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NOVICE

"Naša najveèja velièina ni v tem, da nikoli ne pademo, temveè v
tem, da se vsakokrat, ko pademo, poberemo."   (Konfucij)
Pa smo spet tu. Na zaèetku. Šolskega leta, predavanj, jeseni,
tkanja novih prijateljstev in vezi, nenazadnje padcev in vzponov.
In seveda ob novi številki našega èasopisa. Spet smo tu, z vami,
ob vas, da vas razveseljujemo, preseneèamo, kratkoèasimo in
malce tudi pouèimo. To leto je kolektiv ustvarjalcev èasopisa
zelo svež in mlad, a to ne pomeni, da bo èasopis kaj slabši. Tudi
uredniški stroj zdaj poganja nova sila, pa tudi to ni nujno slabo.
Prav nasprotno. Upam, da vam bo ta številka in mnoge druge, ki
bodo zagotovo sledile, še bolj všeè kot prejšnje, saj mladost ni
nujno norost in neizkušenost. Mladost je tudi svežina, inova-
tivnost, ljubezen do življenja, energija in želja po uspehu. Imejte
to v mislih, ko boste prviè padli. In se prviè tudi pobrali. In drugiè
in tretjiè. Kot pravi modri Konfucij, je naša zmožnost pobiranja
naša moè. Naj vas padci ne prizadenejo, temveè jih uporabite v
svoj prid, naj vas kaj nauèijo. Porabite jih kot temelje za nabiran-
je izkušenj. Tako boste naslednjiè lažje prepoznali tisto
gospodièno z imenom Priložnost, ko se bo
sprehajala mimo vas in takrat jo boste pe-
ljali na kavo. 
Želim vam, da se zbujate v sonène dni, s
sonèkom ne samo na steni vaše sobe,
temveè tudi v vaših srèkih! In, seveda,
berite naš èasopis!

Urška Knez

malo za šalo, malo za resmalo za šalo, malo za res
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Pride možakar v Prlekijo in gre v gos-
tilno
Tam si naroèi pivo: "Dajte mi lahko
Laško!"
"Nimamo."
"Te pa Gren."
"Ja, te pa idi."

Gorenjka v trgovini: "Dajte mi prosim
rolo WC papirja."
Prodajalka ji odvrne: "Belega ali
rožnatega?"  
Gorenjka: "Rožnatega, se vsaj manj
umaže…"

V šoli so se uèili sklanjanje in Janezka
poklièejo k tabli.
"Janezek, kako se sklanja dedek?"
"Brez kozmodiska zelo težko!"

Gresta dva pijanca po traènicah, pa
prvi pogleda naprej:
"Oooo, kako dolga lojtra!"
Dugi doda: "Saj že gre lift!"

Prijatelja se pogovarjata.
Prvi: "Ko sem šel vèeraj po mestu, sem
opazil, kako trije moški pretepajo
enega."
Drugi: "Pa nisi šel pomagat?"
Prvi: "Seveda. To smo ga…!"

Pride blondinka v trgovino:
"Kilo kruha prosim!"
"Èrnega ali belega?"
"Ni važno, saj sem s kolesom!"

V èetrtem letniku gimnazije profesori-
ca slovenšèine pravi:
"Vaša naloga je napisati èim krajši
spis, v katerem boste uporabili nasled-
nje tri pojme: religija, spolnost in
skrivnost."
Samo ena maturantka je dobila
najvišjo oceno.
Napisala je: "O, bog noseèa sem. Le
kdo je bil?"

Kupi zaèetnik raèunalnik in ga poèasi
sestavlja ob priroèniku.
V roko vzame disketo in pogleda v
priroènik ter reèe:
"Tako. Hard disk sem že našel."

Sporoèamo Vam, da se projekt pridobitve
nastanitvenih kapacitet najvišjega kakovostnega nivoja ures-
nièuje. Pripravljalni del je konèan in prièenja se izgradnja
ekskluzivnega "wellness in golf" hotela najvišje kategorije
(5*) na lokaciji Terme 3000 - Moravske Toplice. Hotel bo stal
v neposredni bližini hotela Ajda in bo povezan z ostalimi
objekti.
Ponudba bo obsegala: 
- 268 postelj v razlièno velikih sobah oz. suitah 
- hotel bo razpolagal z lastnim dostopom in podzemno garažo,
lastno recepcijo, veè aperitiv barov in a la carte restavracijo 
- za golfiste bo urejen klubski prostor, golfska trgovina in
potrebni spremljevalni prostori 
- hotel bo razpolagal z najsodobnejšimi Wellness in spros-
titvenimi prostori ter lastnim zunanjim in notranjim bazenom 
- v pritlièju so prav tako predvideni konferenèni prostori z vso
potrebno moderno tehnologijo

Dela so se prièela v aprilu 2005 in bodo trajala predvidoma
14-16 mesecev tako, da bodo prve goste pozdravili v mesecu
juliju oz avgustu 2006.

V poletju 2006 Vam bodo lahko ponudili novo ekskluzivno
ponudbo, o kateri Vas bodo tudi pravoèasno obvestili.

EKSKLUZIVNO-novi hotelEKSKLUZIVNO-novi hotel

5* MORA5* MORAVSKE TVSKE TOPLICEOPLICE

Maribor, november 2005, številka: 4, letnik: 2
glavna urednica: Urška Knez, sourednica: Tea Kozar
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BRUCOVANJE:
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v Kavarnici Kaj na
Lentu.

Udeležba obvezna!
Veè informacij pri predstavniku razreda. 
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NAGOVOR UREDNICE

Piše: Veronika Hojnik

DOBRODOŠLI, dragi bruci! Zdaj ste si že zagotovo
ustvarili prvi vtis o študiju, profesorjih, študentih…
Prepustite se toku študentskega življenja in obveznos-
ti, širite obzorja z nasveti kolegic in kolegov. Študij na
naši šoli (našem faksu) namreè ni le golo uèenje. Daje
veliko veè - izkušnje, znanje, poznanstva, prijateljst-
va… Upam, da se boste med nami dobro poèutili.
Skupaj smo lahko še bolj uspešni in zadovoljni!

Vilma Angel

Piše: Urška Knez

Mariborèvek str.   8

Po svetu str.  7

Vir: www.terme3000.si
Vir: PAVLIHOVA PRATIKA, ljudska, 2003

* 1. oktobra je šola tradicionalno sodelo-
vala na  Festivalu V objemu stare trte, kjer
so študentje pripravljali pražen krompir in
vratovino. Jed so postregli s kozarcem
Protnerjevega vina.
* Med 17. in 19. oktobrom je v Hotelih
Bernardin v Portorožu potekal 52. Gostinsko-turistièni
zbor Slovenije, na katerem so sodelovali tudi študentje naše
šole. Urška Knez, Saša Šalamon in Tina Trstenjak so
osvojile srebrno medaljo na tekmovanju dijakov srednjih,
študentov višjih in visokih šol za gostinstvo in turizem-smer
turizem. Na tekmovanju v pripravi in postrežbi kave je
Renato Bandur osvojil srebrno medaljo in na tekmovanju
v poznavanju in toèenju piva sta šolo zastopali Helena
Gajser in Barbara Robinšak, slednja je osvojila srbrno
medaljo. Lidija Šijanec je osvojila na tekmovanju vinskih
svetovalcev-sommelierjev srebrno medaljo. Èestitamo!
* 18. oktobra smo se študentje 2. letnika odpeljali na
strokovno ekskurzijo v Portorož, kjer so našo šolo na tek-
movanjih zastopali naši kolegi.
* 21. oktobra smo na šoli 2 dni gostili skupino pred-
stavnikov avstrijsko-štajerskega turistiènega gospodarstva.
Popeljali smo jih tudi na ogled Maribora. 
* Evropsko združenje hotelirskih in turistiènih šol AEHT je
prirejalo od 22. do 27. oktobra tekmovanje in že 18. vsako-
letno konferenco v Turèiji (Antalyja-Kemer). Na podroèju
turizma je tekmovala Tea Kozar in osvojila zlato medaljo.
Osrednja naloga iz tekmovanja v kategoriji turizma je bila
predstaviti turistièno mesto Antalya. Èestitamo!
* 26. oktobra so naši študentje sodelovali na zakljuèni
pogostitvi v Narodnem gledališèu Maribor v okviru
Borštnikovega sreèanja v sodelovanju z Terme d.d.
Od 10. do 13. novembra bo v Madridu potekala konferen-

ca predsedstva EURHODIP, kjer bosta Tina Šegula in
Jakob Polajžer predstavila inovacijski projekt in s tem tek-
movala za 1. mesto. Z njima bo šolo promovirala tudi Tea
Kozar.
* 11. novembra potekajo po vsej Sloveniji prireditve v
okviru martinovanja. V Mariboru bo dogajanje postavljeno
na Trgu svobode. 
* Od 17. do 19. novembra bo v Hotelu Slon v Ljubljani
potekal že osmi Slovenski festival vin.
* 8. decembra prirejamo BRUCOVANJE v Kavarnici
Kaj na Lentu! Vabljeni vsi!
* V zaèetku tega meseca so se študentje gostinstva (2. let-
nik) udeležili strokovne ekskurzije v Prago. 

