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Mejni stereotipi

na razstavi
MAJA BERTONCELJ

Medvode - V Medvodah je
od 12. do 15. maja potekalo
mednarodno srecanje prijateljskih mest, v sklopu katerega so zakljuc:ili projekt
Lepota harmonije (Lens &
Harmony).
»Srecanja v Medvodah
se je udelezilo 32 predstavnikov pobratenega mesta
Crest iz Francije in osem
predstavnikov prijateljskega mesta Ponte San Nicolo iz Italije. Pripravili smo
jim pester program,« je pojasnila Darinka \rerovsek,
predsednica Mednarodnega odbora Medvode. Z gosti so obiskali Hiso Evropske unije v Ljubljani, kjer
so predstavili rezultate anket o mejnih stereotipih, ki

so jih izvedli v okviru projekta. Turisticni obisk Ljubljane so zakljuc:ili na Odprti kuhni, nato pa se udelezili se odprtja medvoskega kulturnega festivala.
Dan kasneje so bill prisotni
na odprtju fotografske razstave Mejni stereotipi, vecer pa zakljuc:ili s harmoniJ o - zdruzenimi slovenskimi in francoskimi glasbeniki. Podelili so tudi priznanja fotografom, katerih dela so bila izbrana za
raz1,tavo Mejni stereotipi v
Galeriji na prostem v centru Medvod. Strokovno kornisijo je najbolj prepricala
Irena Krasnik s' fotografijo
Dom pod mostom.
Novo mednarodno srecanje bo ze junija, ko gredo
Medvoscani znova V Crest.

Utrinek z odprtja razstave Mejni stereotipi. Na ogled je
v galeriji na prostem v centru Medvod, odprtje pa je bilo
zaradi slabega vremena v Kulturnem domu Medvode.

0 Senkovi domaciji v Preddvoru
Preddvor - Predstavitev monografije Senkova domacija na
Jezerskem, 500 let bo danes zvecer v Preddvoru, in sicer ob
19. uri na gradu Dvor. Na predstavitvi bodo sodelovali avtorici
Polona Zalokar in Sasa Roskar, lastnika domacije Polona in
Drejc Karnicar, dogodek pa bo povezovala Tatjana Dolzan Erzen. Senkova domacija je s svojo grucasto postavitvijo osmih z
leseno kritino kritih stavb neponovljiv biser alpske arhitekture.
Lani je prejela tudi najvisje Steletovo drzavno priznanje za
obnovo. Po izrocilu je bila na hisi napisana letnica 1521, je pa v
enem delu starejsa in v celotni podobi malo mlajsa. V zadnjem
desetletju je postala znana in priljubljena turisticna kmetija. In
tudi o turizmu bosta.spregovorila Karnicarjeva, Drejc Karnica r
pa bo kot zupan Jezerskega predstavil se program evropskega
projekta Gornis ke vasi, kamor sodi tudi Jezersko.

Jutri Poletna izmenjevalnica
Skofja Loka - Jutri, v soboto, bo na loski trznici v nekdanji
vojasnici potekala Poletna izmenjevalnica. lzmenjati bo moc
poletna oblacila in obutev za otroke in odrasle pa tudi druge
poletne stvari (rokavcke, plavutke, skiroje, poganjalcke, rolerje
... ) ter modne dodatke. »Veliko obiskovalcev na zadnji izmenjevalnici nas je prosilo, naj se eno izmenjevalnico organiziramo pred poletjem, in njihovim zeljam smo ustregle. Podarjena
oblacila niso pogoj za udelezbo. Ce oblacila potrebujete, jih
lahko samo prevzamete, « pravi Jasna Pisanec Ropret. lzmenjevalnica bo potekala med 14.00 in 15.30, oddaja oblacil pa
je mozna ze pol ure prej.

Festival piva in kulinarike v Vodicah
Vodice - V soboto, 28. maja, bo na Kopitarjevem trgu v Vodicah med 15 . in 21. uro potekal festival piva in kulinarike.
Na manjsem festivalu okusov, kjer baste lahko okusali eno
zirovsko in dve kamn iski pivi ter si poleg tajskih okusov privoscili se kaksen dober hamburger ali sladoled, bo nastopil
tudi Mali oglasi band.
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DruZenje ob ukrajinskih jedeh
Domacinke iz Kranja, ki so .se jih dotaknile usode ·begunskih druzin, ki so v Slovenijo pribezale pred
vojno v Ukrajini, so ustanovile skupino U'krhki, da bi begunce prek kulinarike vkljucili v tukajsnjo druzbo.
MATEJA RANT

Kranj- Tudi v naso drzavo je
zaiadi vojne v Ukrajini pribezalo vecje stevilo beguncev, zlasti zensk in otrok.
»Njihova stiska se je dotaknila rnnogih med narni. Gorenjke smo se vprasale, kako
bi se lahko povezale z begunkarni, in nastala je skupina
U'krhki,« so pojasnile clanice omenjerie skupine in
razkrile svoj nacrt: domacinke in Ukrajinke, ki so zatocisce pred vojno naslevnasih krajih, se bodo skupaj z
ljubitelji kuhanja druzile ob
hrani in se spotoma naucile
se nekaj slovenskih besed.
Ime in logotip projekta
U'krhki, ki sta plod kranjskega oblikovalca Dusana
Grobovska, spominjata na
kruh, na dom in krhkost ljudi, se posebno tistih zensk,
ki so bile prisiljene zapustiti svoj dom v Ukrajini in oditi na vamo. »Pri nas so dobile zatocisce, s projektom
U'krhki pa zlasti priloznost,
da se druzijo in svoje kulinaricno znanje delijo s svojimi
gostitelji.« Ti si zelijo, so pojasnili, da bi ob pripravi jedi,
ki jih spominjajo na dom,
morda nasle vsaj malo utehe, za nekaj casa pozabile na

