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Ljubo doma

Čudodelni svet
kristalov

Razstava jedi, butar in ročnih del

Otroci so navdušeni
nad kristalnimi
kamenčki.

ż Ob pomoči Kmetijske svetovalne službe Murska Sobota so
se prizadevne članice Društva podeželskih žena Sveti Jurij ob
Ščavnici, kjer jih je več kot 50, vodi pa jih neutrudna predsednica Ema Lančič, na cvetni vikend že dvajsetič predstavile s
svojimi enkratnimi izdelki. Teden pred največjim krščanskim
praznikom so pripravile tradicionalno razstavo velikonočnih
dobrot – jedi, presmecev (butar), ročnih del, cvetja in domače
obrti. Zanimiva prireditev v osrčju Slovenskih goric je tudi letos
privabila številne goste in obiskovalce. Letos so jih s petjem
počastili tudi Kapelski fantje. Marsikatero dobroto je bilo možno poskusiti in kupiti. Ob pogledu na okoli 1000 enkratnih
izdelkov so se mnogim cedile sline. »Razstavo pripravljamo že

Na kolo za klobaso

ż Največja rekreativna kolesarska akcija v občini Grosuplje k
Martinet' na klobaso je uspešno prestala krst. Minuli vikend je
domači župnik iz Žalne blagoslovil prevozna sredstva trume
kolesarjev v upanju in veri, da bi obiski potekali varno in brez
nevšečnosti, predvsem pa brez poškodb. Vsi, ki so se zbrali
ob vaški kapelici, so si s prvo vožnjo do bara Pr' Martinet' prislužili žig v kartončku. Tega bodo morali z rednimi vožnjami
izpolnjevati vse do prvega vikenda oktobra. Tedaj bo konec
tradicionalne akcije, vsi, ki bodo najmanj petnajstkrat prikolesarili v Luče, pa bodo nagrajeni z domačo klobaso. »Akcija
je rekreativne narave. Naša vizija je ljudi spraviti v gibanje, jim
ponuditi del narave, ki obkroža našo kolesarsko točko,« so
strnili idejni promotorji rekreacije za klobaso.
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jihovi izdelki v obliki
nakita in spominkov
so nepogrešljivi del
ponudbe brezcarinskih prodajaln na letališčih in ladjah
za križarjenje. Združenje zbiralcev kristalov swarovski ima
neverjetnih 325.000 članov.
Leta 1995 so v Wattensu ob
100-letnici firme odprli edinstveni muzej ali morda bolje
rečeno galerijo Svet kristalov

Soba zvezd

Nedaleč od Innsbrucka, v kraju Wattens, velikan s svetlikajočimi se očmi, ki bruha vodo,
čuva podzemni svet, v katerem so v 14 sobanah
na ogled mojstrske
stvaritve iz posebej obdelanega
kristalnega
stekla. Slike, kipi

Če boste Svet kristalov
swarovski obiskali na
velikončno nedeljo, vas
čaka poseben program,
otroci pa si bodo lahko
sami oblikovali zajčke in
pirhe.
swarovski. Labirint kristalov
so oblikovali po zamisli avstrijskega multimedijskega
strokovnjaka Andrea Hellerja in ga poimenovali tudi
Velikan. Po dveh razširitvah
v letih 2003 in 2007 prostor
premore kar 8500 kvadratnih
metrov razstavnih površin.
Samo v zadnjo predelavo so
vložili 10 milijonov evrov. Pri
oblikovanju so sledili idejam
ustanovitelja firme Daniela
Swarovskega in njegovemu
pogumnemu ubiranju nenavadnih poti v razvoju umetnosti oblikovanja kristalov.
Njegove ideje je umetnik
svetovnih dimenzij Heller
pretvoril v pravljični svet, ki
je do zdaj pritegnil že več milijonov obiskovalcev z vsega
sveta.

