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Dobrodošli
v Zagrebu
Ko se boste sprehajali po zagrebških
ulicah, si ogledovali njegove
spomenike in spoznavali njegove
umetniške zbirke, ga boste občudovali.
Ko pa boste sedeli v kakšni izmed
njegovih kavarn, se sprehajali po
ulicah ali parkih ali se pogovarjali
z ljudmi, boste vzljubili Zagreb.
Že pri prvem srečanju boste vedeli,
da je to ljubezen na prvi pogled, ki
se bo še okrepila, ko bo poznanstvo
daljše in prijateljstvo večje.
V Zagrebu boste začutili razpoloženje velemesta,
vendar na srečo njegovih prebivalcev in
gostov tudi neposrednost posebnih srečanj.
Od hotelov do gledališč, po Gornjem gradu ali
ozkih ulicah Donjega grada, ki jim večna dirka
s časom ni odvzela ničesar. Vse to je mogoče
prehoditi peš in vse prebuja posebna občutja.
Nekaj posebnega je v jesenskem šelestenju
listja, ko se sprehajate po Zrinjevcu, v odsevu
plinskih svetilk Gornjega grada in pesmi
uličnih pevcev. Nekaj izjemnega je večerno
vzdušje v zagrebških kavarnah, ko mrak
zabriše dnevne odseve, v migetanju sveč
zagrebške stolnice ali Kamnitih vrat. Medtem
ko nagli, poslovni ritem v igri svetlobe in senc
neopazno izginja, se drugi prebuja z vabilom
na brezčasne ali sodobne gledališke predstave
in koncerte, v restavracije ali klube za mlade.
Zagreb je posebno mesto, nikoli do
konca povedana zgodba, ki ji tudi
vi dodajate svojo čarobnost.
Zagreb preprosto ima dušo. Vi pa imate Zagreb.
B
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Zagreb,
mesto in
ljudje
Zagreb. Njegove ulice in spomeniki živijo
tisočletja. Mesto vseeno meri svojo
največjo vrednost s trenutkom, ki nam
ga podarja, z lepoto in značajem, ki ju
deli z nami. Zagreb je tako bogatejši z
našo radostjo, mi pa s prijateljstvom z
mestom, ki so ga njegove dragocenosti
uvrstile na seznam umetniških mest,
značaj pa v zakladnico našega srca.
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Če imajo
mesta srce
Če imajo mesta srce, kar nedvomno
drži, potem je zagrebško srce Trg
bana Jelačića, eden izmed simbolov
in prepoznavnih zagrebških prizorov.
Osrednji prostor mesta je cilj in
končna točka vseh, ki se tukaj dobijo
brez prejšnjega dogovarjanja.
Če ste se z nekom dogovorili za srečanje,
niste pa dorekli kje, ste tudi brez besed
omenili prav ta kraj. Saj na Trg bana
Jelačića vodijo vse zagrebške poti.
Ulični glasbeniki, prodajalci šopkov in veselje
naključnih srečanj so del njegovega vsakdana. Tu
se »pod uro« domenijo srečanja, začenjajo nove
ljubezni ali pa se »na kavici po tržnici« klepeta o
politiki, nogometu in drugih »bistvenih« temah.
Tukaj vedno nekdo nekoga išče in pričakuje.
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Celotnemu Trgu dominira kip hrvaškega bana
Josipa Jelačića na konju. Oba, ban in spomenik,
sta pomemben del razburljive hrvaške zgodovine.
Pri vodnjaku Manduševac se legenda
prepleta z resničnostjo, nekateri pa z
metanjem kovanca kličejo srečo.
Konec koncev, ali vas je kdaj izneverilo
tisto, v kar ste verjeli z vsem srcem?
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Zagrebški
parki
Od osrednjega zagrebškega Trga
bana Josipa Jelačića se začenja vrsta
trgov in mestnih parkov, povezanih v
Lenucijevo »zeleno podkev«, imenovano
po arhitektu in urbanistu, ki jo je
zasnoval. Vrsta parkov v ožjem središču
mesta se širi od železniške postaje prek
Botaničnega vrta vse do Marulićevega
trga in Trga maršala Tita. Obisk teh
trgov ob čudovitih cvetnih gredah je
užitek za tiste, ki si želijo odpočiti, ter
prava zakladnica spomenikov, galerij
in muzejev za ljubitelje umetnosti.
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Zagrebški
časovni stroj
Si kdaj zaželite obleči frak ali krinolino
in ob zvokih, ki jih »slišite« v tišini,
odpotovati v namišljeni svet umetnosti
in umetnikov? Zaplesati z njimi in
vsaj za trenutek doživeti, da njihov
svet postane vaš in vaš svet njihov?
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V samem središču mesta, na Zrinjevcu, je
ena od najbolj romantičnih zagrebških točk,
zeleno in cvetno zagrebško sprehajališče
ter prostor za ljubitelje umetnosti.
Lepota cvetličnih gredic, vodometi ter
vedno pomemben in iz leta v leto, zaradi
podnebnih sprememb, vse zanimivejši
meteorološki stolp, bodo pritegnili radovedneže,
zaljubljence ter slučajne mimoidoče.
Malo je mest kot je Zagreb, kjer se
mestne ulice in parki tako prepletajo.
Zrinjevac, ki je dobil ime po hrvaškem banu Nikoli
Šubiću Zrinskem, je prvi v vrsti osmih zagrebških
parkov. Ta je obenem zaradi umetniških galerij,
ki ga obkrožajo, glasbenega paviljona in doprsnih
kipov hrvaških zgodovinskih osebnosti, ki se
nahajajo v njem, mogoče najlepša zagrebška pot
v hrvaško zgodovino. Toda tu boste odkrili tudi
dragocena dela svetovno priznanih umetnikov,
se potopili v bogato zakladnico Arheološkega
muzeja, ki hrani svetovne redkosti in na čudežen
način primerja zgodovino z dnevnim mestnim
ritualom. Sredi Zrinjevca je Glasbeni paviljon,
v katerem so se od konca 19. stoletja poleti
izvajali promenadni koncerti, ki se po vzoru na
preteklost odvijajo še danes. Takrat Zrinjevac
oživi s posebnimi zvoki, fraki in krinolinami ter
vsaj za kratek čas izbriše meje, ki delijo stoletja.
Ne, Zrinjevac ni navaden park, temveč
pripoveduje zgodbe preteklosti, a z roko v roki z
zaljubljenci, z neštetokrat povedanimi pravljicami
in otroškim smehom izpisuje tudi radost
sedanjosti.
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Nujno se
ustavite
Kdo ve, kolikokrat ste šli mimo, vendar
se niste ustavili, in kolikokrat bi še lahko
šli mimo ter bili prikrajšani za njegovo
lepoto in vsebino?! Saj je Strossmayerjev
trg kljub svojim lepim fasadam in
privlačnim parkom več kot oddih in
uživanje v njegovi zunanji lepoti.
Je prava umetniška zakladnica,
drugi člen v dolgi vrsti parkov
zagrebškega središča in še veliko več.
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Tukaj vas pričakajo doprsni kipi znamenitih
hrvaških književnikov ter spomenik
škofu Strossmayerju, ki ga je izdelal
znan hrvaški kipar Ivan Meštrović.
Tukaj je palača Moderne galerije, hrvaškega
nacionalnega muzeja likovne umetnosti 19.
in 20. stoletja ter kabinet grafike Hrvaške
akademije znanosti in umetnosti.
V Strossmayerjevi galeriji, v zgradbi Hrvaške
akademije znanosti in umetnosti, so mnoga
dela znanih umetnikov, v glavnem italijanskih
slikarskih šol kot tudi mojstrovine El Greca,
Goye ter še mnogih drugih slavnih umetnikov.
Če bi imelo mesto umetniške kažipote,
bi tukaj pisalo – obvezno ustavljanje.
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Drugo ime za
dobrodošlico

Toda tudi tukaj ni konec. Na bližnjem
Starčevićevem trgu, ki nosi ime hrvaškega
politika in pisatelja, so znova cvetje, park
z vodometom, čudovita zgradba legende
in sinonima zagrebškega hotelirstva,
znamenitega hotela Esplanade.

