
Danes goDujeta: 

Kristina, Boris
Kristina je različica imena 
Kristijana, to pa ženska obli
ka imena Kristijan, latinsko 
Christianus. Latinsko ime 
povezujejo z grško besedo 
“hristianos“ (kristjan).
Reklo za Danes:
Med pravico in krivico ni 
sredine.
zgoDilo se je na Današnji 
Dan:
1783 - Rodil se je južnoa
meriški revolucionar in 
nacionalni voditelj Simon 
Bolivar (umrl leta 1830). 
Boril se je za neodvisnost 
španskih kolonij in njihov 
svobodni nacionalni razvoj. 
Bil je tudi predsednik Ko
lumbije in Bolivije.

1802 - ↑ Rodil se je franco
ski književnik Alexandre 
Dumas st. (umrl leta 1870). 
Pisal je predvsem pustolov
ske romane. Najbolj znana 
sta Trije mušketirji ter Grof 
Monte Cristo.
1842  Rodil se je slovenski 
humoristični pisatelj Jakob 
Alešovec (umrl leta 1901).
1864  Rodil se je nemški 
književnik in dramatik 
Frank Wedekind (umrl leta 
1918), ki velja za predhodni
ka ekspresionizma.
1923  V Lozani je bil podpi
san sporazum, po katerem 
so bile priznane sedanje 
turške meje.
1943 - Fašistični veliki svet 
je izglasoval nezaupnico ita
lijanskemu ministrskemu 
predsedniku Benitu Musso
liniju.
1944  Sovjetska armada je 
osvobodila nemško koncen
tracijsko taborišče Majda
nek.
1946  ZDA so v bližini 
otoka Bikini izvedle prvo 
podvodno jedrsko eksplo
zijo.

oVen
Pretvarjanje vam bo vzelo 
nekaj moči, a se vam bo 
obrestovalo in boste lahko 
mirneje spali.
Bik
Tok, ki vas je že nekaj časa 
nosil sem in tja, se bo umi
ril, potolažilo pa vas to ne 
bo povsem.
DVojČka
Morali se boste navaditi 
manj pričakovati in več da
jati, če nočete, da bodo ra
zočaranja prehitevala vaše 
želje.
Rak
Sebi in drugim ste obljubi
li, da boste pri odločitvah 
upoštevali razum, zato ne 
ostanite samo pri obljubah.
leV
Čustva boste hoteli za 
vsako ceno potisniti na 
stran, ker se vam bo zazde
lo, da vas ovirajo pri ciljih.
DeViCa
Če oseba, ki vam je pri srcu, 
do vas ni prijazna, se zami
slite, kam vas vodi, in ji obr
nite hrbet.
teHtniCa
Razburljiva zadeva, v kate
ro so se zapletli vaši sode
lavci, se bo umirila in to 
bo pozitivno delovalo tudi 
na vas.
škoRPijon
Na srečo ste se naučili, da 
se vam vedno ni treba pra
skati tam, kjer vas ne srbi, 
saj so lahko posledice pre
cej hude.
stReleC
Zelo dobro bi vam del obisk 
kakšne kulturne prireditve, 
ki bi sprostila vašo napetost 
in slabo voljo.
kozoRog
Lahko zadenete v črno, kar 
pa ne pomeni, da se bo prak
sa polnih zadetkov nadalje
vala sama od sebe.
VoDnaR
Nikar se ne pačite. Veste, da 
niste samo lutka v izložbe
nem oknu, in sami boste 
krivi, če bodo drugi tako 
mislili.
RiBi
Z ljubosumnostjo ne boste 
nič dosegli, čeravno se vam 
bo zdelo, da je zmaga že 
vaša.

HoRoskoPkoleDaR
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Lebdeti malo nad tlemi
O kolesarju, ki bo 
nekoč prepotoval vse 
meje sveta in pravi: 
“Če se primerjaš  
z drugimi, nikoli nisi 
dovolj dober.“

neVa štuMBeRgeR

Vse se je začelo takrat, ko mu je 
njegova starejša sestra na peda
la kolesa s pomožnimi kolesci 
privezala stopala. Posledica je 
bila, da je kolo Simona Eržena, 
danes avanturističnega kolesar
ja, pristalo v kleti. A po letu ali 
dveh je zanj svoje starše zapro
sil sam. Vožnjo s pomočjo dodat
nih kolesc je bil kmalu prisiljen 
opustiti, ker so mu ju prijatelji 
polomili.