Tu

združenja zbiralcev figuric
swarovski, izdelanih iz kristalnega stekla. V
popolnoma črno
opremljeni sobi
z zvezdnim nebom najzvestejšim oboževalcem
postrežejo brezplačne koktajle.
Galerija
je tudi

cu

v obliki roke.
Del parka je
namenjen
malčkom
kot resničnim herojem pravljičnega sveta. V
kristalni delavnici si lahko otroci
in tudi starejši pod strokovnim vodstvom po svojih
zamislih oblikujejo izdelke iz
kristalnega stekla.
DRAGO BULC,
urEDniK tV sLOVEniJa

s Homo

ampak je od tega močno odvisen tudi jesenski pridelek. Poleg
potomke stare trte, ki je svetovna posebnost in na katero smo
posebno ponosni, raste še ena, lahko celo rečemo svetovno
redka rastlina – Fleischmannov rebrinec; ta je naša posebnost
in dragocenost,« so organizatorji povedali ob slovesnem dogodku. Rastlina je še v 19. stoletju rasla ob gradu, potem pa so
jo izkoreninili. Ravno zato so lansko pomlad znova podtaknili
sadike, dr. Jože Bavcon, vodja ljubljanskega botaničnega vrta,
pa je rebrinec zasadil prav ob starodavni trti.

Za tirolsko vasico Wattens bi najbrž vedel le malokdo, če prizorišče številnih festivalov, koncertov in zasebnih
se ne bi leta 1895 tja priselil češki izumitelj in vizionar,
prireditev. Od 1995. vsako
ki je med drugim ustvaril stroj za rezanje in poliranje
leto mnoge pritegne prireditev
Glasba v Velikanu. Veliko je
draguljev. Od skromnih začetkov je tvrdka Swarovski
interesentov tudi za umetniprerasla v vodilno svetovno podjetje na področju
ški koncert z večerjo. Vsako
leto se v podzemnih dvoranah
brušenih kristalov za modne okraske in druge potrebe
zvrstijo številne razstave svemodne industrije, arhitekture in notranje opreme
tovno priznanih avtorjev.
prestižnih objektov. Podjetje, ki v 120 državah na vseh
Tudi park ob svetu kristalov je
sestavni del magičnega kraljecelinah zaposluje kar 23.000 delavcev in ustvari čez
stva Velikana. Oblikovali so ga
dve milijardi evrov prihodka, je še vedno v lasti 4. in 5.
sami priznani umetniki z Andrejem Hellerjem na
generacije družine Swarovski. Svoje izdelke prodajajo
čelu, ki je ustvaril
v kar 1900 trgovinah po vsem svetu.
zelen labirint
risTi

Homo
us

Rez grajske trte

ż Tradicionalna prireditev Pomladna rez grajske trte, potomke
najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta, se je zgodila
minuli torek na Ljubljanskem gradu. »Rezati, spodrezati, opraviti rez ne pomeni le vsakoletne temeljne skrbi za vinsko trto,

Čudotvorni svet
kristalnega stekla

TurisTic

vrsto let. Letos je poudarek na zdravilnih zeliščih. Prikazane
so čajne mešanice, jedi iz zelišč, zeliščni kisi, tinkture, sadni in
drugi likerji, medica, marmelade in še veliko takega. Znani rek
pravi, da za vsako bolezen raste zdravilna rožica. Pravzaprav
predstavljamo tisto, kar smo se naučile v delavnicah, ki so
jih vodili strokovnjaki,« je povedala predsednica društva Ema
Lančič. Bogastvo razstave so tudi ročna dela, ki so jih ustvarile
marljive roke gospodinj in deklet. V ospredju je bila poslikava
na svilo. O. B.

Igra svetlobe za pomembne goste

in instalacije,
ki so jih
ustvarili svetovno priznani
umetniki, kot so
Brian, Eno, Keith
Haring, Salvador Dali
in drugi, obiskovalce povabijo k čustvenemu sprehodu po
svetlobnem labirintu, kjer se
zbrišejo meje med sanjami in
resničnostjo. Svet kristalov
swarovski si ogleda približno
700.000 obiskovalcev na leto
in je ena najbolj obiskanih
turističnih privlačnosti v Avstriji.
Sestavni del kristalnega sveta
je tudi soba za zelo pomembne
osebnosti. Ta najstarejši del,
zgradili so ga že leta 1976, je
namenjen izključno članom

Velikan, ki bruha vodo, po zamisli multimedijskega strokovnjaka
Andrea Hellerja.

