
Danes goDujeta: 

Bernard, Samo
Ime Bernard izhaja iz nemš
kega imena Bernhard, ki 
ga razlagajo kot zloženo 
ime, tvorjeno iz starovisoko
nemških besed bero, bern 
“medved“ in hart “močen, 
drzen“.
Reklo za Danes:
Ne gre vse po enem kopitu.
zgoDilo se je na Današnji 
Dan:
1779 - Rodil se je švedski 
kemik Jöns Jacob von Berze
lius (umrl leta 1848), eden 
od ustanoviteljev znanstve
ne kemije. Natančno je do
ločil atomske mase, uvedel 
pojem izomerija in še danes 
veljavne simbole kemijskih 
elementov.

1901 - ↑ Rodil se je eden 
največjih sodobnih itali
janskih pesnikov Salvato
re Quasimodo (umrl leta 
1968). Motive za svoje lirič
no obarvane pesmi je črpal 
iz grškega pesništva, rodne 
Sicilije in občutka osam
ljenosti ter minljivosti člo
veštva. Leta 1959 je dobil 
Nobelovo nagrado.
1932 - Rodil se je slovenski 
fizik Bogdan Povh. Od leta 
1975 je direktor Max Planc
kovega inštituta za jedrsko 
fiziko v Heidelbergu.
1944 - Rodil se je indijski po
litik Radživ Gandi (umor
jen leta 1991), sin Indire 
Gandhi.
1968 - Čete petih socialistič
nih držav so vkorakale na 
Češkoslovaško, da bi po last
ni oceni “rešile socializem“. 
1988 - Po osmih letih vojne 
podpišeta Iran in Irak pre
mirje.

oVen
Pretiravali boste čez vso 
mero. Skušajte se umiriti, le 
tako bo vaš pravi šarm pri
klical ljubezen.

Bik
Ne dovolite, da vam nepri
jetno sporočilo glede finanč
nih poslov pokvari dan, 
premislite o ukrepih.

DVojČka
Vaše razpoloženje bo zelo 
spremenljivo, kar lahko 
sproži zgražanje in negodo
vanje vaših najbližjih.

Rak
V odnosih z drugimi boste 
uporabili vso svojo diploma
cijo in začutili boste, kako 
se vam vrača samozavest.

leV
Stkali boste novo prijatelj
sko vez. Problem bo nastal, 
ker boste čustveno preveč 
zaplavali.

DeViCa
Vse se bo vrtelo okoli prob
lema, ki ga morata rešiti s 
partnerjem, a se bosta zelo 
težko uskladila.

teHtniCa
Srečali se boste s težavo, ker 
se boste morali nekomu po
drediti, pa tega niste vajeni.

škoRPijon
Dela boste imeli čez glavo, 
zato ga nikar ne prelagajte, 
če nočete imeti hudih težav.

stReleC
Zaradi pomanjkanja časa se 
vam kaže neuspeh v ljube
zni. Navzven boste delovali 
umirjeno.

kozoRog
Ne obljubljajte tistega, za 
kar niste prepričani, da 
boste lahko izpolnili. Tudi 
to jemlje čas.

VoDnaR
Pogled in nasmeh, ki ju 
boste deležni, vam ne bo 
dal miru, zato se boste odlo
čili za drzno in tvegano po
tezo.

RiBi
Ne pozabite na obveznosti, 
ki jih imate do nekoga in jih 
morate izpolniti. Okolica 
vas bo opazovala.

HoRoskoPkoleDaR
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Namesto olja sem na riž 
nakapal cet
Mariborčan Simon 
Eržen spet pred  
kolesarsko avanturo

zMago goMzi

Mariborčan Simon Eržen je bil v 
najstniških letih eden najboljših 
slovenskih BMXkolesarjev. Na 
110 tekmovanjih doma in v tuji
ni je dosegel kar 69 zmag. Kole
sarjenje je bilo zanj velika strast, 
a tudi ko je nehal tekmovati, si 
dneva brez kolesa ni mogel za
misliti. Razen v letih študija in 
prvih letih zaposlitve. Sla po ko
lesarjenju je bila tako močna, 
da je dalj časa tuhtal in tuhtal, 
kako jo potešiti. In tako je pred 
leti v njem začela tleti ideja, da 
bi v desetih do petnajstih letih 
prekolesaril 100.000 km poti, ki 
ga bodo vodile skozi 80 držav 
na petih celinah. Projekt je poi
menoval S kolesom okoli sveta 
in temu dodal moto Iti prek svo
jih meja.