Zase pravi, da se je rodil s 
kolesarskim srcem. Ko ga vpra
šam, kaj to pomeni, pove, da 
mu je kolesarjenje očitno pač 
usojeno že od otroštva. “Ta 
strast je v meni,“ preprosto reče 
Mariborčan. Ob koncu interv
juja izvem, da kolesarskega 
izpita pravzaprav ni opravljal 
nikdar. Po 69 zmagah na 110 
tekmovanjih in številnih dru
gih uspehih v kolesarski discip
lini BMX se je dokazoval tudi v 
dvobojih in četverobojih v gor
skem kolesarjenju. Zdaj raje tek
muje sam s seboj, saj meni, da 
nikoli nisi dovolj dober, če se 
primerjaš z drugimi. Novem
bra lani se je odpravil na Novo 
Zelandijo, kjer je prekolesaril 
prvo, skoraj dva tisoč kilome
trov dolgo etapo svojega veli
kega projekta, imenovanega S 
kolesom okoli sveta. Pet celin, 
osemdeset držav, v več etapah. 
In skupno približno sto tisoč ki
lometrov.

Do zdaj so omenjeni eno
mesečni ekspediciji sledile 
daljše in krajše vožnje po Slove
niji, Hrvaški, Avstriji, Nemčiji 
in Švici. Kdaj se bodo njegove 
sanje, prepotovati ves svet, ure
sničile, še ne ve. Vsekakor se 
Eržen na čas ne ozira. Tako kot 
cilji je tudi dolžina potovanj 
odvisna od vremenskih, poli
tičnih, ekonomskih in drugih 
razmer, nenazadnje tudi od nje
govega počutja in pripravljeno
sti. “Vedno se najde pot, ki je še 
nisi prekolesaril,“ se nasmehne 
ob vprašanju, kaj se bo zgodilo, 
ko bo dosegel zastavljeni cilj.

Strahu ne pozna, saj ga, kot 
pravi, lahko “tudi doma v tre
nutku povozi avto“. Če bi bil 
strahopeten, se za tovrstno po
potovanje sploh ne bi odločil, s 
tem pa svojih sanj ne bi mogel 
uresničiti. “Podobno je v novi
narstvu: če ne greš na kraj do
gajanja, nimaš zgodbe,“ še doda. 
Zavedajoč se, da so nekateri 
kraji bolj primerni za obisk kot 
drugi, najraje upošteva napot
ke domačinov, ki jih sreča na 
poti. Izkušnje z njimi so dobre, 
kljub temu da je že kdaj naletel 
na ljudi, ki so ga namerno napo
tili v napačno smer. Kolesar se 
bolj kot na zemljevide raje za
naša na dobrosrčnost tamkajš
njih prebivalcev in jih povpraša 
za pot. Mnogi mu ponudijo še 
hrano in pijačo, nekateri tudi 
prenočitev. “Če začutim, da 
sem nekomu v napoto ali da 
mu nisem všeč, grem raje dru
gam,“ pravi. Zato si najraje po
stavi kar šotor, da ima svoj mir 
in nikogar ne obremenjuje.

Iz podobnih razlogov potu
je sam, kajti v tem primeru ni 
potrebno nikakršno prilagaja
nje. Pa mu kljub temu ni nikoli 
dolgčas, potovanje je že samo 
po sebi dinamično zaradi pogo

vorov z ljudmi, zaradi iskanja 
hrane in zatočišča (tudi straniš
ča) ter zaradi ključnih izletniš
kih točk. Navdušuje ga narava, 
zato se večjim mestom izogiba, 
razen takrat, ko potrebuje inter
netno povezavo. “Odzivi ljudi, 
novo okolje in živali,“ našteva 
stvari, ki ga motivirajo, in mi 
pove o prigodi z ježkom, ki ga 
je nekoč bil našel na cesti in ga 
od tam odnesel, preden bi kon
čal pod avtomobilskimi kolesi. 
“Najlepše je, če lahko nekoga 
osrečiš, saj si potem srečen tudi 
sam,“ trdi. Njegov cilj je tako s 
svojim potovanjem okoli sveta 
uresničiti tudi sanje vseh tistih, 
ki se s takšnim izzivom ne bodo 
zmožni nikoli srečati.

