenSki
praznik
koleSarStva
Maraton FranJa
6. - 8. 6. 2014

. KOLESARSKI
MARATON FRANJA
BTC CITY

Svetovno prvenStvo
aMaterSkiH koleSarJev
28. - 31. 8. 2014

maratonu pomerili tako otroci kot odrasli kolesarji. Ponovno
lahko pričakujemo Gilberta Simonija, nekdanjega italijanskega
profesionalnega kolesarja in dvakratnega zmagovalca Dirke po
Italiji. Lani ga je vzdušje na družinskem maratonu še posebej
prevzelo, zato bo letos poleg otrok s seboj pripeljal še nekaj bližnjih
prijateljev z družino. Med družinsko-šolskim maratonom bo v
okolici Dvorane A v BTC Cityju potekala tudi kolesarska preizkušnja
za najmlajše.

Na letošnjem slovenskemu prazniku kolesarstva, kot radi rečemo Maratonu Franja BTC
City, bodo pedale ponovno vrteli številni kolesarji iz Slovenije in tujine. Letošnja izvedba prireditve bo verjetno ena od novih prelomnic v
dolgi tradiciji te prireditve. Na maratonu bodo
namreč prvič v profesionalni konkurenci tekmovale tudi ženske. Organizatorji tekmovanja,
med katerimi je tudi družba BTC, smo se namreč
odločili organizirati tudi tekmo na čas za profesionalne kolesarke. Še posebej ponosni smo, da
je to dirko na svetovni ženski tekmovalni koledar uvrstila tudi mednarodna kolesarska zveza.

Sprememba v startu Velikega in Malega maratona Franja
V nedeljo bosta že tradicionalno na sporedu Veliki in Mali maraton
Franja. Sprememba bo le v izvedbi starta, ki bo tudi letos v BTC
Cityju. Sodelujoči bodo razporejeni v štiri kategorije, in sicer prva
kategorija skupina do 35 let, druga kategorija od 40 do 45 let,
tretja kategorija od 50 in do 55 let, četrta kategorija nad 55 let. Vse
kategorije bodo v zaprti vožnji razmejene s spremstvom vozil do
Brezovice (PRIGO), kjer bosta za prvo kategorijo kratek postanek
in pozneje uradni start. Pet minut pozneje bo start naslednje
kategorije in tako naprej do zadnje. Starostne kategorije bodo imele
startne številke različnih barv. Vsak morebiten predčasni start s
tekmovalci mlajših kategorij bo posameznika izločil iz tekme. Na
enak način bo start potekal tudi na Malem maratonu. Uradno
merjenje časa na Malem maratonu bo pri mizarstvu Peklenik na
Cesti na Ključ.

Na tridnevni prireditvi kolesarske navdušence letos pričakuje pet
različnih tras in preizkušenj. Uspešna premierna izvedba tekme na čas,
ki bo prvi dan maratona, v petek, 6. junija, lahko postane celo napoved
za etapno žensko dirko v Ljubljani in/ali etapno dirko za rekreativne
kolesarje. Tudi tokrat bo tekma na čas štela za državne naslove v
vseh tekmovalnih in rekreativnih kategorijah ter kot kvalifikacija za
svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev (SPAK). Za nastop na dirki
na čas Maratona Franja BT City se je zanimala tudi drugo uvrščena na
olimpijskih igrah v Londonu v tej prvini Olga Zabelinskaya.

Maraton Franja kot uvertura za svetovno prvenstvo za rekreativne
kolesarje
Odlično organizacijo Maratona Franja v preteklih letih so prepoznali tudi
v Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), ki je Ljubljani zaupala organizacijo
še enega pomembnega svetovnega športnega dogodka: svetovnega
prvenstva za rekreativne kolesarje ARWC 2014 v avgustu. Posamezniki,
ki bodo hoteli izpolniti normo za svetovno prvenstvo, se bodo morali
na Maratonu Franja uvrstiti med prvo četrtino tekmovalcev v svoji
starostni kategoriji.
Prijave na maraton (za vse trase) so že mogoče. Vsi ljubitelji
cestnega kolesarjenja se tako že lahko prijavite na spletni strani
www.franja.org.