spoznavno, na drugem pa
smo ze kuhale horse po receptu Mase iz Ukrajine in ·
spekle kruh.« Obe srecanji z
dobrim odzivom .obetata uspesno zgodl:io o povezovanju, ·ucenju in solidarnosti,
poudarjajo v skupini U'krhki. · Poleg kulinaricnih druzenj nacrtujejo se tecaje kuhanja ukrajinskih jedi. Danes pa bodo v Domu na Jostu ria povabilo zakoncev Se
dej, ki Dom vodita, skuhale
dobrodelni »posihtni« horse
v okviru tako irnenovanih
»posihtnih petkov«. Sestavine za kuhanje borsca je priskrbela ekipa Doma na Jostu,
zbrani denar pa bodo v celoti razdelili med druzine, ki so
se zaradi vojne priselile v Slovenijo in potrebujejo pomoc.
Na voljo bo tako mesna kot
vegetarijanska razlicica borsca. V prihodnje pa nacrtujejo, da bodo z domaco hrano
presenetile tudi ukrajinske
spcirtnike, ki ta cas trenirajo
na Gorenjskem.
Projekt je povezal tudi
rnnoge gorenjske kmetovalce, proizvajalce pijac, gostince in slascicarje, lei sodelujejo s svojimi pridelki in izdelki, sestavine za jedi, ki nastajajo V Nezkini hisi, prispeva
tudi trgovska veriga Tus.
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Spela Ankele (levo) in Irina Sejdhanova s piscancem
po kijevsko, ki sta ga prip.ravili Vira Kutyrova in Karina .
Ahalarova iz Harkova, ki sta s svojirrii otroki zacasno
namestitev nasli V Kranju / Foto: Tin a Dokl

grozote, ki se dogajajo v njihovi domovini, in se pocutile
sprejete. Ekipo U 'krhkov ta
cas sestavlja priblizno deset
Slovenk in deset Ukrajink,
a se ves cas siri, je ·pojasnila pobudnica tovrstnega sodelovanja Spela Ankele. Ob
strani ji stojita Marusa Langerholc, ki obvesca in vodi
Slovenke iz skupine, in Irina

Sejdhanova, ki vodi skupino
Ukrajink in pomaga prevajati. Doslej so izpeljali dve srecanji s kulinaricnirni delavnicarni v Nezkini hisi ob Gostilni Kristof v Predosljah,
ki sta jo za kulinaricne popoldneve prijazno odstopila
brata Tomaz in Kristof Bolka, je pojasnila Spela Ankele. »Prvo srecanje je bilo bolj

Knjige trZiSkemu domu starejSih
Med letosnjimi prejemniki knjiznega darila Mohorjeve druzbe iz Celovca in avstrijske vlade je tudi Dom
starejsih Petra Uzarja iz Trzica.
Jo:h KosNJEK
Ljubljana - Mohorjeva druzba iz Celovca in avstrijsko
zvezno ministrstvo za umetnost, kulturo, javno upravo in sport sta letos ze enaindvajsetic v akciji Podarimo knjige obdarovala sedem neprofitnih, socialnih
in dobrodelnih ustanov iz
Slovenije in prvic tudi ustanovo iz zamejstva - solski
center v Spetru v Beneciji.
Avstrijska veleposlanica v
Sloveniji mag. Elisabeth El.l ison Kramer in predsednik
Mohorjeve druzbe msgr.
Ivan Olip sta v torek na slovesnosti v ljubljanskem muzeju prejemnikom sirnbolicno izrocila ceke V skup. ni vrednosti 50.000 evrov,
2100 knjig pa bo osmim
prejemnikom dostavljenih
v prihodnjih dneh. V 21 letih je bilo tako ze podarjenih 57.000 izvodov knjig v
skupni vrednosti vec kot rnilijon evrov. Knjiga, so dejali
na podelitvi, je kultumo srce

Direktor trziskega Doma Petra Uzarja Domen Rakovec (levo), veleposlanica Republike
Avstrije v Ljubljani mag. Elisabeth Ellison Kramer in predsednik Mohorjeve druzbe iz
Celovca dekan msgr. Ivan Olip na torkovi slovesnosti v Ljubljani

vsakega naroda, ki kljub digitalizaciji ne sme izginiti
z nasih polic. Akcija Podarimo knjige je tudi posledica dobrega sodelovanja med
Avstrijo in Slovenijo in v teh
drzavah zivecih narodov ter

poslanstva Mohorjeve, ki ze
let siri slovensko besedo.
V irnenu Doma Petra
Uzarja iz Trzica je darilo
prevzel direktor Darnen Rakovec. V zahvali za darilo je
tudi povedal, da ima dom v
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Trzicu in v enoti v Naklem
skupaj 230 oskrbovancev, ki
bodo radi posegali po knjigah, saj so generacija, ki je
kot zadnja odrascala s knjigarni brez dodatnih pomagal sodobnega casa.