Vse študente naprošamo za upoštevanje šolskega kodek-
sa in skrb za šolski red (ugašanje luèi, kajenje)!



modni kotièekmodni kotièekšolašola
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šalov in ovratnikov, ki jih lahko kombiniramo ne samo na
jakno, temveè tudi na puloverje, majèke in srajèke. Tudi v moški
modi je moè sreèati veliko krzna in
usnja, in to v najrazliènejših barvah in
kombinacijah. Že èez poletje se je
zaèel razvijati trend nošnenja oriental-
skih oblik oblaèil, kot so krila in sra-
jèke z volanèki, tunike zelo ohlapnih
oblik, dekorirane z orientalskimi vzor-
ci, kratki topi in kombinacije jeansa,
okrašenega s èipko in vezeninami. V
moškem svetu se je pojavila moderne-
jša razlièica suknjièa v kombinaciji s
športnim jopièem s kapuco,
priljubljene jeans hlaèe in tudi druge
pa so tako kot pri ženskah dobile bolj ravne linije, trapeza-rice se
poèasi umikajo s prodajnih polic. 
Èevlji so po novih trendih nekoliko prevzeli obliko baletnih
copatkov, saj so spredaj polkrožno zakljuèeni in z zelo nizko peto.
Nakit in ostali modni dodatki sledijo dvema poglavitnima trendo-
ma, orientalskemu ter krznu. 
Resnièno me zanima, kam bo modni svet zavil v prihodnje, že
sedaj pa z veseljem spremljam modne smernice za bližajoèo se
zimo. Veselim se svojih odkritij deliti z vami.

"
ZLATA

"
modni trendi za jesen 2005

AKCIJA V TERMAH PTUJ

KOPANJE IN KOSILO

Odrasli: 3.500,- sit
Otroci: 2.500,- sit

TALLINN

Visoko na zidovih raste mah in
v stolpih je samo še stražarski molk. Široke ceste
so hladne, prazne, greje me le dekletov nasmeh.
Nad mestom je rdeèa zvezda zašla, pod njeno

sledjo nekatere svetilke že dolgo ne gorijo.

Letošnja že osemnajsta vsakoletna konfe-
renca in tekmovanje evropskega združenja
hotelirskih in turistiènih šol AEHT je svoje
mesto zasedla v osrèju južne turške obale
ob Sredozemskem morju v Kemru. V
obdobju od 22. do 27. oktobra je "Antalya
College" s svojo izjemno organizacijo in
koordiniranjem izpeljal dogajanje, ki mu
je bilo prièa veè kot šeststo udeležencev iz
èlanic združenja. Udobno smo se nastanili
v hotelu Kemer Resort in poleg tekmovanj
lahko bili prièa sveèani otvoritveni prired-
itvi s tradicionalnim turškim folklornim in
trebušnim plesom, zanimivim strokovnim
ekskurzijam v regiji Antalya (Side, Perge,
Aspendos in mesto Antalya), predavanju
doktorja Fahrija Isika o trojanski zgodbi,
pogostitvi s tradicionalno turško pijaèo
raki, ki jo Turki med drugim cenijo tudi
kot zdravilo, in zakljuèni sveèani veèerji z
razglasitvijo prvih treh nagrajenih skupin
ali parov v osmih posameznih kategorijah
(bar, strežba, recepcija, animacija, kuhan-
je, priprava slašèic, turizem in študent
leta). Tekmovanje je potekalo v angleškem
ali francoskem jeziku. Na podroèju turiz-
ma je tekmovalo deset skupin z nakljuèno
izžrebanimi štirimi tekmovalci v vsaki
skupini. Tako sem v skupini sodelovala z
ambicioznimi sodelavkami iz Nizozemske
(Pamela Klein), Islandije (Anna Björg) in 

Kolegi!
Vsem tistim, ki jih podobna
tekmovanja še èakajo, svetu-
jem, da se vedno zavedate, da
zastopate sebe in šolo. Bodite
samozavestni, profesionalni in
aktivni. Ne pozabite: Kjer je
volja, je tudi pot.

iz Avstrije (Dorothee Albrecht). Z uspešn-
im skupinskim delom in odlièno pred-
stavitvijo regije Antalya na tekmovanju
smo dosegle laskavi naslov zmagovalk.
Obèutki ob razglasitvi so bili izjemni. Ta
uspeh je zame motivacija za nadaljnje izo-
braževanje v stroki in rezultat temeljitih
priprav na tekmovanje, kakor tudi potrdilo
o znanju angleškega jezika. Z izjemnim
mentorstvom mag. Helene Cvikl, direk-
torice šole, sem prispevala k še enemu

izmed izvrst-
nih uspehov
Višje šole za
gostinstvo in
t u r i z e m
Maribor na
tovrstnih tek-
m o v a n j i h .
Iskreno se
zahvaljujem
mag. Cvikl
za prijazno
družbo in
p o p o l n o

mentorsko podporo na tekmovanju. V tis-
tih zadnjih odloèilnih trenutkih sta me
motivirali in podpirali tudi moji cimri
Zaida iz Finske ter Marnelle iz
Nizozemske. Nova prijateljstva se razvija-
jo dalje in bodo trajala veèno.

Piše:Tea Kozar

Zapomni si, da je edino neumno
vprašanje tisto, ki si ga hotel zastaviti, pa

ga nisi.   

POMEMBNI SPLETNI NASLOVI!

www.vs-gt.mb.edus.si

www.kulinarika.net

www.maribor-tourism.si

www.slovenijapoživlja.si

www.slovino.si

www.dravabike.com

www.pohorje.org

www.slovenia-tourism.si

Osemnajsti oktober je bil dan D, vsaj
zame. Tega dne se je namreè imel zgoditi
še en dan 52. Gostinsko turistiènega zbora
Slovenije v Portorožu, ki je sicer trajal od
17. do 19. oktobra. Ta dan pa je imel na
urniku tudi tekmovanje srednjih, višjih
strokovnih in visokih šol za gostinstvo in
turizem Slovenije, smer turizem, tema tu-
rizem, ki se ga je udeležila tudi Višja stro-
kovna šola za gostinstvo in turizem. Našo
šolo smo v tej kategoriji predstavljale Tina
Trstenjak, Saša Šalamon in jaz.
Tistega jutra je bila trema že tako huda, da
je tista, ki je trajala že teden prej, izgledala
kot prijazna punèka s sladoledom. Na poti
na Obalo je potekalo še zadnje pripravljan-
je na tekmovanje in utrjevanje znanja.
Uèna snov je zavzemala 5 knjig in en
èlanek, ki so predstavljali pravljiène poti
Slovenije, naravne znamenitosti sveta,
znamenitosti mesta München, dolenjsko in
belokranjsko kuhinjo, mojstrovine Slo-
venije in znamenite slovenske vodnjake.

Ko smo konèno prispele na cilj, smo se
znašle v nemajhni zadregi: kje parkirati?
Vrsta avtomobilov do hotela Bernardin se
je namreè zaèela že ob izstopu z glavne
ceste na dovoz do hotela. Ko smo to
"malenkost" konèno uredile in se vmes
spremenile v živène razvaline, smo se
odpravile iskat prostor, kjer se naj bi tek-
movanje odvijalo. Konèno smo se usedle
za mizo, namenjeno naši šoli, in tek-
movanje se je lahko zaèelo. Postavili so
nam šest vprašanj in 100% izkupièek je
prinesel 25 toèk, ki pa jih nobena skupina
ni dosegla. Zmagovalki - isto število toèk
sta imeli namreè dve šoli - sta tako domov
odšli s po 24 toèkami. Menim, da smo se
izkazale zelo dobro, saj smo izgubile le
toèko in pol. Kljub temu pa nam je prvo
mesto spolzelo med rokami zaradi nehva-
ležne pol toèke. Tako smo osvojile srebrno
medaljo. A vam zaupam tole: zame je to
pomenilo zmago, saj sem bila s svojim na
novo pridobljenim znanjem izredno zado-

PRIŠLE, TEKMOVALE, ODŠLE Z NASMEHOM
voljna in sem ta izziv - to je bilo prvo tek-
movanje zame nasploh - uspešno prestala.
Lahko bi sicer uredili problem parkiranja,
pa tudi obèinstvo bi bilo lahko malo tišje,

a vseeno:  izjemno vznemirljiva izkušnja,
ki se je bom zagotovo spominjala celo
življenje. Za piko na i pa bi rada dodala še
eno stvar: na Obalo smo odšle po novo
bero izkušenj in nekakšno priznanje
samim sebi in ne s ciljem, da na vsak naèin
zmagamo, kot se sliši. Seveda moram priz-
nati, da smo si zmage želele - kdo si je ne.
Pa drugiè!                                   