Če vam železniške postaje zaradi
določenih izkušenj vzbujajo temačne
občutke, je sedaj čas, da to zaradi
Zagreba spremenite, ali pa vsaj
naredite izjemo. Dva trga, Starčevićev
in Tomislavov, sta zgolj drugi imeni za
park, veliko čudovitega cvetja, vodomet.
Zgradba Glavne železniške postaje je nema
priča mnogih usod, odhodov in prihodov. Ste
sploh kdaj pomislili, koliko ljudi je šlo skoznjo
od konca 19. stoletja, ko je bila zgrajena,
koliko usod so spremenili vlaki, ki gredo mimo
nje?! Za mnoge goste je prav ta prvo srečanje
z mestom, spomenik kralju Tomislavu, prvem
kralju Hrvaške v srednjem veku, in prepoznaven
zagrebški prizor. Z druge strani je ta trg omejen
z Umetniškim paviljonom. Med njima je park,
veliko cvetja in klop, ki čaka na vas. Prav vas.
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Človek
in narava
Oddih ali cilj, učilnica narave ali skrita
čitalnica. Vse to je Botanični vrt, še en
člen v nizu parkov v središču mesta,
ambient in razpoloženje katerega
sta tako daleč od mestnega ritma.
Težko je reči, posebej če niste botanik,
kaj je odločilno, da rastline, prenesene
iz svojega podnebja, nekje ostanejo in
rastejo. In ali sploh ljudje izbirajo rastline
ali so kljub vsemu rastline izbrale njih?!

V Botaničnem vrtu z obnovljenim Vrtnim
paviljonom je kar deset tisoč rastlin iz vsega
sveta. Vsaka je lepa in zanimiva na svoj način.
Na enem delu je Botanični vrt urejen v slogu
angleškega parka z zavitimi potkvami ter
prostimi skupinami dreves in grmovja,
na drugem pa vlada strožja oblika pravilnih
ter simetričnih linij francoskega parka.
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Botanični vrt je šola narave, priložnost, da v
tišini beremo knjigo ali enostavno uživamo
v naravi. Od Botaničnega vrta pa pot tja
čez ceste pelje do Marulićevega trga, na
katerem je tudi spomenik temu hrvaškemu
pisatelju. Tukaj je še vrhunsko delo secesije,
zgradba nekdanje Nacionalne in univerzitetne
knjižnice, danes Državnega arhiva Hrvaške.
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Ljubiteljem
umetnosti
v dar
Na Rooseveltovem trgu se lahko usedete
in uživate v lepoti stavbe nekdanje
gimnazije ter čudovitega parka pred
njo. Že zaradi tega boste bogatejši za
novo lepo zagrebško sliko. Če samo
pokukate v svet umetniške zakladnice
Muzejskega prostora Mimara, boste
obnemeli nad njegovimi vrednostmi in
odpotovali v daljne svetove umetnosti.
Pa so tu, zraven vas in zaradi vas.
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Ko začenjate pustolovščino odkrivanja zaklada
Muzejskega prostora Mimare, se vedno zanimivo,
toda nikoli povsem zaključeno, seznanjate z
eno najbogatejših umetniških zbirk v Evropi.
Tukaj je kar 3.750 umetnin izjemne umetniške
vrednosti, od antičnih del in predmetov
staroegiptovske uporabne umetnosti do skulptur
ter slik evropskih umetnikov skozi stoletja.
Razstavni predmeti Muzejskega prostora Mimare
so darilo zbiratelja, slikarja in restavratorja
Anteja Topića Mimare. Ta zaklad z neprecenljivo
vrednostjo je podaril svoji domovini in Zagrebu,
Zagreb pa vsem ljubiteljem resnične umetnosti.
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Naj
predstava
traja
Med mestnimi simboli je tale resnično
neprekosljiv – Hrvaško narodno
gledališče! Ko se spusti noč, se tam
začenja življenje, v katerem se sanje
prepletajo z resničnostjo, v kateri
živi umetniška vizija, ki nas vodi v
druge čase in druge svetove. Tako je
že od leta 1895, ko je avstrijski cesar
Franc Jožef z udarcem kladiva dal
znak – Predstava se lahko začne!

Ta traja od tedaj do danes z nepretrgano vrsto
igralcev, pevcev in plesalcev. V nizu brezčasnih
zgodb na odru in tistih, ki živijo poleg njega.
Neobaročna zgradba HNK (Hrvaško narodno
gledališče), središče in simbol Trga maršala Tita,
ter Studenec življenja kiparja Ivana Meštrovića
pred njo sta značilen zagrebški prizor.
Ko greste zgolj mimo, se ustavite in se
zaglejte v čudovite cvetlične gredice ali pa
vstopite v to neoskrunjeno svetišče umetnosti
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besede, gibov in zvoka. Enkrat za vselej boste
vsrkali in odnesli s seboj podobo trga, ki ga
Zagrebčani po tradiciji imenujejo Gledališki.
Magičnost HNK-ja je čarovnija spremembe
svetov in z umetniško roko izpisanih
usod. Toda ta se nadaljuje tudi pred njo,
ob Studencu življenja, v zgradbi, vedno
izpolnjeni z mladostjo, na univerzi, pred
katero je Meštrovićeva skulptura Zgodovina
Hrvatov, v bližnji Gledališki kavarni.
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Odrske luči
Mogoče nikoli ne boste vedeli, kdo
in kako je odškrnil vrata v svetove,
kamor ste vstopali po prstih, kot junaki
tragedij ali priče nekdanjih ter sedanjih
političnih spletk in družbenih kronik.
Ste mogoče v sebi našli kakšne skrite
talente ali pa so zagrebška gledališča v
vas prebudila igralca in popotnika skozi
čas, navade ter človeške slabosti?!

Ko mesto prižge luči in dnevna dinamika
utihne, je pred vami razkošen svet zagrebških
gledališč. Proslavljeni umetniki besede, zvoka
ali giba bodo s klasičnimi ali sodobnimi deli
pritegnili številne privržence. Vsako gledališče
ima svoj repertoar, vsi skupaj pa zrcalijo
bogastvo zagrebškega gledališkega življenja.
Komedije ali drame, opere ali mjuzikli, klasičen
ali sodoben balet, sodobna scena ali razigrani
svet lutk. Izbira je velika kot tudi privlačnost
gledališkega odra. Ta kraj je vzvišen, tukaj nek
drugi svet zamenjuje vašega, mnoge človeške
zgodbe pa se pretakajo v eno – gledališko.
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Slike za
spominsko
knjigo
Kupite šopek rož, napišite verze v
spominsko knjigo. In spomin bo trajen.
Obstajajo mesta, ki jih občudujete
zaradi njihovih slik, in tista, ki jih
imate radi zaradi njihovih prebivalcev.
Zagreb ima oboje, zato se ga boste
spominjali zaradi palač in muzejev, a
tudi imeli radi zaradi ljudi ter krajev,
zapisanih v srce in spominsko knjigo.

