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Sporočilo
za javnost,

»PLEČNIKOVA ČAJANKA« S PLEČNIKOVIM ČAJEM,
OB OBLETNICI ROJSTVA ARHITEKTA PLEČNIKA
Člani kulturno etnološkega društva Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja, od koder je bila
dolgoletna Plečnikova gospodinja Urška,
bomo v sodelovanju z
Občino Kostanjevica na Krki, društvom Skrinjca iz Lukovice, restavracijo Plečnikov Hram v
Kriţankah, kavarno NUK v kleti Narodne univerzitetne knjiţnice, kavarno Nebotičnik, čajnico
Gallus na Gallusovem nabreţju, trgovino Kraševka na Ciril Metodovem trgu pri Ljubljanski stolnici,
kavarno Tromostovje – konjski rep na Prešernovem trgu,

v petek, 23. prosinca, ob obletnici Plečnikovega rojstva,
v Ljubljani priredili »PLEČNIKOVO ČAJANKO« s Plečnikovim čajem.
Vsi obiskovalci bodo med 10. in 11. uro na omenjenih lokacijah lahko brezplačno poizkusili čajno
mešanico iz zdravilnih zelišč »PLEČNIKOV ČAJ«, ki ga je četrt stoletja uţival arhitekt Plečnik.
Arhitektu je najbolj prijala mešanica zdravilnih zelišč: materine dušice, dobre misli, janeţa, mete in
ţajblja. Za vse tiste, ki se ne bodo mogli udeleţiti Plečnikove čajanke v Ljubljani, Novem mestu ali
Šentjerneju, je Plečnikov čaj na voljo v vseh Lekarnah.
Plečnikovi simboli so v slovenskem prostoru eden najtrdnejših atributov moči povezovanja in
zdruţevanja. Vsi si moramo prizadevati, da bi jih v čim večji meri prepoznali in uporabili za iskanje
skupnih poti.
V Kavarni Tromostovje, na Prešernovem trgu si bodo obiskovalci ob 10. uri ogledali kratek
dokumentarno igrani film PRIJATELJSTVO JE NAJVIŠJA OBLIKA LJUBEZNI, ki povzema pisma
arhitekta Plečnika in magistre farmacije Emilije Fon, vodje lekarne v Kostanjevici na Krki, s katero
si je arhitekt dopisoval več kot 15 let. Na praznovanju bosta prisotna tudi Stane Osolnik in Florjan
Sušnik v vlogi Joţeta Plečnika in Franceta Prešerna.
Plečnikovi čajanki se pridruţujejo tudi v Dolenjski prestolnici Novem mestu, v čajarni Stari most pri
Kandijskem mostu in v lokalu Big Star Pub v Bršljinu, prav tako v Šentjerneju v Jernejevem hramu.
Z vami se veselimo ŢIVLJENJA,

Stane Bregar