Piše: Urška Knez

Piše: Marija Kokot

Kot je poznano, se modni trendi med letom spreminjajo,
tako je sedaj èas, da se neko-
liko posvetimo jesenski
modi, ki se barvno naslanja
na modre in zelene odtenke
barvne palete pri lièenju. Ob
šestih klasiènih barvah
(bela, èrna, siva modra,
antracitna ter bež) je prisot-
na še cela paleta pastelnih
barv, zlasti v razliènih
odtenkih bež, rjave, rdeèe

vse tja do modre in kraljevsko
vijolièaste. Kot ste verjetno že
kje prebrali, slišali ali celo
videli, je za letošnjo jesen in
zimo nadvse popularno krzno.
Tako se je tudi veèina modnih
oblikovalcev odloèila, da ga
vpelje v svojo kolekcijo.
Nastale so zanimive kreacije
od kratkih jaken, plašèev, 

Piše: Primož Geld

MIMOGREDE
Pa sem si rekla, veste, da bom ta èlanek oddala obvezno pred rokom. Veliko pred
rokom. Ja, seveda: spet pišem pet pred dvanajsto. Moja volja me je nekako pustila

na cedilu. Spet sem se vdala. Kolikokrat sem si rekla: Urška, jutri se pa res ne izmuzneš! Pa si lahko mislite,
kaj sem naredila. Problem namreè nastane že v tem, ko si reèeš JUTRI. Jutri pa res neham jesti ob pol dvana-
jstih zveèer. Poleg tega grem jutri še v fitness, jutri si preberem snov za naslednje predavanje in pa jutri se zares zaènem uèiti. Se
je vam že zgodilo kdaj kaj podobnega? Pa kaj sploh sprašujem. Globoko v naši naravi smo ljudje namreè ene takšne lene živali.
Ker se nam ne ljubi premisliti danes in najti tehtno rešitev, ki bi bila dobra za vse - saj bomo jutri - se kar naenkrat znajdemo sredi
kaosa. Meni se zares zdi zelo zanimivo, kako se izognemo stvarem, ki so še kako v naše dobro brez, da bi pomežiknili in kako na
drugi strani laèno vztrajamo pri neèem unièujoèem oziroma ne ravno zdravem. Pa bi potrebovali le šèepec volje. Sama osebno
lahko ure in ure preprièujem sošolke, da je danes zares obvezno treba iti ven in se zabavati (tukaj je volja trdna kot kamenkost in
vzklika jupi!), medtem ko se peresno lahko "vdam" v odloèitev, da je šole za danes dovolj in si je treba vzeti èas za kavo (tu pa se
mi postavlja po robu, vendar jo kmalu pošljem na Havaje). 
Mogoèe nikoli ne bomo našli rešitve, vsaj tisti, ki nas teta Volja dostikrat pusti na cedilu. Osebno se tolažim s tem, da sem veliko

bolj uèinkovita, ko sem v stresnem položaju. Kaj pa èe je to eden in edini pomen šibkosti volje? Pa kaj bi se ubadala
s to filozofijo. Bom raje jutri.    

Piše: Urška Knez
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PLESPLES
Pozdravljen/a v plesnem kotièku. V prvi številki si lahko pre-
bereš nekaj splošnih podatkov o plesu. Kaj je ples? Zakaj pleše-
mo? Kakšne vrste plesov poznamo? …

Vsak se kdaj v življenju sreèa s plesom. Plesna pravljica se
torej za nas lahko zaène že zelo zgodaj, ko smo stari šele dve
ali tri leta. Starost pri plesu ni ovira, saj lahko pleše vsak, ki ima
rad glasbo in plesni svet. Plesati se uèimo zase ali pa za poseb-
ne priložnosti. Svoje plesno znanje lahko s ponosom uporab-
ljamo na šolskih plesih, valetah in maturantskih plesih.
Zame je ples bližnjica do sreèe. Daje to, kar si želimo in kar od
njega prièakujemo - užitek, sprostitev, dobro družbo, zabavno
popestritev vsakdanjega življenja in pobeg iz nakopièenih
težav. 
Kaj pa o tem pravi stroka? 
Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe in lahko
predstavlja stil èlovekovega življenja, kajti z vsakim gibom se
v èlovekovi duši ustvarja zadovoljstvo. Ples je del kulturne izo-
brazbe vsakega posameznika in kultura posameznega naroda.
Ples je umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta uskla-
jenost dveh ali veè teles. Nekoè je bil ples vezan na religijo in
njene obièaje, z razvojem kultur pa je postal oblika zabave
sprva majhnih skupin, kasneje pa naèin preživljanja prostega
èasa velikih množic. 
Èe lahko hodiš, lahko tudi plešeš. In èe znaš uživati, znaš tudi
plesati. Zakaj ne bi poskusil? Korak za korakom, gib za gibom,
ples za plesom in kmalu boš dosegel veè kot misliš, da lahko
dosežeš. Plesa se ne da razložiti z besedami, lahko pa ga
razložimo samo s plesom samim. Zato je najbolje, da obišèeš
eno od plesnih šol, izbereš zvrst plesa in se uèiš, treniraš in kar
je najvažnejše, uživaš!                                                             

VRSTE PLESA:
- angleški valèek 
- argentinski tango
- bachata
- balet
- blues 
- boogie woogie
- break dance
- calypso
- charleston
- èa-èa-èa
- èetvorka
- electric boogie
- fox-trot
- flamenko
- habanera
- hip-hop
- hustle 
- java
- jazz balet
- jive...  
Množico plesnih oblik delimo v raznovrstne skupine: standard-
ni plesi, latinsko-ameriški plesi, družabni plesi, folklorni plesi,
disko plesi, show plesi, orientalski plesi…
Plešeta obièajno dva (par), lahko pa tudi solo ali skupinsko.

Jadrnice, jahte, èolni, ribiške ladje, trajekti,....
Vse to in še veè vsako leto pluje po morju. Prve
jahte, male jadrnice za zabavo in poèitek so
gradili Nizozemci v 16. st. Iz Nizozemske so se
jahte razširile v Anglijo, kjer so l. 1815
ustanovili prvo jadralno društvo. Jadranje
pomeni premikanje ladje s pomoèjo moèi vetra.

Uravnavanje jader je odvisno od smeri vetra in želene smeri
plovbe. Pri vetru od zadaj se usmeri površina jader pravokotno
na smer vetra. Pri nasprotnem vetru se doseže cilj samo s
križanjem (cikcak vožnja), veter pri tem zadeva jadro pod
kotom 45°. Pri boènem vetru se postavijo jadra tako, da
razpolavljajo kot med smerjo vetra in gredlja. Navtièna mílja je
enota za merjenje dolžine. Uporablja se splošno v mornarici,
pomorstvu in letalstvu. Mednarodna morska milja je doloèena
natanèno 1.852 m. To doloèitev so sprejeli leta 1929 na med-
narodni izredni hidrografski konferenci v Monaku. 
Jadranje je za nekatere idealna oblika poletnega dopusta, kar je
lahko seveda zelo zanimivo, vendar  je za takšen dopust treba
seèi globoko v denarnico. Za vožnjo z jadrnico je potrebno
imeti izpit. V današnjem èasu že veliko turistiènih agencij daje
možnost za èarter, kar pomeni, da si lahko jadrnico tudi
izposodiš. Lahko se odloèimo tudi za najem jadrnice s skiper-
jem ali brez njega, tako da jadrnico krmari najemojemalec jadr-
nice. Za teden dni z jadrnico Elan38 s 6 ležišèi, dolžino 11,96
m, leto izdelave 1997 in prevzem v Primoštenu bi odšteli od
1.152EUR/teden, kar nikakor ni poceni. Seveda pa moramo
prišteti cene v marinah, ki se gibljejo okoli 40 EUR. Vsak dan
smo v drugi marini, uživamo v morski tišini, raziskujemo
nenaseljene otoke in opazujemo lesketajoèe se morje. Kaj je
lepšega, kot v samotnem zalivèku pod jasnim nebom uživati
dobro hrano in pijaèo v družbi prijateljev. S seboj je potrebno
vzeti obleko tako za vroèe vreme kot tudi za zelo hladno, saj
nikoli ne vemo, kako nas bo vreme presenetilo. Za vse ostale
informacije lahko vsako leto obišèete Internautiko v Portorožu
in si tam ogledate vse od blizu in v živo. 

MURASZOMBATHA ORIGINAL

Torej za tiste, ki sluèajno ne vedo;
Muraszombatha je prestolnica Prek-
murja: Murska Sobota. To mesto je šele
na zaèetku turistiènega razvoja, toda
glede na to, koliko ima ponuditi, se
mestu nikakor ni treba bati prihodnosti.
V središèu mesta stoji hotel Diana, ki
nudi vse udobje mestnega hotela in je
namenjen tako poslovnežem kot tudi tu-
ristom. Hotel ima tradicijo odliène hrane
in nudi nešteto možnosti za šport in
rekreacijo, zabavo in krajše izlete po
bližnjem obmoèju. 
Nekaj metrov naprej, v neposredni
bližini trga Zmage pa najdete pivnico in
obenem tudi hotel Zvezda, kjer lahko
uživate ob pitju njihovega lastno pride-
lanega piva.
Murska Sobota je kot prestolnica tudi tu-

ristièno informativni center, ki vas bo
napotil k ogledu evangelièanske cer-
kve, mestnega parka in gradu, mlina na
Muri, športnega letališèa in kon-
jeniškega kluba v Rakièanu, nudi pa tudi
velike kulinariène užitke. Èe pa si boste
ob obisku zaželeli kopanja, vodnih
masaž in drvenja po toboganih, se lahko
v Ter-me 3000 ali v Terme Radenci
odpeljete kar s kolesom. Daleè  niso niti
Terme Banovci niti Terme Ptuj, torej je
možnosti za vodne užitke veè kot dovolj.
Èeprav je mesto majhno, saj šteje le pri-
bližno 14.000 prebivalcev, nudi veliko
možnosti za prijeten rekreativen dopust
ali le zanimiv konec tedna, ki se ga boste
spominjali predvsem po dobri hrani,
zanimivem nareèju in po lepotah severo-
vzhodne Slovenije.

