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Ljubo doma

Znamenite Karlove Vare
velja obiskati zunaj glavne
turistične sezone, drugače je
gneča nepopisna.

Abraham Vilenice

ż Najstarejšo turistično jamo v Evropi, ki so jo prvi turisti sicer
obiskali že leta 1633, so po prenovi infrastrukture pred 50 leti
znova odprli. Ob obletnici tega dogodka je Jamarsko društvo
Sežana pripravilo številne, predvsem strokovne dogodke, vrhunec dogajanja pa je bil prav na obletnico, 19. maja. Vilenica
(na fotografiji) je do sredine 19. stoletja slovela kot najlepša,
največja in najbolj obiskana jama matičnega Krasa. Turistični
obiski so zavedeni v
listinah že leta 1633,
ko jo je dal grof Petač
v upravo župniji Lokev. Župnija je lahko
upravljala zaslužek
od vodenih obiskov.
Za sloves se lahko
poleg lepoti zahvali
tudi bližini kobilarne Lipica in trgovske
poti Dunaj–Trst. V tem času je Vilenico obiskalo več pomembnih
ljudi, tudi avstrijski cesar Leopold I. leta 1660, kralj Neaplja
in Sicilije Ferdinand in naravoslovec Balthasar Haquet v 18.
stoletju ter avstrijski cesar Franc I. v začetku 19. stoletja. Po
odprtju Postojnske jame ter postavitvi železniške proge Dunaj–Trst pa je počasi izgubljala obiskovalce.

Manj goljufij Gorenjcev

ż Potem ko je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Bled in Bohinj v sodelovanju s policijo minulo leto začel intenzivno nadzorovati plačevanje turistične takse, se je število
kršitev močno zmanjšalo. To že kažejo rezultati preverjanja
med prvomajskimi prazniki, inšpektorji pa zagotavljajo, da
bodo nadzor med poletnimi počitnicami še okrepili. Organ
je lani opravil približno 150 inšpekcijskih nadzorov prijave
gostov in plačevanja turistične takse, pri čemer je ugotovil
precej kršitev tako pri ponudnikih zasebnih sob kot pri hotelirjih. V prvi fazi so inšpektorji opozarjali, zoper večkratne
kršitelje pa so uvedli prekrškovne postopke, in sicer je bilo na
Bledu uvedenih pet, v Bohinju pa 17, je za STA pojasnil vodja
inšpektorata Primož Lah.

Pehta in Bedanc že odprta

ż Kranjskogorski turistični delavci obveščajo, da sta poletno
sankališče Besna Pehta in poletna tuba Bedančeva drča začeli
obratovati minuli petek. Do konca junija bosta adrenalinski

Na zahodu Češke je tudi
podzemlje, polno termalne
vode. (FotograFije: Drago Bulc)

Najtoplejši in najmočnejši
vrelec, imenovan gejzir,
brizgne tudi 14 metrov visoko.

Becherovka zasenči
vseh ducat izvirov

V Karlovih Varih in bližnji okolici je kar 300 termalnih izvirov, za zdravljenje
pa jih uporabljajo samo dvanajst. Domačini pravijo, da je najbolj zdravilen
trinajsti, zdravilni liker becherovka, ki je poleg kristalnega stekla in
porcelana ter plzenskega piva najbolj znani turistični spominek po svetu.
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Kljub vsem vrstam terapij je
značilno, da v Karlovih Varih
zdravilno vodo predvsem pijejo. Tako lahko vidite, kako
gostje hodijo vsak dan, pozimi in poleti, do izvira in si v
posebne porcelanaste posode
natočijo zdravilno vodo ter jo
potem počasi pijejo. Seveda
vse poteka po navodilih zdravnikov. Povprečna terapija traja
tri tedne. Seveda pa v Karlove
toplice prihaja tudi veliko turistov, ki pijejo vodo brez nadzora zdravnikov. Mnogi, ki bi
svoje težave radi ozdravili čez
noč, je zaužijejo preveč in zato,
namesto da bi se sprehajali po
zdravilišču, pretežni del dneva
preživijo v toaletnih prostorih.
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Kopališča tekmujejo

ż V sklopu radijske oddaje Dobro jutro, Slovenija, RTV Slovenija
in Nedeljskega dnevnika se je začel letošnji izbor naj kopališče,
že 23. po vrsti. Glasovanje bo trajalo do konca poletne sezone – predvidoma do konca septembra. Kopališča so glede na
velikost in posebnosti tudi v letošnji sezoni razdeljena v sedem
kategorij, in sicer naravna, letna (na fotografiji Kopačnica),
pokrita bazenska kopališča, vodni parki ter mala, srednja in
velika termalna kopališča, so sporočili organizatorji akcije. V
uredništvu turističnoinformativnega spletnega portala www.
dj-slovenija.si so pojasnili, da že dolga leta spremljajo dogajanje
na slovenskih kopališčih in o njem obveščajo širšo javnost. Kot
ugotavljajo, se upravniki vedno bolj odzivajo na komentarje
in predloge obiskovalcev, saj se zavedajo, da so gostje danes
vedno bolj zahtevni.