22

23

Ilica –
zgodba brez
konca
Ilico, zagrebško hrbtenico, lahko
merite s kilometri ali srečanji,
priljubljenimi kraji in z zagrebškimi
ustanovami. Nikoli je niste videli prazne.
Mimoidoči, hiteči ljudje z aktovkami
ali prijateljice, ki z očitnimi načrti zrejo
v izložbe, tramvaj v nočni vožnji. To
so samo delčki njenega vsakdana.
Najdaljša zagrebška ulica povzema na
stotine zgodb v eno samo pripoved.
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Ilica je kot ulica prvič omenjena pred
več kot petimi stoletji in je rasla skupaj z
Zagrebom. Veliko tedanjih kavarn, hotelov,
prodajaln in cerkva je omenjenih samo v
kronikah, nekatere nove znamenite kraje pa
so vanje šele vpisovali. Ilica je že od nekdaj
dinamična. V njej obstajajo skupni in samo
vaši, za vas posebni kraji. Prve poiščete na
zemljevidu mesta, drugi pa so vpisani v srcu.
Z znamenito vzpenjačo, ki ves čas pelje
gor in dol ter ima samo eno postajo, boste
najhitreje prišli na Gornji grad. Po tej
edinstveni vožnji boste pristali pred stolpom
Lotrščak, zgrajenim že v 13. stoletju.
Morate ga videti, ne boste pa ga mogli preslišati,
četudi bi hoteli. Z njega namreč top že več
kot stoletje vsak dan označuje poldne.
Ob nedeljah pridete po Ilici do zanimivega sejma
starin, ki odkriva dobro ohranjene skrivnosti
skrinj in pripoveduje zgodbe o ljudeh ter
njihovih usodah. Če se le zgodi kemija posebnih
srečanj, bo šel delček teh z vami naprej.
Ko pa se vrnete v vsakdan Ilice, znova postanete
del poslovnega jutra in popoldanskega
sproščenega mesta, ki vam ponuja veliko
izzivov. Izložbe in restavracije, kavarne ter
slaščičarne, mestni simboli in ljudje, tisti,
brez katerih Ilica ne bi bila to, kar je.
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Za srečo
in spomin

Gotovo vas bodo pritegnile njegove razkošno
urejene prodajalne in galerije, razkošni
trgovski centri ali pa majhni butiki, v
katerih se kakovostna domača ter svetovna
imena bleščijo v izložbah in napisih.

Sprehod po mestu pomeni poglabljanje
v svet njegovih izložb in prodajaln, ki
ponujajo veliko prepoznavnega ter
domačega, ponudbo, ki ima domovino,
a ne prizna meja. Če želite kupiti
kravato ali kemični svinčnik, ki izhajata
iz Hrvaške, ročne izdelke, umetniško
sliko, ali vas na mesto najbolj spominja
kakšen umetniški predmet iz stekla, vse
to in še več boste dobili v Zagrebu.

Za karkoli že se odločite, bo to vaš najljubši
spominek, predmet, ki vas bo vedno spominjal
na mesto, ki je osvojil vaše srce in obogatil vaš
vsakdan, čeprav se tega niste takoj zavedli.
Kamorkoli boste šli, boste s seboj nosili slike
Zagreba, vendar tudi predmete, ki drugim
pomenijo tisto, kar so, vam pa še, od koder so.
Do naslednjega prihoda!
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Korak za
korakom
Ustavite se, poklepetajte z mimoidočim,
spijte kavo in pojdite naprej!
V premoru med dvema opravkoma,
v pričakovanju prijatelja ali zgolj pri
opazovanju obrazov mimoidočih
boste na sproščenih conah za pešce
in v zagrebških kavarnah odkrili,
zakaj ga imenujejo mesto z dušo.
Ko gredo Zagrebčani po nakupih ali hočejo
postati del popoldanskega ritma mesta,
skoraj podzavestno pridejo v središče, na
Trg bana Jelačića, v Ilico, na Cvetni trg, v
Gajevo ali Bogovićevo ter tukaj brez naglice
in avtomobilov obiščejo ljube kraje in srečajo
ljube ljudi. Kdo bi vedel, zakaj prav tukaj? Kaj
je botrovalo, da vsakdo v svojem delu cone
za pešce v vrsti kavarn najde svoje najljubše
mesto, na katerem navadno spije pijačo, sreča
prijatelje ali enostavno opazuje skoraj nikoli
presahlo reko ljudi. Ti vsakodnevni obredi so
del zagrebškega šarma, ki ga gostje tega mesta
tako hitro odkrijejo in potem tudi sprejmejo.
Od gledališča do hotela, od pomembnih ustanov
in samo vam ljubih krajev vas deli komaj
kakšen korak, hkrati pa vas povezujejo številne
nepozabne slike, ki ostajajo v spominu kot del
razpoloženja tega mesta, ki je bilo mogoče
do zdaj za vas abstraktni pojem. Odslej pa ste
korak za korakom tudi vi očarani nad njim.
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In vedno
rože
Vesele prireditve, ki spontano nastajajo
in nastajajo, nepredvidljive razstave
slik, že uigrani ali samo za to priložnost
sestavljenih zbori ter orkestri, igra
otrok in rože, vedno rože…
Ko Ilica, najdaljša in vedno hitra
zagrebška ulica, zamenja svoj
poslovni obraz s popoldanskim,
sproščenim, se ime Cvetnega trga
izgovarja na poseben način.
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Trg Petra Preradovića za tiste, ki berejo
zemljevide mesta ali napise, za poznavalce
Zagreba pa enostavno Cvetni trg
– je kraj, kjer ljudje pijejo popoldansko
kavo, si oddahnejo med ali po nakupih,
kjer tudi pozno v noč kupujejo rože ali
vpijajo njihove vonjave in barve.
Vrsta kavarnic, pisani senčniki, šopki rož in
pesem uličnih glasbenikov. Cvetni trg nikoli
ni prazen, na njem nikoli niste sami. Tukaj že
več kot stoletje stoji kip Petra Preradovića,
pesnika iz obdobja preporoda v 19. stoletju
in dobrega poznavalca človeške duše. Zanj
vedno aktualni verzi – zaupen klepet ob kavi,
prihodi in odhodi – bi, ne glede na pretekli čas,
tukaj na Cvetnem trgu bili še kako pomemben
argument. Človeško srce vedno nekaj potrebuje,
pravi pesnik, nikoli ni povsem zadovoljno.
Če hočete biti v soboto neopazni, se izognite
Cvetnemu trgu! Če pa želite koga srečati,
bo to vaša obvezna smer, pot do srečanja
pa tudi navdušenja nad mestom, ki ima
tukaj drugačne barve, vonje in okuse.
To je eden izmed trgov, na katerih se o
zagrebškem šarmu in duši ne govori, temveč
se potrjujeta brez besed in prepričevanj z
najmočnejšimi argumenti – s samo navzočnostjo.
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Ljudje gredo
mimo,
kavarne
ostajajo
Vsak dan gredo mimo nas, vsi ti ljudje iz
tega mesta, vendar tako različni. Gospod
s klobukom, ki natančno opoldne na
istem mestu pije kavo s prijatelji. Kdo
je za koga volil, kdo je zgubil, kdo dobil
v politiki in nogometu, na loteriji ali
kakšni življenjski bitki. Toliko tem,
ki trajajo. Ljudje pa hodijo mimo.
Za drugo mizo pa so gospe s šopkom rož.
Za hipec so se ustavile v zaupnih pogovorih.
Povedale si bodo vse o knjigi, filmu ali modi
in kdo ve, o katerih rečeh še, ki nimajo
meja ter nikoli ne bodo dorečene, a so
tako prijeten premor od naglega in vse
zahtevnejšega vsakdana. Mogoče pa so tu
samotarji, ki si ob kavi poiščejo družbo v
časopisu, katerih starinski držaji in lučke so
simbol romantičnih zagrebških srečevališč.
Ob mizi, v kavarni, ob kapučinu in tortici,
vsak dan in ob vsaki uri tod hodijo
mimo različni obrazi ter usode, potekajo
pa natančno določeni obredi.
Kakšne druge kavarne bodo pritegnile ljudi
nove generacije, popolnoma samozadostne.
Končno, kdo bi si zaželel boljše družbe od
računalnika in vabljivega sveta spleta?!
Tako bo do tistega posebnega srečanja
in izmenjave e-pošte, zaradi katerega bo
nekdo za začetek prilagodil čas prihoda.
Vendar se tu že začne zgodba o nekih
drugih zagrebških kavarnah.
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Vonji in
okusi narave
Če želite resnično spoznati mesto,
pojdite na njegovo tržnico. Pisanost
senčnikov, bogastvo blaga, zloženega
na stojnicah, in prodajalci v barviti
obleki domačega kraja so posebnost
vzdušja »trebuha mesta«, največje
zagrebške tržnice Dolac, ki leži nad
osrednjim mestnim trgom. Pozabite
strahove pred genetskim inženiringom,
občutite vonj sadja, dozorelega v starih
sadovnjakih, v ribarnici vdihnite vonje
morja, kupite šopek rož, za spomin pa
lesenega konjička, ročno vezeno bluzo.

