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Mainau, otok cvetja

DANES GODUJETA:

OVEN
Pridno lahko gradite to, za
kar ste pred časom položili temelje. Ne dovolite, da
bi se kdo vmešaval v vaše
načrte.
BIK
Zavedajte se, da ste sami
svoje sreče kovač, čas je, da
storite tudi kaj zase. S tem
ne boste nikogar prizadeli.
DVOJČKA
Prepričani ste, da ste za
svojo okolico predobri, in
čas je, da se vam odprejo
oči. Nihče ni nepogrešljiv.
RAK
Zapečkarstvo vam ne dene
dobro. Če boste poiskali nekaj starih prijateljev,
boste prijetno presenečeni.
LEV
Včasih bi radi življenje zajemali z veliko žlico, branite
pa se, ko vam očitajo megalomanstvo.
DEVICA
Če vam bo srečanje padlo v
vodo, zaradi tega ne izgubljajte glave. Priložnost se
bo kmalu ponovila.
TEHTNICA
Če se boste obirali tako kot
doslej, bo nekdo drug odločil namesto vas in pobral
vso smetano.
ŠKORPIJON
Prehitro popuščate, kadar
postane lepo, potem pa
se pritožujete, da vam nič
ne uspe. Potrudite se, če
hočete kaj obdržati.
STRELEC
Vzroki, ki jih navajate za
svojo neodločnost, so za
lase privlečeni, z njimi se
skušate le zavarovati pred
porazom.
KOZOROG
Naj vas ne zaslepi podvig, ki
ste ga dosegli pred kratkim.
Zelo varljiv je in kasneje ne
bo nič pomenil.
VODNAR
Ne imejte dvomov o tem,
da ste se z neko odločitvijo
prenaglili. Morebitna kriza
je premagljiva.
RIBI
Malo se boste hoteli prepustiti brezdelju, vendar vam
ne bo uspelo. Splača se
vam potruditi, nov načrt
obeta.

Ime Lucijan izvira iz latinskega imena Lucius. Ime
razlagajo iz latinske besede
lux, v rodilniku lucis, ki
pomeni "svetloba, svetlost,
sij".
REKLO ZA DANES:
Moža je lažje dobiti kakor
obdržati.
ZGODILO SE JE
NA DANAŠNJI DAN:
1685 - Rodil se je italijanski
skladatelj Domenico Scarlatti (umrl leta 1757).

KRISTINA MENIH

Na tretji največji otok Bodenskega jezera se pride z ladjico ali čez most (arhiv Mainau GmbH)

Tudi vrtnarji
na Mainauu
vse sadike
in čebulice
kupijo na
Nizozemskem
Grad in cerkev na cvetličnem otočku Mainau (arhiv Mainau GmbH)

Tretji največji na Bodenskem jezeru
Otok Mainau je s 45 hektarji površin tretji največji otok na Bodenskem jezeru. Leži na povprečni višini štiristo metrov nad
morjem, na njem pa stalno živi le okoli dvesto prebivalcev.
Zaradi izredno milega podnebja na otoku v obliki solze uspevajo številne sredozemske rastline, palme in celo tropska vegetacija. Posebna atrakcija je hiša metuljev, ki je med največjimi v
Nemčiji. Otok so za javnost odprli leta 1930, prve parkovne zasaditve pa so nastale že pred sto petdesetimi leti. V kraljevsko
in hkrati poslovno zelo uspešno rodbino Bernardotte se je pred
mnogimi leti primožila ruska vojvodinja Marija Pavlovna Romanova. Njen sin, grof Lennart Bernadotte, je leta 1974 ustanovil Fundacijo grofa Lennarta Bernardotta. Menda se je tako
odločil zaradi kar devetih otrok, saj bi bil otok premajhen za
dedovanje vseh. Kakorkoli že, na otoku danes zelo diskretno
živita njegova potomca - grofica Bettina Bernadotte in njen
brat Björn, ki skupaj uspešno vodita omenjeno cvetoče družinsko podjetje.