Mnogi, ki ne preberejo oznak
za temperaturo vode pri vsakem vrelcu, se tudi opečejo,
saj se ta giblje od 9 pa kar do
73 stopinj.
Da bi bili ljudje zavarovani
pred vplivi slabega vremena,
so v zdravilišču že v drugi polovici 19. stoletja zgradili
pokrite kolonade,
pod katerimi so
vrelci. Najstarejša, mlinska
kolonada, je
bila zgrajena
leta 1871 in je
s 132 metri
tudi najdaljša. Zadnjo, v
kateri je najtoplejši in najmočnejši vrelec,
ki mu – ker izbruhne
tudi do 14 metrov visoko
– rečejo kar gejzir, pa
so zgradili leta 1971.
Leta 1983 so na kraju
nekdanje mestne hiše
zgradili tržno kolonado.
Ker so jo po prvotni zamisli postavili samo za
pet let, je lesena. Ker pa
je bila najlepša in zato
obiskovalcem všeč, stoji
še danes. Obnovili so jo
samo enkrat v letih 1991
in 1992.
Če boste kdaj obiskali
eno največjih in najslavnejših zdravilišč
na svetu, nikakor ne
smete zamuditi izleta
v termalno podzemlje,
kjer vam bodo vodniki
razložili zgodovino in
številne skrivnosti, ki se
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doživetji (na fotografiji) odprti od petka do nedelje od 9. do 17.
ure, julija in avgusta pa vsak dan. Septembra in oktobra bosta
vnovič odprta od petka do nedelje od 9. do 17. ure.

o prepričanju številnih
obiskovalcev iz 80 držav, ki so se odločili za
zdravilne terapije v Karlovih
Varih, ima voda pomlajevalne
učinke. Seveda so v to še posebno verjele kronane glave,
ki so v največjem naravnem
zdravilišču na zahodu
Češke iskale recept
za pomlajevanje,
saj so si želele
dolgega življenja in
nemalokrat
večnega
vladanja.
Čeprav je
voda v dolini reke Teple
resnično zdravilna, pa čudežnih lastnosti seveda
nima.

skrivajo pod površjem tega
kraja.

Trinajsti vrelec

Z značilnim češkim humorjem domačini vsakemu tujcu
povedo, da je od vseh dvanaj-

stih vrelcev najbolj zdravilen
trinajsti – becherovka, katere
receptura je velika skrivnost.
Poznata jo samo dva uslužbenca destilarne, ki dvakrat na teden stopita v posebno sobo,
kjer zmešata dišave iz uvoza
in domača zelišča, ki rastejo v
okolici Karlovih Varov. Recepturo je pred dvema stoletjema

Če boste kdaj obiskali eno največjih in
najslavnejših zdravilišč na svetu
Karlovi Vari, nikakor ne smete
zamuditi izleta v termalno
podzemlje.

V Becherovki seveda
prodajajo tudi becherovko.

sestavil eden izmed najslavnejših prebivalcev mesta ob
reki Tepli, ki je tudi s svojim
likerjem, ki so ga na začetku
predpisovali kot zdravilo, odločilno vplival na svetovni sloves
največjega češkega naravnega
zdravilišča. Becherovka je pozneje postala priljubljena tudi
zunaj Karlovih Varov, v desetletjih pa je postala eden od
najznačilnejših čeških spominkov. Tudi danes so zelo redki obiskovalci tega svetovno
znanega zdravilišča, ki s seboj
domov ne odnesejo vsaj majhne stekleničke te znamenitosti.
Številni si ogledajo tudi prvotno destilarno, ki so jo pred leti
spremenili v muzej.
Da boste lahko presodili, kateri vrelec v Karlovih Varih
je najbolj zdravilen, pa bo
najbolje, če jih obiščete pred
glavno sezono ali po njej, ko
gneča ni prevelika.
Drago Bulc

