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Vojvodinska ribiča po sončnem zahodu
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Skoraj točno na sredini, točneje na 1408. kilometru najdaljše ulice v Evropi,
kakor nekateri imenujejo najdaljšo evropsko reko Donavo, in nasproti
hrvaškega Vukovarja leži starodavno vojvodinsko mestece Apatin. Ime je
dobilo ob prihodu Slovanov, ki so opatijo poimenovali kar Apatin.

P

red letom 1011 so na območju današnjega mesta
s približno 20.000 prebivalci prvo naselbino s samostanom – z dekretom prvega
madžarskega kralja Ištvana –
postavile nune iz madžarskega
Vesprema.
V novejši zgodovini so mestu
močan pečat vtisnili Nemci, ki
jih je v močvirnih predelih ob
Donavi v 18. stoletju naselila
avstrijska cesarica Marija Terezija. Prihajali so na splavih
po Donavi iz Tirolske, Češke,
Moravske, Šlezije, Prusije, Saške, Frankonije in celo iz Alzacije. Po odhodu Nemcev po
koncu druge svetovne vojne
so kraj naselili Srbi iz Like, ki
so poleg številnih Madžarov in
drugih manjšinskih narodov v
Vojvodini tam še danes.

Pivo in ribji paprikaš

V novejšem obdobju je Apatin
daleč naokoli znan po eni od
največjih pivovarn na Balkanu, ki je nastala leta 1756 ob
prihodu prvih nemških priseljencev. Pivovarna je zaščitni znak mesta tudi zdaj, ko
je v tujih rokah, proizvodnja
Apatinske Pivare pa znaša kar
štiri milijone hektolitrov na
leto. Med drugim po sporu s
Črnogorci v Apatinu polnijo
tudi znano nikšičko pivo (ob
domačem jelenu), ki naj bi bilo
v bivši državi najboljše prav
zaradi izjemne vode izpod
črnogorskih gora.
Ker Apatin leži ob najdaljši
evropski reki, v kateri je (bilo)
veliko rib, so se prebivalci od
vekomaj preživljali z vsem, kar
so ujeli v njej in okoliških bajerjih. Ribe so bile na jedilniku
tako rekoč vsak dan. Ker pa so
imele okus po rečnem blatu, so
jih dobro začinili. Pogosto so
jih pripravljali kar na bregu v
kotličku. In tako se je razvila
najbolj priljubljena ribja jed v
vseh deželah ob Donavi, znani
ribji paprikaš, nekakšen golaž. Zato mesto, v katerem je
včasih živelo več kot 400 ribi-

čev, še danes slovi po pikantni
specialiteti, v kateri mora biti
obvezno krap.
Zaradi z ribami še vedno kar
bogate Donave se v zadnjem
času vse bolj razvija tovrstni
turizem. Poleg tega je okolica
Apatina, še posebno Specialni
rezervat Gornje Podonavje, ki
zajema gozdove in močvirja ob
Donavi, bogata z divjadjo. Na
lov na kapitalne jelene in divje
svinje prihajajo z vsega sveta,
pogosto tudi iz Slovenije.
V naravnih rezervatih je tudi
veliko endemskih rastlin in živali, ki pritegnejo vse več tujih
turistov, ki naravo le opazujejo
in fotografirajo. Med njimi je
čedalje več opazovalcev ptic,
ki želijo v svoje daljnoglede in
fotografske aparate ujeti katero od 288 vrst, ki živijo v nedotaknjenem okolju močvirskih
gozdov in travnikov.

Največja marina na Donavi
lovski dvorec v enem od apatinskih lovišč divjadi

V največji
donavski marini

Turistično prihodnost v Apatinu torej vidijo v Donavi in

Sakralna posebnost apatina je črna Marija z Jezusom.

vsem, kar je ob njej. Ker po
reki po odstranitvi potopljenih mostov pri Novem Sadu in
Beogradu poleg tovornih ladij
pluje vse več potniških, so v
Apatinu zgradili pristanišče za
največje turistične ladje. Želijo
jih namreč vsaj za en dan zadržati v mestu in okolici.
Ker pa so opazili, da vsako leto
pripluje tudi vse več malih turističnih plovil, so leta 2010
zgradili sodobno marino, ki
premore kar 400 privezov. Pričakujejo, da bodo pritegnili
več rečnih navtičnih turistov,
ki bodo izkoristili cenovno
zelo konkurenčne tehnične
storitve. Pričakujejo pa tudi,
da bo mnogo lastnikov rečnih
jaht zaradi ugodne ponudbe
pri njih v mesecih, ko Donava
ni plovna, tudi prezimilo.
Drago Bulc
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Muzej, posvečen pokolu na Trgu miru