Postavni mladci
v naravni pisarni
Le deset minut plovbe po Bodenskem jezeru loči Unteruhlingen od Mainaua, sicer pa
nanj lahko pridemo tudi peš preko mosta. Vsekakor je vedno
cvetoči otok poleg oboževalcev cvetov tudi svojevrstna
meka za mnoge poroke željne
pare. Obredi večne zaobljube si
v kraljevi kapeli (najeti za štiristo evrov ali več), kjer so pokopani številni člani rodbine
Bernadotte, ob sobotah sledijo
kot po tekočem traku. Poleti jih
je v povprečju kar sto. Najbrž si
katera nevesta ali ženin privoščita tudi poročno pokrivalo iz
klobučarskega salona družine
grofice Diane von Bernadotte,
ki ima najete prostore v palači
sredi otoka. "Tako kot vsi drugi
plačuje najemnino za najete
prostore," po nemško ponosno
pove naša vodnica po otoku
Eva Hobbing. Sama že dvaindvajset let uživa v tem poklicu in prav nič ne kaže, da bi se
ga naveličala. Nasprotno: "Poglejte, kako čudovita je moja
pisarna," nam pravi občudujoča zasaditve sredi parka. "In
kakšne lepe mlade sodelavce
imam," pomežikne, ko mimo
hiti mladenič v uniformi. Hja,
gospe Evi res ni hudega. Cele
dneve preživi med prijaznimi ljudmi z vseh koncev sveta,
v družbi dehtečih cvetlic in
svežih jezerskih sapic.
V treh tako imenovanih italijanskih rožnih vrtovih tudi v
prvih jesenskih dneh vrtnice
obilno cvetijo in dehtijo. Obiskovalci vsako leto izberejo
najlepšo med njimi. Glede na
to, da je med 12.000 zasajenimi
vrtnicami kar 1200 različnih

HOROSKOP

Lucijan, Cvetko

S cvetjem prisluženi
zaklad je vsak dan
večji
Desirre Clary, hčerki francoskega trgovca s svilo, se še sanjalo
ni, da bodo njeni švedski potomci kraljevskega rodu lastniki nemškega otoka Mainau na
Bodenskem jezeru, kjer s cvetličnimi zasaditvami, znanimi
po vsem svetu, še danes kujejo
zlate novce.
Švedske dinastije Bernadotte se ne bo dotaknila nobena še
tako strašanska kriza, saj turisti vsem stiskam navkljub
vedno radi občudujejo cvetje
in kukajo v kraljevsko zakulisje. Zato je otok Mainau, znan
kot otok cvetja, v vseh dneh
leta odlično obiskan, saj si ga
dnev no ogleda do trideset
tisoč obiskovalcev. Vstopnina je
okroglih deset centov manj kot
sedemnajst evrov, zato se navadnemu smrtniku ob misli na
dnevni izkupiček zlahka zvrti v
glavi. Letno se od 1,25 milijona
obiskovalcev nabere vrtoglavih
25 milijonov evrov.
Če ne bi Rose z otoka Martinique zašla vse do Pariza, kjer
je nekaj let kasneje ovdovela in
ostala sama z dvema otrokoma,
zgoraj omenjeni Desiree pa je
speljala naslednjega francoskega cesarja Napoleona Bonaparta bodoča cesarica Josephine, bi
se zgodovina pisala povsem drugače. Desiree se je poročila z Napoleonovim maršalom, kasneje
okronanim za švedskega kralja,
in postala gospa Bernardotte.
Kdo ve, v čigavi lasti bi bil v tem
primeru otok Mainau, ki je s svojimi petinštiridesetimi hektari
za cel hektar večji od Vatikana,
in kaj bi uspevalo na njem?

KOLEDAR

vrst, izbira nikakor ni preprosta. Osebno me najbolj prepriča
intenzivno rumena Yellow me
I love, saj diši po limoni. Z veseljem bi si privoščila sadiko, a
po vrtnarijah zaman oprezam
za njo. "Tu je že ne boste našli.
Tudi naši vrtnarji vse sadike
in čebulice kupijo na Nizozemskem," mi poznavalsko razloži Eva. Vrtnarji ne zavržejo
nobene sadike, zato vsi odpadki in odcvetele rože končajo
na kompostu in se predelajo
v rodovitno prst, potrebno za
hrano vedno novim mladikam,
še navrže. Menda sami pridelajo toliko komposta, da ga nikoli
ni treba dokupiti.
V sredini septembra so se v
vsem svojem barvitem razkošju
bohotile predvsem dalije. Letos
so posadili dvesto petdeset različnih vrst, skupno pa dvanajst
tisoč sadik. Tudi za izbiro najlepše dalije je med obiskovalci
do 3. oktobra potekala nagradna igra in prva nagrada je tako
kot pri vrtnicah znašala 1500
evrov. Izbira najlepše med dalijami je tradicionalna, saj jo
prirejajo že šestdeset let. Tradicionalna je tudi kulinarika
na otoku, kjer najraje ponujajo
švedske jedi. Šestdeset vrtnarjev poleg cvetja in eksotov obdeluje tudi obsežen sadovnjak, v
katerem uspevajo tudi tako slastna jabolka, da jih prodajajo po