Zgodovina Radenske in
njenih naravnih mineral-
nih vod je dolga, pisana
in bogata z zaèetkom, ki
sega v leto 1833. V prvih
desetletjih èrpanja in izkorišèanja miner-
alnih vod iz Radenske so raziskave
temeljile na analitiki naravnih mineralnih
vod, v kasnejših letih in vse do danes je
razvoj napredoval tudi na podroèjih med-
icine, kemije, tehnologije, geologije ter
ekologije. 
Mineralna voda Radenska je gotovo ena
najpomembnejših naravnih bogastev ne
samo v Pomurju temveè v celotni Slo-
veniji. Pomembna je tako zaradi zdravi-
nih lastnosti kot zaradi odliènega okusa.
Je izredno zdrava pijaèa, saj je bakteri-
loško popolnoma neoporeèna in èista,
kar pa je še posebej pomembno v dana-
šnjem okolju, ki je vedno bolj onesna-
ženo. Voda ima takšno rudninsko sestvo,
ki ugodno vpliva na èloveški organizem
in je kljub veliki kolièini mineralov pri-
jetnega okusa.
Radenci so se razvili v zdraviliški kraj na
istoimenski terasi med severnimi obron-
ki Slovenskih goric in reko Muro. Širše
obmoèje kraja je eno najbogatejših in
najbolj kakovostnih slatinskih okolišev
na Slovenskem. Leži 208 m nad morjem,
nedaleè od državnih meja z Avstrijo in
Madžarsko. Kraj ima približno 2215 pre-
bivalcev.

MINERALNA VODA
RADENSKA

ZGODBA O "BUBLJI"

Pred davnimi leti se je mlad študent po
imenu Karl Henn z Dunaja peljal na
poèitnice v Ljutomer. Na poti do tja se je
peljal skozi tedaj majhno vas po imenu
Radinci ali nemško Radein. Med vožnjo
skozi kraj je koèijaž vprašal mladega štu-
denta: "Slišiš, kako danes bublja ropota

in piska?"
Mladeniè ga je
samo zaèudeno po-
gledal in vprašal,
kakšna bublja in kaj
to sploh je.
"Tako pravimo tra-
vniku, ki je ves
moèviren in kjer
bublja ali žubori!"
Fantu še vedno ni
bilo jasno, o èem

govori. 
"Iz tega bo jutri še ples èarovnic, to drži
kot pribito!" je nadaljeval voznik. 
Tedaj je mladeniè slišal nekakšno piska-
nje in šumenje in zanimalo ga je, kaj je
to. 
Voznik mu je odgovoril: "To je vrelec, 

pod katerim je velik kotel.
Vnjem èarovnice kuhajo
cmoke, s katerimi nam
bodo opustošile polja.
Kadar tu tako piska in
hrumi, se zmeraj naredi nevihta s toèo!
Tako moèno kot danes ni piskalo še
nikoli."
Mladenièeva radovednost s tem še zdaleè
ni bila potolažena. Ker se je na Dunaju
ukvarjal z balneologijo, to je preuèeva-
njem zdravilnih voda, se je zavedal, da
tega piskanja in šumenja ne povzroèajo
èarovnice, zato se je v kratkem èasu
odpravil nazaj na tisti travnik, da ugo-
tovi, kakšne vrste voda je to. Bil je nav-
dušen nad rezultati, saj je v vodi našel
rudnin in ogljikovo kislino ter CO2. Èez
nekaj let so napolnili prve steklenice z
mineralno vodo iz "Bublje", ki so dobile
ime Radeiner Sauerbrunnen ali po
slovensko Radenski vrelec.
Danes je ta mineralna voda ena izmed
najbolj znanih in najboljših voda na
svetu, saj je prejela veliko pohval,
diplom, medalj in odlik za kakovost.

Piše: Natalija Vaupotiè

 

Piše: Tina Hohnjec NANAVTIKAVTIKAPiše: Petra Potrè

Piše: Natalija Vaupotiè
Piše: Katja Vogrinèiè

Kje lahko plešem?
Plesna šola Pingi; Pleènikova 9,  Maribor

Plesna izba Maribor; Partizanska 5,  Maribor
Plesna šola Rolly; Ul. Heroja Šaranovièa 27,

Maribor
Plesna šola Urška; Dalmatinska 47, Maribor

Plesno kulturno društvo HIP-HOP Maribor; Goriška
1a, Maribor

Plesna šola Èokolada; Valvasorjeva 4, Maribor
Plesna šola Salsa; Razlagova 16,  Maribor

…

Vir: www..murska-sobota.si

Vir: www..radenska.si
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S HRANO PROTI PREHLADUS HRANO PROTI PREHLADU Ženske živijo tudi drugaèeŽenske živijo tudi drugaèe
Izbira hrane pomembno vpliva na našo odpornost
proti bolezni. Hrana ni samo vir energije, v njej so
tudi sestavine, s pomoèjo katerih se imunski sis-
tem obnavlja. Sedaj v èasu prehladov je trden
imunski sistem še kako pomemben.
Pa se malce razglejmo po prvi pomoèi v kuhinji.
Kuhinja je namreè lekarna! Ne le zelišèa in èaj,
tudi semena in orešèki, olja, sadje in zelenjava,

žita…
Pri moènem prehladu
nismo kaj prida laèni in ne
vonjamo nièesar, kar hoèe-
mo pojesti. Okusimo le
temeljne okuse, arome pa
prav nobene. Znan je
nasvet: v usta damo grižljaj

hrane, zadržimo dih in medtem žveèimo. Nato pa
spet zadihamo. Opazite razliko?

- Jejmo hrano, ki krepi sluznice in èisti dihalne
poti (korenèek, repa, èrna redkev, hren).
- Jejmo èim manj hrane, ki zasluzi dihalne poti,
torej mleka, mleènih izdelkov
in kruha, predvsem belega.
- V hladnem èasu ne jejmo pre-
veè hrane, ki ohlaja: to sta pres-
no sadje in zelenjava.
- Ne pozabimo na antioksi-
dante, ki jih vsebujejo zeleni
èaj, zelišèni poparki in kozarec
rdeèega vina.                             

Èimveè rumene, oranžne, rdeèe in temno zelene
zelenjave (korenje, koleraba, zimske buèe, rdeèa
pesa, blitva, špinaèa). Pojesti je treba dovolj
kapusnic v vseh oblikah (brokoli, brstièni ohrovt,
ohrovt, zelje). Zelenjavne jedi okrepimo s hladno
stisnjenimi olji in zaèimbami.
Ker vir vnetega grla leži v debelem èrevesu, sta v
tem letnem èasu najbolj dobrodošla kislo zelje in
kisla repa
Citrusi pripomorejo k veèji splošni odpornosti,
ingver greje in razkužuje.
Pšenièni kruh in izdelki iz pšeniène moke
obèutljivim dihalom niso preveè prijazni, ker
povzroèajo zmerno zasluzitev. Mleko in mleèni
izdelki povzroèajo moèno zasluzitev.
Meso in  ribe pa so lahko precej koristna hrana.
Vendar to vse je samo hrana. To, kar jemo in pije-
mo, vsekakor ni na prvem mestu.

Piše: Tanja Verzel

IN KAKO DO ZDRAVEGA NOSU?

RECEPT ZA ZDRAVE SLUZNICE

Kolièina za 4 osebe:
1 liter zelenjavnega odcedka
2 dag margarine
4 dag èebule
30 dag brokolija
10 dag korenèka
sol, bazilika                                

Na margarini premešamo sesekljano èebulo le toliko, da ovene. Dodamo
narezan brokoli, na rezine narezan korenèek, dolijemo odcedek in kuhamo pol

ure. Nekoliko ohlajeno pariramo, dodamo še zaèimbe. In na koncu: dober
tek.

JUHA ZA BOLJŠO ODPORNOST

Med vsemi zelenjavnimi plodovi so buèe najbolj neposreden simbol rodovit-
nosti in radodarnosti matere zemlje. Buèe so ene najstarejših gojenih rastlin na
Zemlji. Posebno jeseni navdušujejo oko z barvitim obiljem plodov raznih
oblik, barv in velikosti. Buèe se zelo dobro skladišèijo in zato v njih lepoti in
okusu uživamo v pozno pomlad, ko nas že navdušuje misel na soène poletne
buèke. Kot so buèe èudovite navzven, je oèem marsikaj prikrito. Buèe so tudi
odlièna antioksidativna hrana, življenje pa spodbujajo in obnavljajo še dru-
gaèe. Buèe v kulinariki uporabimo na veè naèinov kot katerokoli zelenjavo.
Odlikuje jih njihovo škrobnato meso in nežen okus, ki ga obogatimo z mnogi-
mi dodatki. Nedolgo nazaj so buèe gojili predvsem kot hrano živini in za
stiskanje visokovrednega olja, danes pa sortiment jedilnih buè obsega veè kot
600 sort buè, buèe so postale modne. 