Tukaj ljudje pozabijo na naslove in doktorate,
diplomatske službe ter mednarodne kariere, resne
poslovne obleke pa zamenjajo z bolj udobno.
Skratka, prav vse je podrejeno eni želji – kupiti
svežo jadransko ribo, dišeče sadje in zelenjavo,
kakovosten svež sir ter dišeč šopek cvetja.
Smo kaj pozabili?
Seveda je sestavni del obreda pitje kave pri
spomeniku zagrebškega potepuha Petrice
Kerempuha, srečevanje tistih, ki jih že dolgo
nismo videli, ter še enkrat in še močneje
začutiti, kako diha ter živi Zagreb.

Odhod na tržnico Dolac je za mnoge Zagrebčane,
a tudi za obiskovalce mesta, poseben obred.
Vsak dan, zlasti ob sobotah, se tam tudi brez
dogovora srečujejo znanci in prijatelji. Poslovne,
politične in druge pogovore zamenjajo s temami,
bolj primernimi za vikend – govorijo o najboljših
nakupih, preverjenem receptu, ki bo obogatil
nedeljsko kosilo, dobri restavraciji ali izletu.
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In ulica teče
in teče

Tam, kjer je nekoč tekel potok Medveščak,
življenje pa je izpisovalo mnoge zgodbe in
določalo usode, danes teče ulica, ki je priča
drugačnemu, umirjenemu življenju velemesta.
Tu vlada prijetnost starinskih hišic,
pisanih senčnikov, cvetja in umirjenosti.
V družbi pisateljice Marije Jurić Zagorke,
kroničarke Zagreba, se v zaupnem pogovoru
ob kavi v popularni Tkalči čuti vzdušje,
brez katerega ne boste spoznali resnične
duše mesta in njegovih prebivalcev.
Ko po njej poteka vsakdan ali ko oživi po
starih šegah in obrteh, je Tkalčićeva z dolgim
nizom restavracij, kavarn, galerij ter majhnih
prodajaln vedno ulica preteklosti in nostalgije
za časom, ki bi bil morda za vedno pozabljen,
če se ne bi tam za nas in zaradi nas ustavil.

Samo nekaj korakov od glavnega
mestnega trga vsa njegova dinamika
in naglica izgineta. Če hočete občutiti
sproščeno plat Zagreba, pridite
v Tkalčićevo ulico, ulico kavarn
in restavracij, znano zbirališče
Zagrebčanov in njihovih gostov.
Tu se čas ustavi, naglica vsakdana
se prelije v sproščenost in stari
duh mesta, ki v okolju starinskih
hiš živi svoje drugo življenje.
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Zagreb
za mizo
V središču mesta ali na zagrebških
izletniških točkah, ob prijetnih
zvokih značilne tamburice ali
klavirja. Odvisno od priložnosti in
okusa, v skladu z razpoloženjem in
delom dneva, boste izbrali okolje in
jedilnik. Nekaj pa bo vedno ostalo
enako – prepoznavni domači okusi in
uživanje v okusno pripravljeni hrani.
Zdravniki in vi končno soglašate!
Sir in smetana, štruklji, puran z mlinci,
dalmatinska pašticada, kulen... ali pa
mediteranske specialitete, ki so prišle k vam
naravnost iz Jadranskega morja. Pozabite na
genetski inženiring in občutite pravi okus domače
hrane. Tu bo vsakdo našel svoje priljubljene
kotičke, svojo mizo, ki se ji bo rad vračal in
pri kateri ga bodo vedno toplo pričakali.
Enkrat boste izbrali majhno restavracijo s
starinsko izrezljanimi mizami, okrašenimi
z lectovim srcem in šopkom rož, drugič
razkošno okolje mednarodne restavracije,
ki sodi v vsako svetovno metropolo, včasih
pa spet eksotične jedilnike daljnih dežel. Če
potrebujete nasvet, vam priporočamo svežo in
zdravo ribo iz Jadranskega morja, pripravljeno
na mediteranski način. Uživali boste v zelo
redkem sovpadanju – vaš užitek in zdravnikovo
priporočilo bosta končno usklajena!
Na sprejemu, poslovnem kosilu ali katerem
drugem za trenutek ustavljenem času,
ukradenem samo zase. Okusili boste bogato
zagrebško gastronomsko ponudbo, ki
skriva veliko presenečenj in užitkov.
Zagreb za mizo ponuja na stotine okusov.
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Zakladnica
Gornjega
grada
Ulice Gornjega grada, po katerih hodite,
hiše, ob katerih zastajate, in prizori, ki
jih občudujete, so usedline zgodovine
mesta ter nadarjenosti generacij ljudi,
tako močno vtisnjene v vsakdan Zagreba.
Vsaka hišna številka, vsaka klop v
parku, vsaka palača Gornjega grada
in tišina vsake cerkve nosijo zgodbe, ki
jih delimo z vami, saj to sta lepota ter
večna vrednost, ki se z razdajanjem
še povečuje, z zanosom pa potrjuje.
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Legenda,
upanje,
molitev
Ko se vzpenjamo od osrednjega
mestnega trga po Radićevi ulici,
zagrebška dinamika Donjega grada
postopoma izginja, misli in občutki pa
se obarvajo z romantiko, mirnostjo
ter upom. To je ulica, ki združuje
dva svetova, hitrega s sproščenim,
in nam vse bolj približuje ljube ljudi,
njihova sreča in svet pa sta tudi naša.
Z njimi v mislih, sedaj že prepletajoč
življenje in legendo, upanje ter
molitev, prispemo do Kamnitih vrat.

