za znoret

V nai mali oazi naj bi turizem navrgel milijarde evrov

Kumare niso za enske

Kristalni Triglav
za postojnskega Marjana

K

ar 3,5 milijarde evrov letno
naj bi nam èez pol desetletja
navrgel turizem, letos bo po
prièakovanjih 1,9 milijarde
evrov. Ja, turizem naj bi postal ena
najuspenejih panog v nai zeleni,
aktivni in zdravi deeli z blagovno
znamko I feel Slovenia, ki jo je treba
e bolj utrditi. Tudi ta smeli strateki
cilj smo sliali na Dnevih slovenskega
turizma v Portorou, kjer se je
izjemno veliko dogajalo v
prizadevanjih za razvoj turizma.
Dogodka se je udeleilo veè kot tisoè
turistiènih delavcev iz vse Slovenije,
nemalo upanov in veliko manj ali
bolj uspenih podjetnikov ter
gostincev.
 Besedilo in slike:
Dua Podbevek - Bedraè

Zmagovalcem
v akciji Moja
deela  lepa
in gostoljubna
je
v Portorou
prvi èestital
predsednik dr.
Danilo Türk.

Podeljevali so tevilna priznanja, a najbolj prestino je zablestel kristalni Triglav, ki
ga je letos prviè podelilo Drutvo turistiènih novinarjev Slovenije  FIJSLO. Pet
kilogramov teak kristalni Triglav oblikovalke Marjane Bastaiè Merela, ki so ga
izdelali v Steklarni Rogaka, je predsednik drutva Drago Bulc izroèil Marjanu
Batagelju, lastniku in predsedniku upravnega odbora podjetja Postojnska jama.
Foto: Franc Kranjc

Èe bi na taknem dogodku potoili, da »siti nismo bili, ejni
pa«, bi bilo sramotno. Imenitno kulinariko so ponudili tudi
lastniki nove blagovne znamke Gostilna Slovenija, ki
zagotavlja kakovost in tradicijo. Doslej je to blagovno
znamko pridobilo e 40 gostincev, med njimi znameniti
Mate Matja - Tomi iz Portoroa (na sliki s soprogo Darjo).

Med veèjimi mesti po urejenosti in gostoljubnosti je
zmagala Ljubljana z Zoranom Jankoviæem na èelu,
med srednjimi Slovenj Gradec
z Matjaem Zanokarjem na èelu.

Èestitke od tevilnih, med prvimi novinarke in sekretarke
FIJSLO Cvete Potoènik ter Marjana Hribarja, direktorja
direktorata za turizem (prvi z desne), sta za uspeno delo v
republikem Turistiènem drobnogledu TZS prejela Karel
Vernik (prvi z leve) in Pavle Hevka.
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Kolega Milan
Razdevek
(levo), prvi
mo
mariborskega
turizma, in
Jadran
Furlaniè
(desno), prvi
mo
portorokega
turizma. Oba s
pogosto isto
boleèino zaradi
preskromne
vreèe denarcev
za uspeno
promocijo
tajerske
metropole in
obalnega
najbolj
elitnega kraja.

Neki verski voditelj iz Nemèije trdi,
da enske nikoli ne bi smele v roke
vzeti kumar, buèk in banan, saj
potem menda preveè mislijo na
spolnost. Pobone vsepovprek
razlaga, da vrste sadja in zelenjave, ki
so faliène oblike, enske naravnost
silijo k razvratnim mislim. Svojim
vernikom celo svetuje, naj moje ali
oèetje svojim enam in hèeram
kumare in banane pred jedjo
razreejo na koèke. Verski
uslubenec skupaj svojimi sodelavci
na konziliju ravno te dni razglablja,
ali ne bi nemara prepovedali tudi
korenja, peterilja in pora, saj ko
ena zagleda takno reè, se ji menda
takoj omraèi um in skoraj postane
strastna èarovnica.
Ali bi prepovedal tudi minke in
tevilne gospodinjske pripomoèke,
cerkveni mo naemu dopisniku ni
elel povedati, poudaril pa je, da
gospodinje na trnici med nakupi ves
èas nadzoruje budno boje oko.

Avstrijci spremenili himno

Avstrijska himna Deela gora, deela
ob reki je zloena na melodiji iz
Prostozidarske kantate, ki jo je 5.
decembra 1791, le 19 dni pred smrtjo
napisal veliki W. A. Mozart. Besedilo
zanjo je leta 1946, po svetovni zmagi
nad faizmom, napisala avstrijska
pesnica in pisateljica Paula
Preradoviæ iz Pulja v Istri. Èasi so bili
teki, faizem premagan, takratni
duh èasa pa kljub temu e ni zares
poznal enakopravnosti spolov.
Wolfgangovo in Paulino skupno delo
je tako sicer imeniten doseek, a
napredno misleèi so se ravno te dni
obregnili ob besedilo, ki med drugim
poje, da je Avstrija domovina velikih
sinov, hèera (niti majhnih) pa sploh
ne omenja. Avstrijski parlament je to
doumel in potrdil spremembo
dravne himne, ki bo po novem
poleg sinov opevala tudi hèere.
Napredneje stranke so spremembo
pozdravile, desnièarske stranke iz
opozicije pa spremembo besedila
goreèe kritizirajo kot »nekulturno«,
èe da se ene v Avstriji sooèajo z
resnejimi problemi, kot je besedilo
himne.
»Resneji problemi«, kot jih vidijo
tovrstne stranke, so pranje, likanje in
praenje ocvirkov, zanimivo pa je, da
se sploh niso obregnili ob avtorico
himne, ki je mojstrovino prav gotovo
napisala odeta v trenirko. Vsaj tako
bi trdili njihovi slovenski kolegi.
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