Sobota v znamenju družine in otrok
V soboto, 7. junija, se bodo na E Leclerc družinsko-šolskem

Kolesarski program letošnjega Maratona
Franja BTC City:
• 6. junij ob 16.00: vožnja na čas (18,6 km)
Tekma za nagrado Ljubljane v ženski kategoriji Elite in vseh
ostalih kategorijah šteje za državno prvenstvo za vse kategorije.
• 7. junij ob 16.00: E. Leclerc družinsko-šolski maraton (25 km)
• 7. junij ob 16.30: Otroški maraton (1,2 km)
• 8. junij ob 9.00: Maraton Franja BTC City
• 8. junij ob 10.30: Mali maraton Franja BTC City

Galerija

www.creatina.si

BTC City, Ljubljana, hala 2
BTC City, Ljubljana, hala A

VŠEČNO

VŠEČNO
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Kolesarjenje je zakon!
Narava je ozelenela in oživela, dnevi so vse daljši,
toplejši in bolj sončni – vse kot nalašč za športne
aktivnosti na prostem. Mednje sodi seveda tudi izredno
priljubljeno kolesarjenje, nad katerim se navdušujejo
tako najmlajše kot tudi najstarejše generacije. Vožnja
s kolesom je zelena, saj se z njo ne onesnažuje ozračje
s strupenimi izpušnimi plini, hkrati pa kolesarji z
njo skrbijo za svojo kondicijo in tako pripomorejo k
boljšemu zdravju in počutju. Zato le pogumno na kolo,
pri tem pa ne pozabite na varnost in ustrezno opremo!
Vsi kolesarski navdušenci ste vabljeni, da se nam
pridružite na kolesarskem Maratonu Franja, ki bo
letos potekal od 6. do 8. junija. Vabljeni posamezniki,
otroci in družine.
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KAROCIKEL

16

Trgovina Karocikel je trgovina, ki poleg klasičnih dodatkov in opreme za kolo
in kolesarjenje ponuja še reciklirana (rabljena) kolesa, ki bi sicer končala na
odpadu. Kolesa so vizualno in tehnično servisirana s strani mladih oseb, ki
spadajo v kategorijo osipnikov, torej mladih, ki niso zaključili proces šolanja.
Z nakupom naših koles podpirate okolju prijazne projekte in spodbujanje
socialnega podjetništva.
www.zavodkaro.si
www.karocikel.si
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// FitnesShop, Dvorana A, pritličje:
1 Sobno kolo Bremsehy BE5i; akcija: 539,10 €
2 Proteinska ploščica; 3,40 €
3 Merilec srčnega utripa GT3; 108,00 €
4 Kinesio trak, različne barve; 11,90 €
// Garmin, Kristalna palača, pritličje:**
5 Virb, akcijska kamera za vse aktivnosti; 304 €; in Virb Elite; 406 €
(v beli barvi)**
6 Edge Touring Plus, pomaga pri izbiri in načrtovanju kolesarskih
poti; 304,00 €**
7 Edge 810, kolesarski trening pripomoček in navigacija (z
združljivo kartograﬁjo); od 386,00 €**
8 Edge 510, kolesarski trening pripomoček; od 304,00 €
// Kibuba, Dvorana A, pritličje:
9 Gorsko kolesarske rokavice brez prstov Kellys Instinct; 11,90 €
10 Kolesarske hlače Tenn Viper; 29,90 €
11 Moška kompresijska majica Tenn Compression; 34,90 €
12 Gorska kolesarska čelada Kellys Score: 54,90 €
// RDO Shop, Dvorana A, klet:
13 Nosilec za na avtomobilsko kljuko za tri kolesa Vinny+; 321,06 €
14 Nosilec za kolo Iron; 39,75 €
15 Nosilec za kolo Huggy; 30,50 €
// INTERSPORT Ljubljana BTC; Dvorana 6:
16 Moške kratke kolesarske hlače; 54,99 €
17 Ženske kratke kolesarske hlače; 49,99 €
18 Moška kratka kolesarska maja; 29,99 €
19 Kolesarski nahrbtnik; 29,99 €
// Karocikel, trgovina in delavnica, Dvorana A, klet:
20 Nosilec bidona; 5,99 €
21 Veriga za boljšo varnost; 3,99 €
22 Zložljivo kolo DHS 20" ; 249,00 €
23 Lady City 28",ALU,rjava barva; 329,00 €
// Impulz, Dvorana 11:
24 Kolesarska majica Icebreaker; 109,95 € (-20 %)
25 Rokavice BMX Grenade; 39,95 € (-50 %)
26 Knog FrogStrobe lučka; 13,95 €
27 KED kolesarska čelada; 32,95 €
// The Nutrition; Dvorana A, klet:
28 Multipower Multicombo Jelly gel za energijo; 1,59 €*
29 THE BCAA powder za regeneracijo po športni aktivnosti; 24,47 €*
30 THE Isodrink izotonični napitek; 26,99 €*
31 X3M Performance napitek za podaljšanje vzdržljivosti; 29,75 €*
*Klubske cene: cene veljajo le za člane kluba The Nutrition (članstvo je brezplačno!).
**Vsi meniji so v slovenskem jeziku.
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oz. do razprodaje zalog.
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Slastni grižljajčki za športnike 21

