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Kot se za mesec kulture spodobi, smo se 15. 2. 2019 v prvem delu našega srečanja namenili ogledat Mariborski 

mestni grad, v katerem domuje Pokrajinski muzej Maribor. Devet se nas je ob predvideni uri zbralo na Grajski 

ulici pred najlepšo zgradbo v Mariboru, mimo katere hodimo skoraj vsakodnevno, pa, vsaj nekateri, o njej 

pravzaprav bolj malo vemo, zato smo v radovednem pričakovanju stopili za vodičem.  

Naš sprehod skozi preteklost se začne pri freskah Mateja Sternena izpred 2. svetovne vojne. Presenečeni izvemo, 

da je muzej v tej stavbi, katere začetki segajo v 15. stoletje, že od leta 1938. Kar takoj nas navduši bogata 

arheološka zbirka, najdbe širše okolice Maribora.  

Zelo posebna je rekonstruirana zgodovinska lekarna z lekarniško knjigo s konca 16. stoletja. Prav radi pa se 

zadržimo ob predalniku z rastlinskimi drogami, ki se jih lahko tudi dotaknemo in jih povohamo.  

Sledi ogled začetkov našega mesta, katerega prva omemba je iz 12. stoletja, obrtne in etnološke zbirke s 

ponazoritvijo podeželske bivalne kulture ter obsežne zbirke orožja z najstarejšimi predmeti celo iz 13. stoletja. 

Zanimive so nam lepe postavitve imenitne zbirke kositrnih vojakov, ob ogledu zbirke slikarskih in kiparskih del pa 

ugotavljamo, da so baročni nabožni kipi z zadnje strani presenetljivo drugačni kot s tiste, ki jo običajno vidimo. 

Naše kratko kulturnozgodovinsko druženje smo zaključili v osupljivi Viteški dvorani, v kateri je v Prešernovem 

času nastopal sam maestro Franz Liszt. 

Enouren ogled je bil kar prehitro mimo, a naše druženje smo nadaljevali v društvenem prostoru, kjer smo 

prisluhnili predavanju Zvezdane Maurič Vražič, dipl. m. s., spec. klinične dietetike z naslovom Premagajmo stres 

in leta s prehrano. Predstavila nam je 10 najpomembnejših korakov, ki pomlajujejo.  

Zdi se, da to že vemo, a ker je ponavljanje mati modrosti, si skušamo zapomniti, kako pomembni so dober spanec, 

telovadba, ustrezna teža, lahka zdrava hrana, oves, izogibanje slabim razvadam, žajbljev čaj ter smeh, prijateljstvo 

in veselje za zdravo življenje. Še posebej pomembna pa je za nas voda. Ob spremljanju razlag o pomenu tekočine 

in posledicah pomanjkanja le-te smo vse bolj zavzeto srkali vodo iz plastenk, s katerimi je mizo polnila Petra. 

Spoznavali smo  pomembna živila, ki pomagajo pri pomlajevanju kože, kosti, mišic in sklepov ter možganov in 

izvedeli za naj živila za dober vid in odličen spanec.  

Tudi razpoloženje lahko izboljšujemo z nekaterimi vrstami hrane ter z njimi preprečujemo depresijo. Obstajajo 

pa tudi živila, ki kurijo maščobe in čistijo telo.  

Takole bogato opremljeni z novimi znanji in spoznanji smo po dogovoru o nadaljnjem sodelovanju in nadaljnjih 

aktivnostih komaj čakali, da doma preizkusimo kakšo odlično živilo za dober spanec. 

 