V 6. stoletju je predstavljala Meka središèe arabskega polotoka.
S templjem Kaab je postala muslimanska verska prestolnica, v
trgovanju pa je že zdavnaj spodrinila Petro. Politièno in
trgovsko so mesto obvladovali Kurjaši. To arabsko pleme je bilo
razdeljeno na veè
rodov, med katerimi je bil tudi rod Hašemitov. Ti so bili v temp-
ljih na visokih
položajih. V tem
rodu se je okrog
leta 570 rodil
Mohamed. Njegov
dedek je bil kurjaš-
ki starešina Meke
in kaabe. To
dolžnost je uprav-
ljal v èasu znane
slonove vojne, ko
je Abesinija napadla Meko. Viri poroèajo, da se  je Mohamed
rodil 51. dan po vojni. Že v zgodnjem otroštvu je osirotel. Tako
ga je sprva vzgajal njegov ded, nato pa stric Abu Talip. Od leta
610 je doživel veè razodetij, ki jih je najprej oznanjal v krogu
zaupnikov, nato pa je v Meki zaèel delovati kot božji
odposlanec. V tedanjih okolišèinah si je moral Mohamed prido-
bivati prve privržence med preprostimi ljudmi. Po zgodovinskih
podatkih se je islam pojavil leta 611 v devetem mesecu luninega
leta, imenovanem ramadan. Število njegovih privržencev se je
poveèalo, hkrati pa je narašèalo sovraštvo trgovske aristokracije
iz Meke, ki se je bala, da bo Mohamedov nauk ogrozil kult
kaabe. Zaradi preganjanja so se Mohamed in njegovi privrženci
leta 622 umaknili v okrog 450 km oddaljeno mesto Jesrih (kas-
nejšo Medino). Priznali so ga za politiènega voditelja skupnosti
in kmalu zgradili tudi prvo mošejo. V islamu predstavlja božjega
preroka, postavil je temelje islamske morale, ki je stroga in
zahtevna. Neupoštevanje moralnih norm se smatra za greh.
Posebnost religije je tudi, da verniki ne smejo uživati alkohola 

Piše: Lina Potoènik

in jesti svinjskega mesa oz mesa vseh živali, ki imajo podoènike.
Zbirka razodetij se nahaja v islamskem svetem pismu Koranu, ki
predstavlja zbirko razodetij, ki jih je Alah Mohamedu oznanil za
vse vernike. Znotraj islamske tradicije ima ženska posebno
mesto. Podobno kot tudi Jezusova mati Marija, ki je osrednji lik
ženske v kršèanstvu, je tudi ženska v  islamu zelo spoštovana.
Zakrivanje obraza oziroma celotnega telesa je prav tako izroèilo
Korana, kjer piše, da naj ženska zakrije svoje okrase, saj bi lahko
po nepotrebnem vznemirjala moškega. Prav zaradi tega so
ženske v islamskih deželah zakrite. Doma pa je ženska obleèena
kakor me. 
Kako se poèutijo? Vse je odvisno od vere staršev, koliko so
verni, pravi moja prijateljica Meriah, ki živi v Esfahanu v Iranu.
Dekleta in ženske so obleèene razlièno. Starejše gospe so zakrite
od glave do pete, dekleta kot jaz pa obleèena v oprijete barvne
plašèke do kolen, da se vidijo obline. Pokrite so z rutami vseh
barv, ki jih kombinirajo z ostalimi modnimi dodatki in èevlji.
Gotovo pa je to tudi velika prednost. Ko gre ženska pri nas na
razgovor za službo, bo direktor  ocenjeval najprej njeno postavo,
noge, prsi, obraz in šele nato bo, èe sploh, vprašal o njenem
sprièevalu. V islamskih državah se bosta sreèala iskalka službe
in direktor samo z oèmi. Direktor ne bo mogel ocenjevati njene
postave. Do katere ženske je sistem v tem primeru bolj pošten?
V mnogih državah, kjer je islamsko pravo sestavni del zakona
(med drugim tudi v Iranu), obstaja niz omejitev, ki prepreèujejo
poroko. Za muslimane so predpisi, ki temeljijo na šenijatskem
poroènem pravu, le del moralnega in urejenega znaèaja. Vsaka
oseba lahko te predpise sprejme ali pa tudi ne. Ideal zakonske
zveze v islamskih deželah je monogamni zakon. To je jasno
razvidno tudi iz Korana, kjer piše: Èe se bojite, da ne boste
pošteni, potem se poroèite le z eno žensko. V posebnih okolišèi-
nah pa je mogoè poligamni zakon. V takih primerih ostane brez
moških na stotine žensk. Tako kot je že Mohamed skrbel za žene
padlih tovarišev, tako je etièno tudi v teh primerih, da en moški
poskrbi za veè žena.

ŽE POZNATE SVET BUÈ?
Piše: Urška Knez 

Pretlaèena buèna juha s smetano 
Kolièina: 

500 g rumene buèe          žlièke kisle smetane
100 g krompirja              2 žlici limoninega soka         
1 èebula                         3 žlice buènih semen
2 korenèka                     sol 
3 žlice olivnega olja       èrni poper v zrnu
1 žlica buènega olja       1 majhen šopek drobnjaka      
5 dl zelenjavne osnove ali èiste goveje juhe       1 strok èesna  
Predpriprava:
Zelenjavno osnovo pristavimo, zavremo in pustimo na toplem. Buèno meso
izdolbemo. Krompir, korenèek in èebulo olupimo in narežemo na kocke.
Èesen olupimo.

Priprava:
V posodi segrejemo olje, na katerem najprej med mešanjem na hitro
prepražimo nakockano èebulo in strok èesna. Dodamo buèo, krompir in

korenèek ter med mešanjem poèasi pražimo 3 minute. Zelenjavo zalijemo z

vroèo osnovo ali juho, previdno posolimo in poèasi kuhamo 20 minut.
Neslana buèna semena grobo sesekljamo. Drobnjak drobno narežemo. Juho
odstavimo in pretlaèimo skozi žiènato cedilo ali zmešamo s paliènim mešal-
nikom. Nato jo znova pristavimo, okisamo z limoninim sokom in zaèinimo s
sveže mletim èrnim poprom. Poèasi jo kuhamo še 3 minute, naposled pa

odstavimo. 

Serviranje : Juho razdelimo v segrete krožnike. V vsak krožnik dodamo po
žlièko kisle smetane. Juho potresemo s sesekljanimi buènimi semeni in z drob-

njakom, nazadnje pa jo pokapljamo z buènim oljem. 

PTIÈJAPTIÈJA GRIPGRIPAA
Ptièja gripa je nalezljiva bolezen ptic, ki jo povzroèajo razlièni
podtipi virusa influence A. Potek okužbe je razlièen, obièajno
blag pri divjih pticah in hud pri domaèi perutnini - visoko pato-
gena aviarna influenca (highly patogenic avian influenza -
HPAI). Bolezen so prviè identificirali v Italiji pred veè kot 100
leti. Naravni gostitelji so divje ptice, pogosto divje race. Virus se
nahaja v slini, nosnem sekretu in blatu okuženih ptic. Naèin
prenosa je v glavnem oralno-fekalni z okuženimi izloèki ptic.
Virus, ki se od divjih ptic zanese na farme pišèancev in puranov,
lahko spremeni svoje lastnosti, iz nenevarnega se spremeni v
HPAI. Tak se hitro širi, èe ne uvedemo strogih higienskih ukre-
pov pri ravnanju z okuženo perutnino. Okužijo se lahko tudi
prašièi in konji. Virusi ptièje gripe obièajno niso okužili ljudi,
razen nekaj redkih primerov.
Simptomi pri èloveku: povišana telesna temperatura, kašelj,
vneto žrelo in boleèine v mišicah. Lahko pride do vnetja oèi,
težkega dihanja in pljuènice.
Ukrepi za prepreèevanje širjenja bolezni:
Vse bolnike s temperaturo in respiratornimi simptomi je potreb-

no povprašati o morebitnih nedavnih poto-
vanjih.
Obmoèja ogrožena s ptièjo gripo:
države jugovzhodne Azije, Romunija, Rusija,
Turèija.
Odziv WTO:
Na poroèanje medijev o skorajšnjih pandemiènih razsežnostih
ptièje gripe po vsem svetu se je te dni sicer odzvala tudi
Svetovna turistièna organizacija. Generalni sekretar organizacije
Francesco Frangialli je v sporoèilu za javnost posvaril pred
"infodemijo" in ne pandemijo: "Medije prosimo, naj pozorno
spremljajo razvoj ptièje gripe in dosledno poroèajo o njem, a naj
ne ustvarjajo nepotrebne panike!" Frangialli je preprièan, da je
strah pred pandemijo ptièje gripe veliko prezgoden, širjenje
panike pa bi lahko po nepotrebnem imelo katastrofalne posledice
za razvoj svetovnega turizma - samo leto zatem, ko si je ta po
treh kritiènih letih (med drugim tudi zaradi sarsa) vendarle opo-
mogel.