Kombiniran hladilnik CFM 2050/1 E

A+

Bazen Fast Set, Bestway

Poleg treninga je za športnike pomembna tudi pravilna
prehrana. Paziti morajo, da je ta uravnotežena in
prilagojena posamezniku in njegovim potrebam.
Med športniki je zadnja leta zelo priljubljen poseben
način prehranjevanja pred pomembnimi in fizično bolj
napornimi tekmami, kot so na primer maratoni, tako
imenovani carbo-loading. To pomeni, da večer pred
tekmo zaužijejo večerjo, sestavljeno iz velike količine
ogljikovih hidratov (na primer testenin), kar jim pomaga
pri maksimalnem skladiščenju glikogena oziroma
energije v mišicah. Večina teh atletov se odloča za živila
z majhno vsebnostjo glikemičnega indeksa, saj imajo ta
tudi minimalen vpliv na raven glukoze v krvi. Taka živila
so na primer sadje, zelenjava, polnovredne testenine in
žita. Tak način prehranjevanja je priporočljiv za ljudi, ki
se udeležujejo fizično zahtevnih športnih aktivnosti, ki
trajajo več kot uro in pol.
Tudi na naši tržnici najdete številna živila, namenjena
prehrani športnikov. Nekatera izmed njih si oglejte tukaj:

energijski
razred

dim.: 244 x 66 cm, s filtrsko črpalko
napetosti 220 - 240 V, s pretokom 1.249 lit./h,
stene so izdelane iz troplastne kombinacije
vzdržljivega PVC-ja in poliestra, napihljiv
rob, odtočni ventil za lahko izpraznitev
vode,enostavna postavitev bazena

prostornina hladilnega dela 112 lit.
prostornina zamrzovalnega dela 48 lit.
mehansko upravljanje
bele barve

dim.: 366 x 76 cm; akcijska cena: 79,99€

dim. v/š/g: 143,8/50/60 cm

279 90
TV LED LCD 42PFS7109

A+

energijski
razred

89

42 W

povprečna
poraba

Dvojne
pike!

