
A vtentična pohorska 
hiša je umeščena ob 
obronke pohorskega 
gozda, v vinogradni-

ško okolje z dvanajst tisoč trsi, 
zraven obdelovalne površine 
petih hektarjev, kjer zrase večina v 
kuhinji uporabljenih vrtnin, tudi 

pira in buče. Po petih letih uspeš-
no prehojene podjetniške poti je 
Leno v kuhinji nadomestil chef 
Andrej Kuhar, ki si je zveneče ime 
v gastronomskem svetu ustvaril 
tudi kot prvi Slovenec z dobljeno 
Michelinovo zvezdico za svojo 
restavracijo v Nemčiji. Svetovljan 
zna okarati slovenske gostince, 
"da so skromni v dajanju občutka 

dobrodošlosti, ko vendar nasmeh 
ne stane nič, a daje gostu občutek 
topline. Italijani so v tem pravi 
mojstri, Avstrijci znajo pretiravati, 
mi pa se moramo na tem podro-
čju še malo potruditi". Poslovna 
filozofija Klinarjeve in Gregoriča 
temelji na kulturni dediščini, 
zavedanju lastnih korenin in 
ohranjanju tradicij preteklosti. Za-

misel se je pohorski domačiji po-
rodila, ko je družina Gregorič pred 
dvanajstimi leti kupila zemljišče 
s propadajočo kmečko hišo z 
vinsko kletjo v lokalnem okolju, 
imenovana Gora. Najstarejši tram 
ima vrezano letnico 1859, hiši je 
vdihnil pristni čar preteklosti.

Kit

Zvezda  
s frnikolami  
v modrčku

Okej, volimo  
za O. K.

Andreja Kutin Lednik: No-
sečnice, bodoče mamice, 

se včasih počutijo kot kit, ki se 
za razliko od lonca petunij v 
prostem padu sprašuje o svojem 
obstoju.

Veliko ljudi, med njimi so tudi 
nepovršni poznavalci, meni, 

da Marilyn Monroe, ta tudi zase 
usodna ženska, je in bo ostala 
največja ikona 20. stoletja.

Donald Trump velja za 
čudaka, nepredvidljivega 

posebneža. Kar pa sploh ni nič 
neobičajnega, vsakršni značaji so 
vihteli dirigentsko palico najbolj 
mogočne države.
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Lena Klinar in Primož Gregorič sta mlad podjetniški 
par na idiličnih obronkih Tinjske gore, streljaj od 
Slovenske Bistrice. Uspela sta z višjecenovnim 
kulinaričnim in poslovnim turizmom
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Groza  
in obup  
v Hotelu K

Zvončastim 
rokavom je 
odzvonilo
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Maja Čebulj

V kmetijstvu 
ne sme biti 
profita
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R ečeno – storjeno. Kot 
smo že poročali, se je 
18. maja izpred Veče-
rove poslovne stavbe, 

natančneje z mariborskega 
Trga Leona Štuklja, podala na 
pot 15-članska ekipa cestnih 
kolesarjev s ciljem v štirih 
dneh prekolesariti 566 kilome-
trov dolgo pot od prestolnice 
Štajerske do prestolnice Srbije 
– Beograda.

Ideja in izziv sta se rodila v 
Večerovi hišni turistični agen-
ciji Večer Tours kot nadaljevanje 
lanske zgodbe, ko so naši gostje 
kolesarili od izvira reke Drave 
v Italiji do Maribora. Kam torej 
letos? Ob Dravi, Savi in Donavi … 
v Beograd.

Prva etapa je kolesarje vodila 
ob reki Dravi do Ptuja in naprej 
proti gradu Borl, nato pa skozi 
strme vinorodne gorice jugoza-
hodno od hrvaškega Varaždina 
proti grebenu Ivanščice ter čez 
prelaz Rute v ravnice severno od 
Zagreba. Cilj je bil v 156 kilome-
trov od Maribora oddaljenem 
Ivanič Gradu.

Hrvaške dobre ceste in 
srbske specialitete
Kolesarili so, razdeljeni v manjše 
skupine, že prvi dan ugotovili, 
da jih čakajo izjemno kvalitetne 
stranske ceste, z dobro urejeno 
asfaltno podlago, skromnim pro-
metom, a številnim začudenimi 
opazovalci. Drugi dan so kole-
sarili proti Slavonskemu Brodu, 
ob gričevnati pokrajini Siško-
-moslavaške županije, mimo 
lepo urejenih krajev. Vmes so bili 
obvezni postanki za okrepčilo. 
Večer v eni najboljših restavracij v 
Slavonskem Brodu, pravijo ji Uno, 
je bil zadnji vzpon tega lepega 
dne, prevozili so 160 kilometrov.