Od štirih starih mestnih vrat so edina ohranjena
vrata omenjena že v srednjem veku, sedanjo
obliko pa imajo od 18. stoletja. Tukaj je tudi
spomenik Dore Krupićeve, lepe in krepostne
junakinje romana »Zlatarjevo zlato«, ki ga
je napisal kronist Zagreba August Šenoa.
Buzdovan, ki so ga nad Kamnita vrata postavili
v 17. stoletju, je varna zaščita pred čarovnicami.
Čisto blizu je stara lekarna, ki dela neprekinjeno
od sredine 14. stoletja, proti koncu istega
stoletja pa je bil eden izmed njenih lekarnarjev
Niccolo Alighieri, vnuk avtorja »Božanske
komedije« Danteja Alighierija. Nasproti
lekarne so verige, za katere legenda pravi,
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da so z ladje »Victory« legendarnega
angleškega admirala Nelsona iz pomorske
bitke pri Trafalgarju. Vse drugo je
migetanje sveč, tiha molitev in upanje.
Ko je veliki požar leta 1731 pogoltnil vse
lesene dele Kamnitih vrat, po izročilu pa
je ostala nepoškodovana Mati božja z
Jezusom, je bilo vse jasno – to je čudež!
Tudi sedaj tukaj mnogi prižgejo svečo
in molijo k Materi božji Kamnitih vrat za
zdravje, srečo ter ljubezen, nakar zadovoljni
in pomirjeni krenejo v romantični svet
Gornjega grada. Ljudje se izmenjujejo, ulice,
trgi, legende in umetnost pa ostajajo.
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Preteklost in
prihodnost

in resničnost, zgodovinski prostori ter
sodobne državne ustanove, znamenja
preteklosti in obljube prihodnosti.
Toda ta trg je zabeležen tudi na mnogih
fotografijah v družinskih albumih. Ob sobotah je
v svečanih oblekah in z veliko upanja prav tukaj
idealno ozadje za prve družinske fotografije po
poročni zaobljubi, izrečeni v bližnjem magistratu.

Preteklost in sedanjost morda na
nobenem drugem kraju nista tako
združeni v prihodnosti kot na trgu sv.
Marka. Čeprav trg ni velik, ima mnoge
znamenitosti, zato je v našem vsakdanu
iz najmanj dveh razlogov verjetno
najpogosteje omenjan zagrebški naslov.
Značilen pogled tega trga je cerkev sv. Marka,
zgrajena v 13. stoletju. Večbarvni strešniki na
levi strani oblikujejo grb Hrvaške, Dalmacije
in Slavonije, na desni pa grb mesta Zagreb.
Na trgu je po izročilu z razžarjeno krono
kronan vodja kmečkega upora Matija Gubec.
Markov trg je kraj čustev in legend, izročil
ter resničnosti. Toda pot v zgodovino se tukaj
komaj začenja, pa naj ima še toliko vsebin. V
banskih dvorih na zahodni strani so namreč
vladali hrvaški bani, na vzhodni pa je sabornica,
v kateri danes zaseda hrvaški sabor.
To je kraj, kjer se sprejemajo odločitve,
pomembne za sedanjost in prihodnost
države. Tukaj še močneje živijo legende
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V ritmu
valčka
Tukaj so se zbirali plemiči in prirejali
plese. Na gornjegrajskem Katarininem
in Jezuitskem trgu so se v zaupnih
pogovorih ter diplomatskih bojih
izpisovale zgodovina, kultura in
nacionalna identiteta tega mesta
ter države. Skozi isto zgradbo
gimnazije že skoraj štiri stoletja
hodijo nove generacije mladih. Tu
živijo vzporedni svetovi romanskih
cerkva, umetniških zakladnic in miz v
kavarnah ali na odprtem, za katerimi
se ob kapučinu odvija vsakdan kot
nasprotje večstoletnemu trajanju.
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Sprehod po Katarininem in Jezuitskem trgu
ne more bit kratek, vsaka hiša je zgodovina,
od ene do druge hišne številke. Palača Dverce,
nekoč in danes znana po bogatem družabnem
življenju ter reprezentativnih dogodkih,
najstarejša zagrebška gimnazija, odprta pred
skoraj štirimi stoletji, in nedvomni dragulj, cerkev
sv. Katarine. Ta cerkev, kot tudi trg, imenovan
po Katarini Zrinski, hrvaški banici in pesnici,
je znana po zidnih poslikavah ter skulpturah,
zato velja za enega najlepših in najpopolnejših
baročnih spomenikov. Večkrat je bila uničena
zaradi potresov, udarov strele in požarov,
vendar so jo prebivalci vedno obnavljali s svojo
vztrajnostjo ter močjo svoje vere. Na bližnjem
Jezuitskem trgu je nekdanji samostan preurejen
v muzejski prostor, pred katerim je vodnjak s
skulpturo »Ribič s kačo«. Že celo stoletje tukaj
stoji ta nema priča gornjegrajskega življenja,
pomni dolge vrste pred vhodom na mnoge
pomembne izložbe, toda enako zaupno hrani
tudi romantične skrivnosti gornjegrajskih trgov.
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Kamen in
bron za
vedno
Ko boste hodili po zagrebškem
Gornjem gradu in vpijali njegov
izjemen ambient, obiščite tukajšnje
galerije ter se ustavite poleg skulptur,
ki mu dajejo posebno vzdušje in
značaj. Skulpture mnogih znanih in
manj znanih umetnikov na trgih ali
v galerijah so sestavni del našega
vsakdana, a tudi dela večne vrednosti.
Gornji grad je prava umetniška
zakladnica.
Naj je to še tako nepravično, moramo
poudariti ime enega umetnika. Nekatera
izmed najboljših del pripadajo Ivanu
Meštroviću (rojen leta 1883 v Vrpolju, umrl
leta 1962 v South Bendu, ZDA), po vsem, kar
je delal in kako je živel, najpomembnejšem
hrvaškem kiparju svetovnega slovesa.
Ko se je po dvajsetletnem potepanju po svetu
vrnil v domovino, je v Zagrebu in na njegovih
ulicah globina njegovega talenta pustila
številne umetniške zapise v kamnu ter bronu.
V avtentičnem okolju Ateljeja Meštrović,
nekdanjega umetnikovega doma in ateljeja,
so razstavljene skulpture v kamnu, lesu ter
bronu in njegove grafike ter risbe. Meštrovićev
poseben slog in čustva, talent ter harmonija,
svojstveni samo tistim, ki umetnost živijo, so
Zagrebu prinesli značaj, ki se z razdajanjem
povečuje, z doživetjem pa plemeniti.
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Ko hiše
pripovedujejo
svojo
zgodovino
Če palače in dvorane pripovedujejo
zgodovino, bi bila lahko tole dolga zgodba.
Malo je ulic in hiš v Zagrebu, ki pričajo

Že čudovita ograja iz kovanega železa
napoveduje, da na številki 10 vstopate v
poseben prostor. Zlata dvorana je resnično
presenečenje! To je najcelovitejši interier
hrvaškega historicizma in trajna galerija
hrvaškega slikarstva. Samo malo naprej, na
številki 18, se nahaja Narodni dom ali Dvorana,
ena izmed najznamenitejših zgradb v novejši
hrvaški politični in kulturni zgodovini z najlepšo
klasicistično notranjo ureditvijo v Zagrebu.
Tukaj so imeli ilirci, borci za hrvaški jezik in
samostojnost, sestanke ter svečane plese, zato
lahko rečemo, da je to eden najpomembnejših
krajev družabnega življenja predzadnjega
stoletja in tako pomemben, da je slika te palače
postala celo motiv igralnih kart tistega časa.
Nedaleč naprej, na samem vrhu ulice in obenem
tudi Gornjega grada, stoji Muzej mesta Zagreba.
V njegovem sklopu je Popov stolp, kjer je od
leta 1903 Zvezdarna, na drugi strani, na številki
29, pa je Zgodovinski muzej Hrvaške. To je res
ulica, v kateri hiše pripovedujejo zgodovino.

o tako pomembnih dogodkih kot
gornjegrajska Opatiška ulica. Skoraj
vsaka zgradba je vpisana v zgodovino,
zaradi vsega, kar se je v njih dogajalo,
ali zaradi ljudi, ki so v njih živeli.
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Nekatere
skrivnostne
niti
Ali med sprehajanjem po zagrebških
ulicah pomislite na tiste, ki so se tukaj
sprehajali pred vami? Ali poslušate
utrip mesta in prejšnjih generacij, ali
raziskujete zgodovino ter berete legende?
Veliko jih je izpisanih na spomenikih in
trgih, v izročilu ter zbranih v zgodovinskih
knjigah. Največ jih je v stoletnem