61 kWh
letna
poraba

107 cm
diagonala

(42”)

99

44% PRIHRANEK
Redna cena: 161

99

Plinski žar RF
s kuhalnikom
dim.: 65 x 40 cm,
z železno ploščo, z nogami

899 99

600 Hz PMR, MPEG-4 DVB-T/C/S/S2, Pixel Precise HD, Dual Core, 4x HDMI, 2x USB,
USB snemanje in predvajanje, WIFI vgrajen, splošen opis: Ambilight 2 + Hue,
tipkovnica na DU, SLO aplikacije, Mikro zatemnitev PRO, Skype, Miracast, DLNA,
MyRemote, 4x 3D očala

↑ JABLANA
Pirina štručka s sezamom/bučnimi
golicami/sončničnimi semeni
Redna cena: 0,90 €
Akcijska cena: - 20 %

↑ JABLANA
Vegi-berger Rajska jablana
Redna cena: 2,00 €

↑ JABLANA
Zen pasta - testenine z najnižjo
kalorično vrednostjo
Redna cena: 2,70 €
Akcijska cena: - 10 %

↑ JABLANA
Polnovredni riž
Redna cena: 3,95 €

↑ JABLANA
Pirin kruh, 420 g
Redna cena: 2,70 €
Akcijska cena: - 20 %

↑ JABLANA
Sadna energijska ploščica
Redna cena: 1,50 €

*Ponudba velja samo v Centru Tehnike in gradnje BTC, Šmartinska 152.
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 ali Miele, 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

↑ TRGO IN SADJE
Bananin čips, cena za 1 kg
Redna cena: 3,49 €

↑ TRGO IN SADJE
Pražena koruza, cena za 1 kg
Redna cena: 3,99 €

↑ KOT DOMA
Presna ploščica Rawbite 50 g jabolko in cimet
Presna ploščica Rawbite 50 g kakav
Redna cena: 2,38 €

↑ TRGO IN SADJE
Orehi, cena za 1 kg
Redna cena: 9,99 €

↑ KOT DOMA
Sadna beljakovinska rezina 40 g
Energijska rezina 40 g
Redna cena: 1,12 €

↑ TRGO IN SADJE
Študentska hrana, cena za 1 kg
Redna cena: 12,90 €
Akcijska cena: 8,90 €

↑ KOT DOMA
Polnovredna proteinska ploščica Vegalife 60 g
Redna cena: 2,40 €
Polnovredna ploščica Vegalife Endurance 50 g
Redna cena: 2,15 €
Bio polnovredna energijska ploščica Vegalife 40 g
Redna cena: 1,94 €

↑ TRGO IN SADJE
Dateljni, cena za 1 kg
Redna cena: 6,26 €

↑ KOT DOMA
Flaška za mešanje napitkov
Vegalife Sportmixer 590 ml
Redna cena: 12,90 €
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↑ JABLANA
Kamutove testenine
Redna cena: 4,60 €

↑ KOT DOMA
Eko peresniki iz kamutove moke 500 g
Redna cena: 3,60 €

25
5
0

*Akcijske cene izdelkov veljajo od 16. 5. 2014 do 20. 6. 2014.
oglas maj 120 x 180mm
9. maj 2014 10:38:45

↑ KOT DOMA
Sadni musli KD, 500 g
Redna cena: 3,12 €
Akcijska cena: 2,80 €

↑ KOT DOMA
Trobarvne testenine Testendurum 500 g
Redna cena: 2,32 €
Akcijska cena: 1,85 €

↑ KOT DOMA
Cordyvit** prehransko dopolnilo v prahu
Redna cena: 46,80 €
Akcijska cena: 42,00 €
**Cordyvit je izredno redka gljiva, ki zraste v naravi
v visokih predlih Tibeta in v Neaplu. Nekater vrste
pa pridelujemo tudi v Slovniji. Cordyceps gobo
uporabljamo v tredicionalni medicini za krepitev
imunskega sistema za krepitev moči telesa in
premagovanje visokih športnih naporov.