Hongkong – O
četrtem juniju
1989, ko so se
protesti na pekinškem Trgu
miru prevesili v
pokol, v katerem
je življenje izgubilo nekaj sto, po
drugih podatkih
pa celo več tisoč ljudi, se na celinski Kitajski še danes ne sme
niti šepetati. Pa vendar je ta črni madež del njihove zgodovine,
ki so se ga v Hongkongu odločili ovekovečiti. »Marsikdo je na
pokol pozabil, mnogi so ga morali izbrisati iz misli, toda spomin
nanj je treba ohraniti, saj nas opomni na boj za demokracijo
in pomaga preprečiti ponovitev česa podobnega,« je dejal Lee
Cheuk-yan, predstavnik skupine, ki v Hongkongu vsako leto
organizira prižiganje sveč žrtvam masakra in je zdaj postavila
tudi prvi muzej na svetu, sicer na hongkonških tleh, posvečen
krvavemu dogodku. Muzej s fotografijami protesta in hude ure
ter repliko kipa boginje Demokracije ne bo dovolil, da temni
dogodek zdrsne v pozabo.

S posebnimi očali nad potovalno slabost

Burgh Castle –
Žvečenje ingverja,
nepremično zrenje
v horizont, mižanje,
tablete proti slabosti. Z vsem tem in
še marsičim so se
ljudje borili proti
potovalni slabosti,
a nič ni resnično
zagotovilo, da se
bomo tej neprijetnosti resnično izognili. Toda zaradi Otočana
Tima Flaxmana, ki je izumil posebna očala travelshades, naj
bi potovalna slabost zdaj postala del preteklosti. Ena leča, ki
jo lahko menjamo z levega očesa na desno, namreč prepušča
svetlobo, a nam ne dopušča zaznavanja premikanja. To nas reši
slabosti, najsi potujemo z vlakom, avtomobilom, avtobusom,
z letalom ali celo po morju.

Egipt z novimi odkritji in dražjim vizumom

Kairo – Turizem v Egiptu je zaradi političnih nemirov doživel
strašanski udarec, saj so v le
prvi četrtini tega leta zabeležili
boleč 43-odstotni upad obiska turistov. Toda kljub temu
so egipčanske oblasti ceno
mesečnega vizuma, ki se ga
pridobi ob prihodu v državo,
dvignile s 15 na 25 ameriških
dolarjev. A vendar upajo – in
skoraj pričakujejo – povečan
pritok tujcev, zlasti ljubiteljev
zgodovine. Podražitev vizuma
s prvim majem namreč hodi z
roko v roki z odprtjem replike
Tutankamonove grobnice in
bližnjega središča za obiskovalce. Poleg tega so arheologi v Dolini kraljev, kjer je grobnica
slovitega faraona, odkrili še veliko grobišče s približno 50 mumijami, med katerimi naj bi bili posmrtni ostanki egipčanske
kraljeve družine, ki je vladala med letoma 1550 in 1292 pred
našim štetjem.

Hotel nad oblaki

Abu Dabi – Letalski prvi razred
od letošnje jeseni nikdar več ne
bo takšen kot
doslej, saj se je
letalska družba
Etihad Airways
odločila razkošje
in udobje hotelov s petimi zvezdicami prenesti visoko nad oblake. Tiste z
najglobljimi žepi, ki si za polet v zgolj eno smer lahko privoščijo
odšteti okoli 15.000 evrov, bo namesto utesnjenih sedežev na
letalu airbus 380 pričakalo kar luksuzno, tehnološko opremljeno
stanovanjce z dnevno sobo, spalnico in kopalnico, medtem
ko bo za njihove želje skrbel visokoizšolani osebni butler.
Malce nižji, a še vedno prvi razred pa bo potnike razvajal s
pravo posteljo, udobnim foteljem, ki se nagiba, garderobo,
zasebnim straniščem in polnim mini barom. »Letalsko storitev
bomo dvignili na najvišjo raven in za vselej spremenili predstave udobja na letalih,« je dejal James Hogan, vodja družbe,
ki uvaja razkošje v zraku ne le na airbusu 380, ampak tudi na
boeingu B787.
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reka, ki daje smisel
življenju v apatinu.
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