Muzeju mesta Zagreba, postavljenem v
čudovitem gornjegrajskem samostanu
opatinj klaris iz 17. stoletja.
V nepretrganem nizu pričevanj, zapisov in
spomenikov sta po logiki zgodovinskega
sosledja tukaj zbrani zgodovina in kultura
mesta od prazgodovine do danes. Tako boste
šli na zamišljeno potovanje skozi prostor in
čas ter spoznali Zagreb in njegovo zgodovino,
urbanistične ter bivalne vrednosti. Zlasti
zanimive so predstavitve arheoloških raziskav
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in situ, rekonstrukcija stolnice arhitekta H.
Bolléja pred obnovo ter še mnogokaj.
Sprehodili se boste na zamišljenem potovanju,
povezanem z vrsto zagrebških parkov v ožjem
središču mesta, pokukali boste tja, kjer še
niste bili, spoznali boste Zagrebčane in njihove
navade, vrline ter slabosti, obiskali boste mnoge
kraje in bolje razumeli zagrebško dušo.
Potem se boste še bolj zavedli, da ste
vse močneje in trajneje vezani na to
mesto, ter doumeli, kot pravi pesnik, da
tudi vi niste več brez obveznosti.
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V družbi
pesnika
Skica za zagrebški portret, premor
med dvema opravkoma ali preprosto
spoznavanje druge plati mesta. Vse je to
Strossmayerjevo sprehajališče, drevored
kostanjev, ki je že samo po sebi lepo, a
takšno tudi zaradi pogleda na strehe
Donjega grada. Pravilna razporeditev
ulic in golobi… mnogo golobov.
Spoznati Zagreb pomeni videti, občutiti in
doživeti mesto z očesom ter srcem. Ravno zato
je sprehajališče kakor dodatek ali novo poglavje,
ki je v ljubezni do Zagreba tako pomemben
korak, kot je nujen prostorski in časovni odmik
v objektivnem pogledu pomembnih življenjskih
dogodkov. Tako boste spoznali, da tukaj niste
samo mimoidoči. Ko gledate okoli sebe ali v

daljavo, zaznate posebno vzdušje mesta, kar
boste začutili s srcem. Nanj boste zdaj vezani,
četudi tega niste hoteli. Sprehajališče, urejeno
sredi 19. stoletja in malce pozneje imenovano
po škofu Josipu Jurju Strossmayerju, je bilo
zgrajeno s prostovoljnimi prispevki meščanov.
Pred vročino boste zaščiteni z drevoredom
kostanjev, na klopi. Mogoče niti ne boste vedeli,
da je bila v zgradbi, ki je sredi 19. stoletja
postala Mestna realna gimnazija, pozneje
pa še ženski licej (gimnazija), tudi kavarna,
kamor so zahajali mnogi znameniti Zagrebčani.
Med njimi je bil tudi pesnik in pisatelj Antun
Gustav Matoš. Čas mineva, ljudje in ulice se
spreminjajo. Kjer je bila nekoč kavarna, je sedaj
hidrometeorološki in geofizični zavod. Matoš pa
je še vedno tam kot kip na klopi sprehajališča.
Pesnik in boem se na tem romantičnem kraju
spet druži z nami, hrani naše skrivnosti in
nas uči, da vse mine, samo lepota ostaja.
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zvoke velikih orgel ali opazujete poslikane
zidove, oltar in prižnice, bodo to vzvišeni
trenutki srečanja z izjemnimi ter nepozabnimi
umetniškimi vrednostmi. V več kot sedem stoletij
dolgi zgodovini današnje stolnice, v kateri je
bila večkrat uničena v vojnah in požarih, je
skrita zakladnica neprecenljive vrednosti, ki je
nastajala od ustanovitve škofije v 11. stoletju.
V stolnici, ki jo je obiskal tudi papež Janez
Pavel II., je počivališče znamenitih hrvaških
junakov in mučenikov Petra Zrinskega in Frana
Krste Frankopana ter zagrebškega nadškofa
Alojzija Stepinca in kardinala Franje Kuharića.
Veliko bi še lahko govorili o Kaptolu in
njegovih kanoniških hišah, o stolnici ter
vseh njenih dragocenostih, toda četudi
bi porabili zanje še toliko besed, vam še
zdaleč ne bi dočarali tistega, kar lahko tam
začutite že s kratkotrajnim obiskom.
To je preprosto zakladnica vašega srca.

Zakladnica
vašega srca
Če ne bi bilo vere, na kaj bi se v trenutkih
preizkušnje zanesli, čemu bi upali?
Poleg molitve boste v zagrebški stolnici
našli mir in moč, ki ju je mogoče
začutiti samo v izjemnih prostorih, ki
navdihneta ter umirjata, ki ostaneta
zapisana v srcu in spominu.
Na Kaptolu, morda najpogosteje fotografiranem
zagrebškem trgu in z najslavnejšo izmed vseh
zagrebških cerkva, je sredi vodnjaka kip, nedaleč
pa stolnica Vnebovzete Blažene Device Marije,
zagrebška stolnica. Na tem kraju, kjer se sestajajo
verniki, kot tudi vsi, ki hočejo zares spoznati
mesto, nikoli ne boste sami, vedno pa boste
spokojni in mirni. To je enostavno tak kraj.
Ko slišite zvonove stolnice, od katerih največji
tehta skoraj šest ton, ko v njej potopite v skladne
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Ustavljena
preteklost
August Šenoa, književnik in kronist
Zagreba, kakšen je bil nekoč, se je,
naslonjen na steber, trajno ustavil
v ulici, v kateri je bil rojen. Čeprav se
vam morda, medtem ko pijete kavo, za
trenutek zazdi, da ste popolnoma sami,
v stari Vlaški to gotovo ne boste doživeli.
V ulici starih, zbitih hišic, ki so jih danes
zasedli butiki in kavarne, Zagreb živi
počasneje in bolj sproščeno. Tako je
mogoče živeti samo tam, kjer pesniki
ostajajo, tudi ko drugi hodijo mimo.
Malo naprej, kjer je stari del Vlaške
zamenjal novejši, je baročna cerkev sv.
Petra z neoromantično fasado, pred katero
se vsako leto na praznik sv. Petra in Pavla
odvija veliko romanje. Tukaj lahko kupite
pisana lectova srca, staro pijačo gvirc
(pijača, podobna medici). In še veliko tega,
kar spominja na preteklost in tradicijo.
Če boste iz stare Vlaške krenili na sever, boste
spet pristali v zagrebškem parku Ribnjaku. Park,
naslonjen na vzhodno obzidje najstarejšega
dela mesta, Kaptola, je dobil ime po škofovskih
ribnikih, ki so bili včasih na tem mestu.
Toda komu je še mar za zgodovino na tem
romantičnem kraju, v čudovitem parku,
kjer klopi, vodometi, skulpture in cvetje
ustvarjajo ambient, v katerem uživajo
vse generacije, vsaka na svoj način?
Otroci, ki tukaj vadijo prve korake, mladi,
zaverovani v svoj svet, ali pa stari prijatelji,
ki so odraščali in se postarali skupaj z
Ribnjakom. Samo da park vse to preživlja
znova, mlad z njimi in mlad namesto nas.
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Galerija na
prostem
Če obstajajo kraji, ki hkrati vzbujajo
otožnost in občudovanje, globoko
spoštovanje ter navdušenje
nad umetnostjo, potem je to
parkovno pokopališče Mirogoj.
Ko pridete s šopkom cvetja ob
migetanju sveč, misli odidejo daleč
v neki drugi skupni čas in drugačna
srečanja. To je zgodba o ljudeh,
ki ostajajo, čeprav so odšli.
O ljudeh, ki so tukaj za nas in z nami.
Toda Mirogoj ni samo zadnje počivališče,
temveč tudi časovni stroj te države in
pričevanje o mnogih ljudeh, ki so nas v tem
stoletju obogatili s svojimi deli. Umetniki
in politiki, športniki ter borci za duhovno
ali politično svobodo. Nepretrgana vrsta
ljudi, ki še v smrti slavijo življenje.
Mirogoj je tudi muzej graditeljstva in skulptur.