štirideset centov za kos. Rdeča
kot Sneguljčičina lica se jabolka
v košari nastavljajo požrešnim
očem, poleg pa stoji mala kovinska blagajna, da vanjo vsak po
svoji vesti plača, kar je bil vzel.
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NAJČISTEJŠA BELA
GLINA PORCELANKA

SPORAZUM
MED
DRŽAVAMI

OZVEZDJE
DVOJČKA

IGOR
SAMOBOR

OZNAKA
ZA
LIMITED

PRAŽIVAL,
KI SPREMINJA
OBLIKO

KITAJSKO
SREDIŠČE
ČRNE METALURGIJE

ŽENSKA,
KI KADI
CIGARETE
AM. FILM.
IGRALKA
(PRIDNO
DEKLE)

Kdo in kaj
Otok Mainau je kraljeva družina Bernadotte odkupila leta
1835. Velika ljubitelja cvetja in
drevja, Friderik I. Badenski in
njegova soproga Sonja Luisa,
sta bila prva, ki sta smelo zasadila lopati in dala posaditi kar
nekaj dreves - predvsem ceder
in drugih eksotov, citruse v rastlinjakih in prvi rožni vrt. V sedanjem času vsako leto na novo
zasadijo kar štiristo petdeset
tisoč čebulic tulipanov, žafranov, narcis in drugih čebulnic.
Ko odcvetijo, brez milosti končajo na kompostnem kupu.
Zgodaj spomladi je čas za
orhideje. Čez palec sedem tisoč
cvetočih sadik zaljša palačo in
kapelo približno šest tednov.
Ravno do takrat cvetijo, ko na
prostem zacvetijo prvi žafrani,
tulipani in narcise ter se mnogovrstni rododendroni pripravljajo na svoj veliki cvetoči
trenutek. Poleti se razbohotijo vrtnice, jeseni dalije, sledita
mesec ali dva zimskega počitka, potem pa spomladi spet vse
od začetka. Mesec za mesecem,
leto za letom.

1759 - ↑ Rodil se je francoski revolucionar Georges
Jacques Danton (umrl leta
1794).
1795 - Ustanovljena je bila
francoska revolucionarna
vlada.
1850 - Rodil se je slovenski slikar, risar in ilustrator
Janez Šubic (umrl leta 1889).
1905 - Švedska je priznala
Norveški neodvisnost.
1916 - Rodil se je francoski
državnik Francois Mitterrand (umrl leta 1996).
1919 - Rodil se je iranski šah
Mohamed Reza Pahlavi
(umrl leta 1980).
1947 - Kašmir priključijo k
Indiji kljub pakistanskim
protestom.
1955 - Avstrijski parlament
je sprejel zakon o stalni
nevtralnosti.
1979 - Južnokorejskega
predsednika Park Čung
Heeja umori vodja njegove
tajne službe.
1994 - Jordanija in Izrael
podpišeta mirovno pogodbo.
2002 - Ruske sile so vdrle v
moskovsko gledališče Dubravka, kjer so čečenski
ugrabitelji zadrževali okoli
800 talcev. Ubitih je bilo 41
teroristov in 128 talcev.

OKRASEK
PRED
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TRILČEK

HRV. KARIKATURIST
REISINGER
IZRASTEK
NA GLAVI
FR. SLIKAR
(PAUL,
1839-1906)

SESTAVIL
MARKO
NAPAST

ED HARRIS
STARO IME
POKRAJINE
MBINI

STOTNIK PRI RIMLJANIH
SPOJINA
ALOJI
BORA
PODOBNA
Z VODIKOM RASTLINA
ŽLAHTNI
PLIN (Ar)
ŽENA TOMA
HANKSA

AM. PEVKA
IN KITARISTKA (JOAN,
ROJ. 1941)

RAHEL
VETRIČ
FR. IGRALEC
(RAYMOND,
1889-1944)
JESIH

KDOR SE
UKVARJA
Z ŽGANJEM
OGLJA

KOTANJA
S STOJEČO
VODO
NIKO TOŠ

UMRLI
MOŠKI,
POKOJNIK
EDEN OD
SEDMIH
RIMSKIH
GRIČEV
NATRIJ

ROMBOIDNI
BARVNI
VZOREC NA
TKANINI

STADION
V BUDIMPEŠTI
VZHOD
PRI
ANGLEŽIH

KRAVICA,
TELIČKA

REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: Gaeta, abrata, Aaron, Martina, Rostohar,
Pegan, HS, Odetta, tipa, sire, iperit, trojambornica, Ann, kateder, tet, IN, Saki.