GURME

www.btc-city.com/gurme

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

KUHAJMO Z RUDOLPHOM
VAN VEENOM
Slavni nizozemski kuharski mojster Rudolph van
Veen, v svetu znan predvsem po številnih kuharskih
oddajah na televizijskem kanalu 24Kitchen, prihaja
v BTC City Ljubljana. V soboto, 17. maja 2014, ob
16. uri bo tam ustvarjal svoje najljubše mojstrovine
v živo pred občinstvom. Za tiste najbolj neučakane
nam je posebej za BTC Vodnik zaupal dva recepta.
Jedi pripravite v domači kuhinji in si pričarajte svoj
trenutek z vonjem po Rudolphovi kuhi.

STE ŽE NA

PORODNIŠKEM

POPUSTU?

Paradižnikova pita
(paradižnikov clafoutis)
Predjed ali glavna jed za 4 osebe. Čas priprave: 20
minut. Čas pečenja: 25 do 30 minut.
Potrebujete:
pečico, ogreto na 200 oC, in ognjevarno posodo za peko.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 žlice grškega jogurta
225 ml mleka
50 g moke
4 jajca
ščepec soli
ščepec popra
400–500 g češnjevih paradižnikov
50 g nastrganega mladega sira
malo drobnjaka
nekaj masla

11 %

PORODNIŠKI
POPUST

V posodi z metlico zmešajte jogurt z mlekom in moko. Jajca
dodajajte drugo za drugim in dobro premešajte. Začinite s
soljo in poprom. Posodo namastite z maslom,vanjo položite
paradižnike ter jih prekrijte s fino narezanim drobnjakom
in sirom. Prelijte z razžvrkljano zmesjo in pustite v pečici,
dokler testo ne dobi zlatega odtenka.

KLUB

Kruh iz kozjega sira
Priporočljiv kot priloga k paradižnikovi juhi ali solati.
Za 4 osebe.
Potrebujete:
pečico, ogreto na 190 oC, in peki papir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 rdeča čebula
2 vejici timijana
110 g mehkega svežega kozjega sira
175 g samovzhajajoče moke (ali pa
170 g moke ter 1 čajno žličko pecilnega praška)
nekaj moke za posip
1 čajno žličko soli
1/2 čajne žličke popra
1 jajce
2 žlici mleka
1 čajna žlička gorčice

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.

Čebulo olupite in narežite na tanke polobročke. Osmukajte
timijan. Narežite sir na manjše koščke. Polovico sira zmešajte
s čebulo, timijanom, samovzhajajočo moko, soljo in poprom.
Jajce zmešajte skupaj z mlekom in gorčico ter nato vse skupaj
dodajte zmesi z moko. Gnetite, vse dokler ne nastane lepo
testo. Tega oblikujte v sploščeno celoto. Preostanek sira vtrite
v testo in ga posujte z malo moke. Pecite 45 do 50 minut.
Preden servirate, pustite, da se malo ohladi.
BC PorodniskiPopust BTCVodnik120x365 V01.indd 1
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Ne me vezat!
PROSTA PRODAJA PAMETNIH TELEFONOV
BREZ OBVEZNOSTI DO OPERATERJEV

Nakup na do 10 obrokov
brez obresti *

razre
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0%

NJE IN
A
ROVA
ZAVA NA ZAŠČIT
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Zavarujte svoj telefon
že od 4,30 € / mesec **

Izbirajte med več kot 120 modeli ***
Več na nemevezat.bigbang.si

Akcija velja od 8. 5. 2014 do 31. 12. 2014.
* Razrezana cena velja za pametne telefone nad 140 €. Ne velja za izdelke v akciji in za izdelke v odprodaji.
** 4,30 € na mesec velja za izračun na 10 obrokov.
*** Zaloga ni na voljo v vseh trgovinah Big Bang.

TABLIČNI
RAČUNALNIK
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Asistent

Dostava Vnos Montaža Priklop
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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
tecaji@bigbang.si.
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BREZPLAČEN odvoz v
starega aparata.
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*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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