Vir: Èasnik DELO, 21. oktober 2005, 

Piše: Tea Kozar

Vir: Viva, št. 133, Dario Cortese, dec. 2003

Vir: www.pozitivke.net

Lakota je slab svetovalec.
(Publius Maro Vergil)
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Za prvo številko v tem študijskem letu
sva se odloèili, da vas namesto naèrtno
izbrane restavracije popeljeva v demon-

stracijsko
u è i l n i c o
naše šole.
Tukaj vsak
ponedeljek
ustvarjamo
pri pred-
m e t u
O s n o v e
kuharstva
z gastro-

nomijo pod skrbnim vodstvom preda-
vateljice Mojce Polak Zupan. Vaj se vsi
veselimo, saj se nauèimo in spoznamo
veliko novih in zanimivih jedi.
Tisti ponedeljek nam je gospa Mojca

pripravila pravo preseneèenje za naše oèi.
Pripravljali smo kosilo, primerno jese-
nskemu letnemu èasu in tako smo skuhali
pravi Jesenski meni. Predjed je bila ses-
tavljena iz tunine paštetke z opeèenim
toastom in ocvrtim porom. Naj poveva, 

OCENA

OKUSNOST *****            
AMBIENT *****              
PONUDBA *****              

Pišeta: Veronika Hojnik in
Tea Kozar

*****
izvrstno

****
o.k.

***
zadovoljivo

**
lepo vas prosim

*
ne se sekirat, pridite si po
znanje na VSŠG

ALI STE VEDELI, DA V MARIBORU...

"ŠE VEDNO NI PRAVE ANIMACIJE"  

Mariborsko Pohorje poživlja. Letošnje novosti, ki so plod dela
Športnega centra Maribor, Pohorje jet (poletno sankališèe),
bike park, kamp in indijanska vasica (Orlovo gnezdo) so
zeleni del mesta nedvomno znova oživile. Ponudbo izpopol-
njujejo tudi adrenalinski park, jahalna pot cowboy tours na
zgornji postaji vzpenjaèe, pohodniške poti ter gostinska
ponudba. Športni center ureja tudi jezero, po katerem se bodo
obiskovalci vozili v kanujih. Ob jezeru je tudi že možno
jahati. V zimskem èasu bo zaživela še ena vasica, toda ob
zgornji postaji vzpenjaèe. Orlovo gnezdo, kjer animatorji sku-
paj z otroki netijo indijanski ogenj in posnemajo druge navade
Indijancev, se nahaja v bližini jezera pod Snežnim stadionom.
Nova vasica bo eskimska vasica. Obe bosta delovali tudi v
zimskem obdobju. Tovrstne animacije za otroke v Mariboru
do sedaj ni bilo, zato lahko zagotovo govorimo o še eni dobri
potezi že omenjenega podjetja v turistièni namen.
Škoda, da kolesarji, ki želimo iz mestnega središèa kolesariti
pod Pohorje, še vedno nimamo urejenih možnosti za to.   
Marsikdo bi si ob pestri ponudbi aktivnosti na Pohorju in ob
njegovem vznožju zaželel boljše gostinske ponudbe in pred-
vsem z njo povezane animacije. Ob sonènih nedeljskih
popoldnevih bi zagotovo tudi nakljuènemu sprehajalcu ali
kolesarju zadišalo kaj domaèega pohorskega iz kotla, domaèa
kapljica, pohorske sladice… . Lahko bi predstavljali stare
pohorske obièaje. Ob zvokih harmonike bi se marsikdo spros-
til in upoèasnil vse hitrejši življenjski ritem, pa tudi starejši bi
dobili svojo animacijo v  èudovitem sprošèajoèem okolju.

da smo pojedli prav vse, saj so bili ob
èudovitih dišavah  naši želodèki že prav
laèni. Sledila je eksotièna juha iz oranžne
buèe, ki smo ji v panadi iz moke in vode
dodali ocvrte morske sadeže. Kot pri vseh
jedeh je bila tokrat pomembna dekoracija.
Tako smo juho okrasili z opraženimi
buènimi semeni in buènim oljem. Glavna
jed je bila rièota z jurèki, postreženi s
sirno kremo. In ker brez sladice ni prave-
ga kosila, smo pripravili nekaj zares slast-
nega. Sladica je bila sestavljena  iz dveh
delov. V majhnih modelèkih smo spekli
èokoladni sufle, dodali smo mu sladoled
iz kisle smetane in na koncu okrasili še z
omako iz gozdnih sadežev. Drugi del
sladice so predstavljali pomaranèni
piškoti,  ki smo jih naslednji dan odnesli

s seboj na stro-
kovno ekskur-
zijo in se z
njimi med pot-
jo vsi malo
p o s l a d k a l i .
Postrežbe ni-

smo posebej ocenjevali, saj smo si postre-
gli sami, zato zadovoljivo. Ambient je bil

prijeten predvsem zaradi dobrega vzduš-
ja in družbe.
Najbolj pa smo veseli tega predmeta,

kjer spoznamo èudovite skrivnosti
kuhanja in se potem doma malo postav-
ljamo s svojimi spretnostmi. Želimo še
veè podobnih uric.   

* Po napovedih krajanov mestne èetrti Bresternica - Gaj v
sodelovanju s turistièno-gostinskim podjetjem Terme Maribor
je spet oživelo upanje, da bo nekdaj priljubljeno shajališèe
Mariborèanov ob Bresterniškem jezeru (kamp, propadajoèi
motel,  sprehajalna pot, igrišèe za mini golf v Bresternici),
ponovno zaživelo. Je to le tolažba okoliškim prebivalcem, ali
zares zaèetek bitke za turistièno ugodno obmoèje mestne obèine
Maribor? 
* Na vrh Piramide se po prenovljeni poti povzpne marsikateri

turist, ki obišèe mesto. Vsi veselo zvonijo z zvonèkom za sreèo.
Povzpnite se tudi vi, toda naj vas ne motijo še vedno številni
odpadki in smeti, saj nekega dne jih bodo že odstranili. Razgled
po totem našem mestu je še vedno vsakogar navdušil. Morda bi
lahko na vrhu ponudili kaj unikatnega, kaj mariborskega. No,
èe se še na Pohorju kaj takšnega težko najde, le kako se bo
tukaj. In kdo ali kaj je tisto, ki bo to spremenilo na bolje?
* Mariborsko gobarsko društvo Lisièka je v jesenskih dneh

pripravilo gobarsko razstavo kar 550-ih vrst gob, ki so jih èlani
društva nabrali v Mariboru, bližnji ter širši okolici.
* Poleg Festivala Lent imamo v mestu nekaj novih festivalov.

V septembrskih dnevih se je odvijal teden Špasfesta, ki je prvi
mariborski srednjeveški ulièni festival. Letošnjemu Špasfestu je
sicer malo ponagajalo vreme, toda bilo je veselo na realiziranih
prireditvah. Najbolj pristno je bilo prikazovanje srednjeveških
obrti na grajskem trgu. Oživel je tudi Židovski trg. Kulturno
društvo Ožbalt je namreè tam odigralo komedije na prostem.
Med drugim je nastopil tudi najboljši slovenski barman,
petkratni državni prvak v mešanju pijaè, Aleš Petek. Sploh v
veèernih urah je vse to dalo mestu poseben èar. Vstopnin v
glavnem ni bilo oziroma so bile nizke (300 sit sem odštela za
ogled komedije). Kljub zanimivemu dogajanju je bilo obisko-
valcev malo. Morda bodo prišli drugo leto ali pa so ljudje res
prezaposleni? Ali raje èepijo v lokalih ob kavici ali doma gleda-
jo televizijo?
* Vsako nedeljo od jutra do zgodnjega popoldneva vrata odpi-
ra Kramarski sejem na Teznem. Starine, rezervne dele za avto-
mobile, kuhinjske pripomoèke, ponošene in nove èevlje, nogav-
ice, rabljene predmete, kasete, zgošèenke, televizorje, raèunal-
nike, sveènike, jakne, trenirke, ure, dežnike in milijon drugih
stvari nudijo prodajalci, ki so za vsako stvar pripravljeni baran-
tati. Poskrbljeno je za prigrizek in pijaèo. Vstopnine ni!
* Konec septembra in zaèetek meseca oktobra je mesto bolj ali
manj zaznamovala kulinarika. 19. sveèana trgatev Stare trte,
predstavitev vin mariborskega okoliša, tradicionalna pohorska
kulinarika, praznik ekoloških kmetij, razstava buè, kuhanje v
kotlih, glasba velikih orkestrov, dan slovenskih sommellierjev
so zaokrožili peti ciklus prireditev v Objemu stare trte. Na
otvoritveni predstavitvi je koncertirala aktualna vinska kraljica
Maribora Urška Orešiè, ki ustvarja komorne skladbe,
posveèene vinu in Stari trti. V glavnem sonèni dnevi so dali
odliènemu vzdušju ob mariborskih vinskih dnevih le piko na i.
* 40. Borštnikovo sreèanje, tradicionalni festival slovenskih

gledališè v Narodnem gledališèu Maribor od 15. do 26. oktobra.
Borštnikov prstan si je letos nadela igralka Slovenskega stalne-
ga gledališèa v Trstu, Miranda Caharija. Naši študentje so z
mentorji pripravili odlièno zakljuèno pogostitev.