Zato ni čudno, da je uvrščen med najlepša
pokopališča v Evropi. Znani arhitekt Herman
Bollé je videz pokopališča oblikoval kot
monumentalno kompozicijo arkad, paviljonov
in kupol, prepletenih z bogatim rastlinjem
ter galerijo umetnin hrvaških kiparjev.
Prava galerija na prostem!
Sveče migetajo, ljudje pa hodijo mimo. V
tišini arkad, ob ubranih delih kiparjev, ki
trajajo in pričajo o njih ter nas, so spomeniki
njihovi in naši, v minljivosti neminljivi.
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Lepota in
trajanje
Če ste kdaj pomislili, da zunanjost
hiš odraža njihov značaj, boste na
Trgu hrvaških velikanov in na Trgu
žrtev fašizma našli potrditev za to. Že
videz dveh monumentalnih zgradb
združuje njuno pomembnost in
trajnost z lepoto teh stavb, čudovitih
vodometov ter zopet cvetja.
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Leta 1927 je bila po načrtih znamenitega
arhitekta Viktorja Kovačića zgrajena stavba
Zagrebške borze, danes Hrvaške narodne banke,
ki z velikostjo in še bolj z monumentalnostjo
izraža zanesljivost ter trajanje.
Na kraju, kjer so v začetku prejšnjega stoletja
Zagrebčani gledali prve filmske predstave, v
bližini zagrebškega sejmišča v tedaj neprimerljivo
manjšem mestu, je zrasla nova zgradba iz
kamna, ki z videzom in lepoto linij, prefinjenih
ter hkrati močnih, vzbuja spoštovanje. Tukaj
ste v »družbi« skulptur dveh hrvaških velikanov,
miniaturista Julija Klovića in kiparja Ivana
Meštrovića, zaslužnega za še eno zgradbo –
paviljon Doma HDLU (Hrvaško društvo likovnih
umetnikov) na bližnjem Trgu žrtev fašizma. To je
veličastna zgradba krožne oblike. Njeno prvotno
nalogo zaščitnice umetnosti je hitro zamenjala
verska vsebina, saj je bila med 2. svetovno
vojno džamija, nato Muzej narodne revolucije,
danes pa je Dom hrvaških likovnih umetnikov.
Ta trga v središču mesta z vodometi in
cvetličnimi gredami sta prostora, na katerih
boste zastali, osupnjeni nad stavbami, ki si z
videzom in tudi funkcijo to nedvomno zaslužijo.
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Za umetnike,
zaljubljence
in druge
Tukaj se igra najboljši džez. Sem
prihajajo slavni umetniki vseh
slogov ter srečujejo ljubitelje z
enakim okusom in prepričanji.
V ritmu šele promoviranih svetovnih
uspešnic ali zimzelenih melodij, odvisno
od želja in nagnjenj, se zbirajo ljubitelji
dobrega zvoka ter nepozabnih druženj.
Na drugi naslov, v novi klub dobre
glasbe, pa bodo odšli neki drugi ljudje.
Umetniki novega tisočletja, nostalgiki za
preteklimi časi, ljubitelji džeza ali enostavno
dobre glasbe, bodo v zagrebških klubih našli
svoj kotiček na svetu. Ti prostori so napolnjeni
z ljudmi, ki so se prišli zabavat tako kot vi.
Uživali boste v vzdušju, igri svetlobe, zvokov
in verjetno neizogibnega cigaretnega dima.
Ob kozarcu pijače, plesa v ritmu glasbe, z malo
besed in mnogo čustev, ki jih vzbudijo notne
kombinacije. Tukaj boste doživeli popolnoma
drugačno mesto in na nekaterih njegovih
naslovih našli svoj ključ doživljanja glasbe.
Mogoče v klubu v poznih urah za
trenutek niste vedeli, kje ste, ne boste pa
pozabili, zakaj se boste tja vračali.
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Svet brez
meja
Druga tik ob drugi, obe sodobni
arhitekturi, Koncertna dvorana
»Vatroslav Lisinski«, imenovana po
skladatelju prve hrvaške opere, ter
Narodna in univerzitetna knjižnica,
vsaka v svoji zakladnici ter na svoj
način, hranita kulturni zaklad te
države in svetovne civilizacije ter
ga prenašata z mnogih prejšnjih
generacij na tiste, ki šele prihajajo.
V zagrebški Koncertni dvorani se izpisuje življenje
z notnimi zapisi, čas pa meri s koncerti, ki jih
za Zagrebčane in njihove goste prirejajo mnogi
proslavljeni glasbeniki iz države ter sveta.
Končno je Zagrebška filharmonija pogost in
cenjen gost svetovnih dvoran, deluje pa od
leta 1871. Kaj bi še lahko povedali? Tisto
najboljše boste tako ali tako poslušali.
Temu glasbenemu svetišču, ki stoji v bližini
sedeža mestne uprave, se je približala
Narodna in univerzitetna knjižnica,
prava zakladnica starih ter redkih knjig, z
izdajami, vrednimi več kot 2,5 milijona.
Moderna arhitektura z multimedijsko
usmerjenostjo omogoča uporabnikom
enostaven dostop kulturnim vrednostim
ter pogosto dosežke hrvaške znanosti
in umetnosti prepleta s svetovnimi.
V tej zakladnici hranijo vse, kar je vrednega ter
kar preteklost in sedanjost puščata za prihodnost,
da bi to nadgrajevali ter ohranili pred časom in
pozabo. Ko vstopite v te prostore, boste začutili,
da se med vami in svetom brišejo meje, da ste
povezani z vsemi ter da ste del edinstvenega
sveta kulture, znanosti in umetnosti.
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Dve plati
mesta
Nekaj dragocenega in vse redkejšega je
v mestnih četrtih, v katerih je majhnim
hišam uspelo preseči življenjsko
matematiko, ko kljubujejo nebotičnikom,
o katerih sanjajo gradbeni podjetniki
in mestni načrtovalci s svinčnikom
v roki ter s prirojeno nagnjenostjo k
preračunljivosti. Tik zraven njih se druga
plat mesta odraža v svetlečih fasadah
najvišjih zgradb, mestnih simbolih, okna
katerih pomivajo spretni alpinisti.
Ljudje imajo radi Trnje in svoj dom v njem,
prijetnost hišic, ki imajo svoje dvorišče in
v njem cvetje in kjer ob nedeljah dopoldne
krožniki s pecivom potujejo čez lesene ograje:
»Soseda, poskusite, kako je tole okusno.«
Ta ambient jim je pri srcu tudi, ko
začutijo pogled za zaveso in ko vedo, da
novica o njihovem novem avtu potuje
po ulici hitreje kot samo vozilo.
Ko navadni ljudje s Trnja ali Trešnjevke, ki
vedo, kdaj se odpirajo vratnice pred hišo, kako
se oglašajo črički in kreketajo žabe, pridejo
pred vznožje impresivnih mestnih simbolov,
ne sanjajo o prostoru v njih, temveč se raje
vrnejo v svoje pritlične hiše. Saj prav sem
sodijo ti čuvaji nekdanjega Zagreba in ljudje,
ki niso vajeni gledati druge zviška, zelo dobro
pa vedo, da največ preberemo v očeh.
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Ritem
narave
Od ponedeljka do petka dopoldne
poslovni, popoldne sproščeni.