Kdor je bral njegov splet
ni dnevnik na njegovi domači 
strani ali poslušal njegovo po
topisno predavanje (pred nekaj 
tedni tudi na Festivalu Lent), 
najbrž pozna še vrsto drugih za
nimivih zgodb, ki jih je doživel 
med kolesarjenjem. O srakah na 
Novi Zelandiji, zaradi česar si je 
na čelado moral prilepiti oči, da 
ga ne bi napadale, pa o čebeli, ki 
je nekaj časa letela vzporedno 
z njim, medtem ko je kolesaril, 
in mu je pri tem skorajda uspe
lo ugotoviti, ali bo postavila 
rekord v hitrosti letenja. Še kakš
na zabavna dogodivščina na za
logi, ga vprašam. Spomni se na 
neljubi dogodek v Švici, ko je 
riž namesto z olivnim oljem po
motoma začinil z detergentom 
za pomivanje posode. Obrok je 
vendarle pojedel  lakota po ve
čurnem kolesarjenju, pri čemer 
povprečno izgubi pet do sedem 
tisoč kalorij na dan, je bila očit
no prevelika.

Med petdeset kilogramov 
težko prtljago poleg olivnega 
olja s sabo vozi tudi knjigo Telo 

je tvoje. Avtorica Luise L. Hay v 
njej navaja, da je za vsako boleči
no možno najti duševni vzrok. 
Simonu Erženu pomaga prema
gati “že sprogramirane vzorce v 
glavi“ in ugotoviti pravi vzrok 
bolečin. “Vse se dogaja z name
nom, vse je v glavi,“ pojasni. In 
zakaj se je na seznamu obvezne 
opreme znašla tudi sličica indij
skega duhovnega voditelja Sai 
Babe? Prav gotovo ne zaradi 
značilne pričeske. “On je moj 
učitelj že od vsega začetka, saj 
opominja na vrednote, ki so 
danes velikokrat pozabljene. 
Med drugim govori o tem, da 
se rane cenijo z ljubeznijo, ne s 
časom. Ampak najprej je seveda 
treba ljubiti sebe,“ pripoveduje, 
čeprav se zaveda, da se zgolj od 
duhovnosti in ljubezni ne da ži
veti. “Fino je, da ubereš srednjo 
pot; tako, da lebdiš malo nad 
tlemi.“

V primerjavi z drugimi ko
lesarji bi se do določene mere 
lahko označil za ekstremista, 
čeprav to pomeni, da bi se spet 
moral primerjati, tega pa ne 
mara. “Kar se zdi normalno 
meni, tega morda nekateri ne 
bi zmogli,“ reče. Sicer pa o tem 
pravzaprav ne razmišlja. Počne 
tisto, kar ga veseli. Se mu je pa 
že zgodilo, da je precenil svoje 
sposobnosti in si zaradi tega 
poškodoval ahilovo tetivo. O 
kolesarskih stezah v Sloveni
ji meni, da so še vedno neure
jene, čudi pa se, da ob gradnji 
novih cest na kolesarje veliko
krat preprosto pozabijo. Med 
potovanjem po Avstriji, Nemči
ji in Švici je na primer od 500 
kilometrov po glavni cesti pre
kolesaril le 50 kilometrov. Po 
njegovem mnenju so ljudje v 
našem mestu tudi premalo 
kolesarsko ozaveščeni. “Kako 

že pravijo  na kolo za zdravo 
telo? Če bi se ljudje tega držali, 
jim zjutraj ne bi bilo treba iska
ti parkirnih mest za avtomobi
le,“ preprosto ugotovi. In kaj 
pričakuje Simon Eržen od svoje 
naslednje etape, imenovane Bal
kanOrient Express, na katero 
se odpravlja konec avgusta? 
Predvsem to, da bo užival!
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: Stasi, testo, bitka, premiera, AM, reduktor, 
zatikala, VN, Aramis, Nas, Loir, tihost, Ed, zvonarna, jeglič, amid, Armida, sekt.

Simon Eržen: “Vedno se najde pot, ki je še nisi prekolesaril.“ (Janko Rath)