Piše: Tea Kozar

"Kam z glavo na zabavo?"
www.napovednik.com 

www.sraka.com
www.kolosej.si/kinocentri/kolosej-mb

in beri naše "cajtnge"!!!

Holmes Pub v Žitni ulici
Center v Žitni ulici

Kavarnica Kaj na Lentu
Niagara Falls Bar na Lentu

Cantante Caffe v Vetrinjski ulici
The Murphy´ s Pub v Vetrinjski ulici

Piranha na Lentu
Club Impulz v Melju

La Corrida Club na Lentu pod Casinom Maribor
Pekarna - Magdalenske mreže

Patrick´s Pub v Poštni ulici
English Pub na Teznem

Takos na Lentu
Bongos na Lentu

Totto Caffe na Slomškovem trgu
Štuk ob krožišèu na koncu Koroškega mostu

Club Trust na Gosposvetski cesti ob krožišèu na koncu
Koroškega mostu

VABIJO ZABAVIŠÈA IN NOÈNI LOKALI

Martinova pojedinaMartinova pojedina
Naši predniki, ki so živeli v teh krajih še pred
prihodom kršèanstva, so v mesecu novembru
obhajali praznik v zahvalo za letino, obenem pa
so si pripravljali živež za prihajajoèo zimo. Ob
teh praznovanjih so imeli bogate pojedine in
razvili razna obredna slavja, s katerimi so si

želeli izprositi naklonjenost božanstev in njihov blagoslov. 
Kršèanska cerkev je kaj kmalu uvidela, da ji starih šeg in navad
ne bo uspelo izkoreniniti iz narodove zavesti, zato se je odloèi-
la, da poganska praznovanja in obrede prenese v kršèanstvo. Ker
pa je bil sveti Martin edini veèji svetnik, katerega god je èasovno
sovpadal s starimi navadami, je martinovo postalo nekakšen
kršèanski zahvalni praznik, sam sveti Martin pa svetnik, h
kateremu so se ljudje zatekali s svojimi prošnjami.
V zvezi z Martinovim življenjem in delom so nastale mnoge le-
gende. Znana je tista, po kateri je Martin kot usmiljeni vojak z
meèem prerezal svoj vojaški plašè in polovico dal beraèu.
Splošno znana pa je tudi legenda, ki povezuje sv. Martina z
gosmi, ki so bile v starih èasih po vsej verjetnosti daritvene
živali. Med nje naj bi se bil svetnik namreè skril, ko so mu hoteli
predati sporoèilo, da je proglašen za škofa. 
O tem, da je Martin res nekakšen naslednik poganskih
božanstev, prièajo tudi mnoge vraže, pregovori in vedeževanja,
ki se nanašajo na vreme v naslednjih dneh in mesecih, prihodnjo
letino, debelost prašièev…
Prav posebno èast pa sv. Martin uživa v vinorodnih krajih. Ob
martinovem namreè mošt ob pomoèi sv. Martina postane mlado
vino. Ob tej priložnosti vinogradniki bogato pogostijo prijatelje, 

sosede, sorodnike in delavce, ki so vse leto pridno delali v vino-
gradu. K Martinovi pojedini vsekakor sodi peèena gos. V krajih,
kjer gosi ne gojijo, jo lahko nadomesti tudi raca, puran ali celo
petelin. Poleg tega na praznovanju ne smejo manjkati peèenka,
orehova potica, ocvirkovka in druge pogaèe. 
V Prlekiji so na martinovo v navadi:
1. juha z drobovino

peèena gos
dušeno zelje
zabeljen krompir
žemljin narastek
mlado vino

2. juha z drobovino in zdrobovimi žlièniki
peèena gos z jabolki
rdeèe zelje z jabolki
kruh
kvasenica in ocvirkovka
mlado vino

3. kostna juha z ribano kašo
svinjska peèenka
endivija s krompirjem
potica z orehi ali ocvirkova pogaèa
mlado vino

V zadnjem èasu martinovo vse bolj postaja èas veseljaèenja in
popivanja, ki ga organizirajo gostilne, turistièna društva, društ-
va vinogradnikov pa tudi zasebni vinogradniki. Stare šege in
navade pa se žal poèasi izgubljajo.  

Piše: Rebeka Mariè

Viri: Marija Fras, Prleška kuhinja; Niko Kuret, Praznièno leto Slovencev 
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martinovanje

Samos, otok ljubezni in
znanosti. Njegovo ime izvira že iz starorimske pretek-
losti, ko sta tam medene tedne preživljala Antonij in

Kleopatra. Otok je tudi rojstni kraj znanega matematika in filozofa
Pitagore, katerega izrek še vsi poznate. In ravno na tem otoku sem se
letos znašla, kjer sem opravljala poletno prakso turistiène predstavnice. 
V lanski številki sem že opisovala, kako potekajo avdicije, tukaj pa se
zaène opis, ko je bilo treba zaèeti z delom. Na zaèetku me je bilo kar
malo strah, nova dežela in ljudje, jaz pa skoraj dva tisoè kilometrov
stran od doma. Pa vendar sem se po nekaj tednih poèutila že kot doma.
Vsak teden sem spoznala veliko novih ljudi, gostov, ki so prileteli z
našo agencijo na izbrano destinacijo. Za njih je bilo seveda treba dobro
poskrbeti. Po izkazani dobrodošlici na
letališèu sva jih s kolegico Moniko
pospremili do hotelov, kjer so bili nas-
tanjeni, sledile pa so info ure. Na
takšnih informativnih urah sva jim
pokazali, kje se nahajajo, katere zan-
imivosti in znamenitosti lahko vidijo in
obišèejo na otoku, svetovali sva jim,
kje je najboljša hrana in seveda za nekatere najpomembnejše - noèno
življenje. Kasneje sva pomagali tudi pri reševanju morebitnih težav. 
Veèina naših gostov je bilo Slovencev in tudi Italijanov, predvsem v

mesecu avgustu. Intelekta ima namreè subagenta v Trstu, ki njihove
aranžmaje proda ceneje kot aranžmaje njihovih domaèih agencij. Tako
sva razen obvezne anglešèine morali obvladati tudi nekaj italijanšèine.
Italijani so znani kot ne najboljši poznavalci jezikov, veèinoma
obvladajo le svojega. Kljub temu so bili potrpežljivi in bili pripravljeni
pomagati, èe se je kakšna beseda izgubila. 
V naslednjih dneh so sledili izleti, ki sva jih vodili sami, seveda v

slovenskem jeziku. Ob èetrtkih je bil izlet po otoku, kjer smo gostom
razkazali lepote otoka, kupili so lahko spominke, se preskusili v izde-
lovanju keramike in degustirali pravo samoško vino, ki ga izvažajo
tudi v Vatikan. To je mašno vino, izredno sladkega okusa in ga papež

uporablja pri mašnih obredih. Ob petkih
smo se z ladjico odpeljali na bližnji sveti
otok, imenovan Patmos. Glavna zna-
menitost je jama, kjer je sv. Janez napisal
preroško pesem Apokalipso, ki je zadnji
del nove zaveze. Otok je letos obiskal
celo Bill Gates, lani pa španska kraljica,
na otoku je svoje otroke dal krstiti Tom

Hanks, še danes pa imajo znani in manj znani zvezdniki tam svoje vile. 
Ob sobotah sva imeli info ure za razliène informacije in prijave na
izlete. Vèasih pa so prišli gostje samo po-klepetat in povedat, kje so bili
in kaj vse so videli. Vsako nedeljo smo se odpravili v Turèijo, ki je bila
oddaljena le slab kilometer. Po izkrcanju v obalnem mestu Kušadasi
smo se odpeljali do antiènega mesta Efez, ki slovi po svojih arheološk-
ih znamenitostih, kamor  prihajajo ljudje iz celega sveta. Sledila je
modna revija v eni izmed trgovin z usnjem, znanim po svoji kvaliteti.
Vsak izlet se je zakljuèil z nakupovanjem v pravem turškem bazarju in
obveznim barantanjem. Ob ponedeljkih so bile info ure namenjene
obvestilom o odhodu transferja in o èasu poleta domov, v torek pa je
sledilo slovo starim in dobrodošlica novim gostom. 