Zagrebčani med vikendom pozabijo
tedenski ritem in na rolerjih, v
čolnu ali na sprehodu izkoristijo
priložnost za rekreacijo.
Kakšno mesto bi to sploh bilo, če
ne bi imelo rekreacijskih centrov,
parkov in izletniških točk ter kakšen
bi bil Zagreb brez Maksimirja,
Sljemena, Bundeka in Jaruna?!
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Park v srcu
Nekoč v krinolinah in z neizbežnimi
senčniki, danes v športnih oblačilih
in supergah. Tako moda kot
generacije se menjajo, zagrebški park
Maksimir pa ostaja. To je največji in
najlepši zagrebški nasad v mestu, a
vseeno tako drugačen od njega. Za
Zagrebčane ima poseben pomen.
Tu so namreč mnoge generacije začenjale prve
samostojne korake, spoznavale bogat svet živali,
neki skrivni pogledi pa so tam postajali javni.
Maksimir resnično ni navaden park!
Izjemen je že zato, ker je eden izmed prvih
evropskih nasadov, urejenih po načrtih. V
18. stoletju, ko je bil odprt, je bil prvo javno
sprehajališče v jugovzhodni Evropi. Kot spreten
spoj in idealna kombinacija parka-gozda in
parka, oblikovanega v angleškem krajinskem
slogu, je bil za tedanje prebivalce priljubljena
točka. V takratnem neprimerljivo manjšem
mestu in, resnici na ljubo, z drugačnimi
predstavami o razdaljah so ljudje bolj množično
obiskovali Maksimir ob izjemnem dogodku –
ob vožnji s konjskim tramvajem leta 1892.
Stoletja so minevala, park pa je dobival nove
vsebine. Od leta 1925 je tukaj tudi živalski vrt.
Zelo lepo se je sprehajati ob enem izmed treh
slikovitih maksimirskih jezer, po katerih plavajo
labodi in čolni. V ostrejših zimah, ko še ni bilo
športnih dvoran, pa so bila jezera tudi priljubljena
zagrebška drsališča. Paviljoni in počitniške hiše
ter skulpture prispevajo k njegovi romantičnosti.
V dobri družbi, s knjigo v roki ali sami s sabo,
se boste začeli tu še bolj zavedati lepote
narave. Spoznali boste tudi, da je Maksimir
kljub hudi konkurenci eden največjih
poudarkov v Zagrebu. Že četrto stoletje
se po njem sprehajajo ljudje in generacije,
Maksimir pa ostaja vedno mlad in lep.
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Zagrebško
morje
Zagreb ima brez dvoma vse, kar
mora imeti mesto, ampak tudi
tisto, česar od celinskega središča
ne bi pričakovali – morje!
Konec koncev, kakšno mesto je
sploh to brez izletniške točke in
športno-rekreacijskega centra ter
kakšen bi bil Zagreb brez Jaruna?!
V neposredni bližini z zelenjem bogatih novih
mestnih četrti sta na zahodnem delu mesta
nastala rekreativno-športni center Jarun in
Mladost ter na drugi strani še mlajši park
Bundek. Tako se nadaljuje tradicija Zagreba kot
mesto športa, tako vrhunskega kot rekreativnega.
Med vikendom ali vsak dan, po službi ali šoli je
Jarun pravi kraj za počitek in rekreacijo. Zgrajen
je bil leta 1987, ko je v Zagrebu gostovalo
mednarodno športno tekmovanje mladih
– Univerzijada. Pešpoti, jezera z veslaškimi
progami, mnoge restavracije in kavarne so del
prepoznavnega vzdušja jarunskega centra. Poleg
veliko zelenja in bistrega jezera ter plaž, ki
poleti omogočajo osvežitev od mestne vročine,
so tukaj na voljo tudi kolesarske steze, tekaške
proge, minigolf in ena najboljših veslaških stez v
Evropi. Zato ni čudno, da se tam vsak dan, zlasti
med vikendom, srečujejo znanci in sodelavci, vsi
z isto željo – da si odpočijejo in se rekreirajo,
da bi bili čim bolje pripravljeni za izzive novega
tedna. Tu in v še mlajšem zagrebškem parku
Bundeku bodo mnogi zapluli v nek drugi svet, na
rolerjih, kolesu ali peš, da bi se že jutri v poslovni
obleki ter s čisto drugimi skrbmi spočiti in
živahni znova posvetili vsakodnevnim nalogam.
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Ko si zaželite
umik
Tudi ko si zaželite beg, odhod iz
mestnega vsakdana, vam ne bo
treba iti daleč. Zagreb je naslonjen
na Sljeme, z njim pa tudi tvori celoto.
Prav ta dopolnjuje seznam želja, kar
mora imeti mesto po človekovi meri.
Zagreb pa ima vse to! Za mesto
s takšnimi zahtevami namreč ne
bi zadostovale ulice in slikoviti
trgi, če ne bi imel tudi posebnih
»inštitucij«, izletniško točko in
smučišče, ki pozimi na tekmovanjih
zbere svetovno smučarsko elito.
Težko je reči, kdaj je Sljeme, najvišji vrh gorskega
masiva Medvednice, Zagrebčanom ljubše –
pozimi, ko na njem smučajo in se sankajo, ali
poleti, ko jim ponuja zavetje pred mestno vročino,
jeseni, ko se obarva z vsemi možnimi barvami,
ali spomladi, ko se skupaj z nami prebuja. Med
drugim sta prav tu Janica in Ivica Kostelić s
prvimi smučarskimi koraki krenila na zmagovalno
pot v svetovno elito. Danes se – kakšna simbolika
– na Sljemenu sestajajo smučarski velikani sveta
in potekajo svetovni smučarski pokali. Zagrebčani
in njihovi gostje preprosto ljubijo Sljeme. Peš ali z
žičnico, na enodnevnem izletu ali v daljšem begu
v prijetno okolje planinskih domov, ki ponujajo
nočitve in okrepitev, Sljeme vedno pomeni
izziv ter magnet, vsa Medvednica pa je še ena
zagrebška zakladnica narave. Pred dvajsetimi
leti je bil namreč zahodni, višji del Medvednice
s površino kar 228 km2 razglašen za naravni
park. Poleg mnogih planinskih stez je naravna
zanimivost tudi jama Veternica, ena največjih na
Hrvaškem. Toda njegovo romantičnost še okrepi
Medvedgrad, ena izmed največjih srednjeveških
trdnjav na Hrvaškem, ki je bila postavljena že v
13. stoletju, prenovljena pa pred petnajstimi leti,
ko je dobila tudi novo vlogo – je kraj državnega
spomenika »Neznanemu branitelju domovine«.
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Mesto v srcu
Zjutraj ali v mirnem trenutku dneva
na enem izmed zagrebških trgov ali v
tišini Gornjega grada boste doumeli,
da vas z Zagrebom povezujejo
posebne vezi. Kdo bi vedel, v katerem
trenutku se zgodi ta kemija posebnih
in vedno zapisanih srečanj.
Prepričani pa smo, da je Zagreb odslej
z vami in v vas. Čeprav pripravljate
kovčke ter napovedujete slovo, nikoli
ne boste povsem odšli, saj obstajajo
ljudje, mesta in kraji, ki smo jim, tudi ko
izustimo zbogom, rekli samo na svidenje.
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