Nad Slavonskim Brodom so se 
kolesarji za nekaj časa poslovili 
od gričev in uživali ob pogledih 
na umirjeno pokrajino, poseja-
no s polji in gozdovi. Že zgodaj 
popoldne so občudovali lepo 
urejeno mesto Vukovar, ki leži na 
sotočju reke Vuke in Donave. Nato 
pa skok proti vinorodnemu Iloku 
in nekaj kolesarskih presenečenj 
v obliki izjemno strmih vzponov 
in spustov, ki so pojenjali šele 
na srbski strani, na cilju etape v 
Bački Palanki. Tam je Večerove 
potepuhe po 135 kilometrih 

kolesarjenja pozdravil ekstremni 
kolesar in aktivist beograjske ko-
lesarke mreže Ivan Puja. Večerja 
na obrežju Donave, ribje speci-
alitete in domača glasba v živo. 
Slastno in bučno druženje.

Z Ivanom do trdnjave 
Petrovaradin
Zadnja etapa, dolga 135 kilome-
trov, je potekala najprej proti 
Novemu Sadu, mesto je kolesarje 
po hladnem in oblačnem jutru 
pričakalo s kakšnimi 28 stopi-
njami Celzija in lepo nasmejano 
od sonca. Kraj je izjemno lepo 
urejen, veliko je avstro-ogrske ar-
hitekture, počutite se kar nekako 
doma. Za kolesarski posladek so 

z Ivanom Pujo so napravili še ne-
navaden vzpon po strmi kamniti 
stezi do trdnjave Petrovaradin in 
ob spremljavi osvežilnega piva 
uživali ob pogledu na Donavo.

Nato pa nič kaj osvežilno 
prečenje južnih obronkov Fruške 
gore ter vetrovno nadaljevanje 
proti Zemunu. Tam je skupino 
slovenskih kolesarjev čakala 
posebna etapa – odlična pogosti-
tev, spopadli so se z značilnimi 
jedmi z žara in proslavili rojstni 
dan najmlajšega gosta, Matije, 
za konec pa opravili še "ta hudi" 
vzpon na trdnjavo Kalemegdan. 
Pogled na sotočje Save in Donave 
je bil po prevoženih 566 kilome-
trih posebno privlačen.

Na biciklih 566 
kilometrov do Beograda 
Ideja in izziv sta se rodila v turistični agenciji 
Večer Tours kot nadaljevanje lanske zgodbe,  
ko so naši gostje kolesarili od izvira reke Drave  
v Italiji do Maribora
Sašo Ćosić
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• Beograjčanom:
"Hvala vam za vzpodbudne aplavze na ulicah Beograda! Neverjetno!"

• Vozniku Niku:
"Hvala ti za potrpežljivo in odlično izvedeno vožnjo ob nenavadno 
nizkih hitrostih za avtobus."

• Ivanu Puji:
"Ivan, hvala ti za prijetno druženje in spremstvo ter izjemno beograj-
sko gostoljubje."

• In še domačim kolesarjem:
"Fantje, imate dober vsakoletni izgovor za štiridnevno doživetje na 
kolesu."

Izleti, obvestila
PD Maribor Matica
11. junij: Kolesarska ekskurzija 
ob Dravi. Informacije Špela 
Recer, 031 211 710. Če je slabo 
vreme, ekskurzija odpade.
17. junij: Velika planina - družin-
ski izlet. Prijave sprejema do 
14. junija in vodi Boštjan Perc, 
031 336 758. Če bo vremenska 
napoved slaba, izlet odpade. V 
dolini možen tudi ogled izvira 
reke Kamniške Bistrice.

PD Miklavž
18. junij: Grmovškov dom pod 
Veliko Kopo-Črni Vrh-Ribniška 
koča-Grmovškov dom pod Veli-
ko Kopo. Prijave sprejema do 17. 
junija in vodi Darinka Kocbek, 
031 522 573.

Diagonala 335
Simon Eržen, nekdanji večkra-
tni državni prvak v BMX-u, se 
bo 17. junija podal na 24-urno 
kolesarsko pot Diagonala 335 s 
pričetkom ob polnoči na Gorič-
kem in ciljem v Portorožu. Na 
poti bo promoviral gibanje med 
ljudmi v Sloveniji, predvsem 
mladimi. S podporo Olimpijske-
ga komiteja Slovenije se bodo 
v dobrodelne namene tudi 
zbirala donatorska sredstva za 
fundacijo za podporo športni-
kom iz socialno šibkih okolij. 
Diagonala po Sloveniji nas 
popelje od tromeje na Gorič-
kem do Portoroža v dolžini 
335 kilometrov. Rekreativne 
kolesarje pozivajo, naj se prid-
ružijo na krajšem ali daljšem 
odseku poti ter na promocijskih 
točkah v Celju, Ljubljani, Kopru 
in Portorožu. Točna lokacija 
priključitve Simonu na poti bo 
aktualizirana in vidna na spletni 
strani in facebooku.