Piše: Rebeka Mariè

KULTURA MARTINOVANJA V
GORNJI RADGONI

V soboto 12. novembra od 10. ure naprej bodo èlani
Društva vinogradnikov radgonsko-kapelskih goric,
Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona in
Turistièno društvo Gornja Radgona na platoju pred
poslovno stavbo Radgonskih goric priredili tradi-
cionalno, letos že 11. martinovanje. 
Za obiskovalce so tudi letos pripravili pester kulturno

-zabavni program, ki bo potekla ves dopoldan.
Nastopili bodo folkloristi, saksofonisti, harmonikarji
in radgonski pihalni orkester. Obiskovalce martino-
vanja bo pozdravil tudi radgonski župan, g. Anton
Kampuš, nekaj lepih misli o vinu in strokovnih ocen
letošnjega letnika pa bodo lahko slišali od šampan-
jskega viteza, g. Alojza Filipièa. 
Ena od posebnosti radgonskega martinovanja je izbor
veselega Martina. Letos bodo tako na šaljiv naèin, pri
katerem pa mora kandidat, ki se poteguje za ta laskavi
naslov, pokazati nemalo spretnosti in tudi dobršno
mero znanja iz vinogradništva in kletarstva, izbrali že
10. veselega Martina po vrsti.
Seveda pa martinovanje ne bi bilo martinovanje, èe na
njem ne bi Sveti Martin krstil mošta in ga tako spreme-
nil v mlado vino. Naèin, na katerega bo to storil, in
toèen èas tega za vinogradnike tako sveèanega in težko
prièakovanega trenutka pa radgonski organizatorji po
svoji stari navadi ljubosumno skrivajo pred
radovedneži, saj želijo tudi letos presenetiti obisko-
valce. 
Kot se praznik spodobi, èaka goste bogata Martinova

ponudba, v kateri seveda ne sme manjkati sladki mošt
in odlièno mlado vino iz radgonskih vinskih kleti. Da
pa bo obiskovalcem vino lepše steklo po grlu, bodo na
stojnicah ponujali najrazliènejše dobrote, kot so
peèene gosi in race, domaèe specialitete iz Mirove
ponudbe, peèene kostanje in seveda dobrote iz krušnih
peèi. 
V spomin na nepozaben dogodek bodo prisotni lahko

kupili priložnostne spominke, ki jih izdelujejo v
delovno varstvenem centru Gornja Radgona.
Vsi, ki bi si želeli pobliže ogledati okoliške vinograde,
zidanice, vinske kleti in druge zanimivosti, se boste
lahko odpravili na potep s turistiènim vlakcem.

Program bosta povezovala Dušan Zagorc - Dule in
Vinko Šimek - Jaka Šraufciger. 

po svetu

Ko sem se pred šestimi leti prviè
pripeljala v AC Soline, sem bila pre-
seneèena ter malo tudi prestrašena.
Kamorkoli sem se obrnila, sem videla
le zarašèene neoèišèene površine in še
od vojne unièene bungalove, ki še

niso bili odstranjeni ali obnovljeni. Ob pogledu na
kakšno desetletje stare sanitarje me je zmrazilo, èeprav
so bile èiste in nepolomljene. Vsekakor me takrat ta AC
ni impresioniral. Tudi povezave s centrom mesta so bile
katastrofalne, ker je pot, ki je neurejena in neosvetljena
pot potekala skozi borov gozd, ta pa je bil zveèer
temaèen in kar malo strašljiv. No, ko sem med leti svo-
jega dopustovanja opazovala spremembe in spodbujan-
je turizma v kampu ter mestu nasploh, sem bila pre-
seneèena. AC so uredili ter poveèali. Stare, napol
porušene bungalove so zamenjali novi, zgradili pa so
tudi restavracijo z mizami ob morju. Sanitarije so
dobile prenovljen sodoben videz ter nove prostore.
Plaža je razširjena, tik ob njej pa je nastala nova tlako-
vana sprehajalna potka. Vodi vse do centra mesta skozi
vèasih nerazsvetljen borov gozd, ob njej pa so se odprli
novi gostinski lokali za veèerno zabvo ter sprostitev ob
hladni pijaèi. AC si je s trudom, urejanjem, prijaznostjo
zaposlenih ter kvaliteto delovanja priboril tri zvezdice,
kar je za kamp zelo dobro. Sedaj se ponaša s svojo lep-
oto, urejenostjo ter nudi svojim gostom maksimalno
udobje ter zadovoljstvo. AC je zaseden tako s pavšalni-
mi gosti kot s prehodnimi in za oboje je dobro poskr-
bljeno. Pavšalnim gostom nudijo varovanje ter prostor
za njihove prikolice tudi pozimi. Mene so spremembe
in sedajšnja urejenost navdušila, tako bi ta kamp pri-
poroèala vsakomur.    

KAKOVOSTKAKOVOST DELOVDELOVANJAANJA
AAVTVTOKAMPOKAMPAA SOLINE SOLINE 
BIOGRAD NABIOGRAD NA MORUMORU

Piše: Nataša Hercog

Piše: Emanuela Gradišnik

MARTINOVANJE NA PTUJU

Ker je pred nami spet hladni november, vam ponujam nekaj možnosti,
ob katerih se boste malo zagreli in razvedrili. Martinovanje je ena
izmed takih priložnosti, kjer se sreèajo stari znnanci in kjer lahko
sklepate nova poznanstva.
Neizbrisani sledovi preteklosti so Ptuj že zdavnaj zaznamovali kot

mesto trte in vina. Rodovitna prst v Halozah in Slovenskih goricah ter
blago celinsko podnebje sta vzpodbudila zasajanje vinske trte na va-
lovitem hribovju ob Dravi že v antiènem èasu, ko so tla današnjega
Ptuja osvajali Rimljani. Prva najstarejša, še danes ohranjena vinska klet
na Ptuju, se nahaja v minoritskem samostanu. Zgodovino vinogradništ-
va in vinarstva so na Ptuju in v njegovi okolici stoletja oblikovale
razliène ustanove in tudi posamezniki. Kadar govorimo o zaèetkih
ptujske vinske kleti, se orientiramo na ustanovitev minoritskega
samostana 1239. leta. Minoriti so skupaj z dominikanci postali fevdal-
ni gospodje obširnih posesti, predvsem v Halozah, kakor tudi graditelji
veèjih kleti. Seveda pa zaèetki ptujskega kletarstva segajo v zaèetek
tisoèletja, o èemer prièajo arheološke najdbe, kot so amfora, vitki
kozarci, široki kelihi in drugo posodje, v katerih so Rimljani ponujali v
stari Poetovini. Njihovo vinogradništvo je doseglo razcvet med I. in IV.
stoletjem, nato je nekoliko zamrlo in ponoven preporod doživelo s pri-
hodom kršèanstva. V najtemnejših kotièkih starodavne ptujske kleti se
v steklenicah, obdanih s èrno plesnijo in pajèevino, skrivajo naj-
dragocenejša ptujska vina neprecenljivih vrednosti. Najstarejše vino v
ptujski kleti in prav tako v Sloveniji je vino Zlate trte iz leta 1917, ki
ga uvršèajo tudi med najboljše letnike 20. stoletja.
In ker se Ptuj oèitno razvija tudi na podroèju martinovanja, imamo

letos na Ptuju možnost martinovati kar na dveh lokacijah. Tradicionalni
lokaciji na Mestnem trgu se je tokrat pridružila tudi Ptujska vinska klet
s svojim dvorišèem. Martinovanje na Mestnem trgu bo potekalo tako
kot vedno, medtem ko martinovanje na dvorišèu Ptujske kleti prinaša
novost - vstopnina znaša 2000 tolarjev, za ta denar pa se boste lahko
ves dan mastili s peèenimi piškami in podobnimi dobrotami, hkrati pa
okušali vina, kolikor vam srce poželi. 
Èe pa ne želite martinovati v mestu, se lahko odpravite na martinovan-

je po Haloških kleteh. Trajalo bo štiri dni, tako da bo omogoèen ogled
vsem. Prvi dan bo v petek 4. novembra s prièetkom ob 15.00 uri v
Strmcu, kjer bodo odprte kleti, ob 19. uri pa bo tudi tradicionalni krst
mošta. Naslednji dan, se pravi v soboto 5. novembra, bo martinovanje
potekalo v Vidmu pri Ptuju, kjer se bodo zbrali pred obèinsko stavbo
ob 12.00 uri. Najprej bo nagovor župana, sledil bo bogat kulturni pro-
gram in nato vožnja s turistiènim vlakom do haloških kleti, kjer boste
okusili bogato ponudbo vin, mošta in Martinovih jedi. V nedeljo 6.
novembra se lahko udeležite martinovanja v Leskovcu, ki se bo prièe-
lo ob 11.00 uri pred gasilskim domom. Tudi tam si boste lahko ogledali
krst mošta in poizkusili ponudbo tipiènih jedi ter vin, organizirana pa
bo tudi zabava ob glasbi. V petek 11. novembra pa vas vabi kmetija
Pajnkiher v Doleni ob 12.00 uri ter odprta klet Martina Vidoviè v Veliki
Varnici ob 15.00 uri.
Tako, to je le delèek ponudbe letošnjega martinovanja, od vas pa je

odvisno, kam se boste odpravili. Kjerkoli že boste, se imejte lepo in
pijte po pameti. Where is the will, there is the way.

(Madamme Keller, francoska hotelirka)

Piše: Veronika Hojnik

SAMOSSAMOS
Nekomu bi se morda zdelo dolgoèasno, teden za ted-
nom vedno enako. Vendar je bilo prav razburljivo,
vsak teden spoznaš zanimive ljudi, izveš veliko nove-
ga in se seveda malo nasmeješ novim dogodivšèinam,
predvsem v vinski kleti, ki se ji nismo izognili na
izletu po otoku. Vèasih je bilo slovo prav žalostno in
najhuje je bilo, ko je prišel èas za moje slovo. Dobra
dva meseca sta minila skoraj prehitro. Potoèili smo
nekaj solz, izmenjali nekaj številk in naslovov ter si
obljubili, da se še vidimo.

VABLJENI VSI NA
VESELO 

MARTINOVANJE V
PETEK, 11. 11. NA TRG

SVOBODE! Travel broadens the mind.
(Potovanje širi miselna obzorja)