“S projektom želim uresni
čiti svoje sanje. A ne le svojih, 
ampak tudi posameznikom, lju
dem, torej vsem tistim, ki si želi
jo potovati in raziskovati nove 
kraje, pa jim iz kakršnihkoli raz
logov to ne uspe, ker ne zmore
jo ali pa jim to ni usojeno. Že ko 
sem snoval projekt, sem vedel, 
v kaj se podajam in da me čaka 
kolesarjenje po cestah, hribih, 
dolinah, puščavah, močvirjih, 
v soncu, dežju, snegu in vetru. 
A me to ni odvrnilo,“ pravi 34
letni magister strojništva, ki 
je projekt začel udejanjati 16. 
novembra leta 2008, ko se je 
odpravil na prvo avanturo  na 
enomesečno kolesarjenje po 
Novi Zelandiji.

Zanimivih dogodkov  
za poln koš
“Za Novo Zelandijo sem se odlo
čil iz treh razlogov. Prvič zato, 
ker tam še nikoli nisem bil, 
drugič zaradi tega, ker tam že 
nekaj let živi moja sestra, in 
tretjič zato, ker je ta dežela raj 
za kolesarje. Izpolnila so se vsa 
moja pričakovanja. Nato sem 
se še nekajkrat odpravil na 
pot, kolesaril sem po delu Indi
je in po precejšnjem delu Evro
pe. Večjih težav nisem imel, če 
odštejem neroden padec med 
kolesarjenjem po Italiji, ki pa 
se je na mojo srečo končal brez 
hujših posledic.“

Med potovanjem je Eržen 
doživel mnogo zanimivih stva
ri. “Dogodkov je za poln koš. Ko 
sem kolesaril po Avstriji, sem se 
po celodnevnem poganjanju 
pedal ustavil na eni izmed kme
tij, ko pa sem glavo družine za
prosil, ali lahko na njihovem 
travniku postavim šotor, so 
mi dovolili. Toda šotora nisem 
mogel postaviti takoj, šele po 
tem, ko so mi prijazni gostitelji 
pokosili visoko travo. Medtem 
sem si na hitro pripravil hrano, 
saj sem bil pošteno lačen, a v na
glici sem na riž namesto nekaj 
kapljic olivnega olja nakapal 
cet. Ko sem opazil zmoto, sem 
hipec ali dva premišljeval, ali 
naj hrano zavržem. A ker sem 
bil sestradan, sem na riž prilil 
še olivno olje in hrano pojedel. 
Na mojo srečo ni bilo nobenih 
neugodnih posledic.“

Simon Eržen ima tudi svojo 
spletno stran www.bikingthe
globe.net, na katero zapisuje 
vtise s potovanj. “Za spletno 
stran sem se odločil zato, da 
sem prek nje v stiku z ljudmi. 
Tako imam možnost, da izpol

nim posameznikom želje, ki jih 
zapišejo na spletno stran; deni
mo to, da naj v deželi, po kateri 
kolesarim, obiščem njihovega 
prijatelja, morda tudi sorodni
ka, da naj si ogledam kak zgo
dovinski kraj ali katero drugo 
zanimivost. Skušam jim ustre
či in s tem ko izpolnim njiho
ve želje, na nek način izpolnim 
tudi svoje. Med kolesarjenjem 
tudi pomagam ljudem, potreb
nim pomoči; reveža hitro pre
poznaš. Največkrat jim stisnem 
v roko denar.“

Privlačna Japonska
Simon Eržen je doslej prekolesa
ril približno 10.000 kilometrov 
od načrtovanih 100.000. V pri
hodnjih dneh ga čaka nov izziv, 
kolesarjenje po Japonski. “Spet 
se podajam na otok. Japonska 
me zelo privlači. V Deželo smeh
ljaja bom odpotoval 22. avgusta 
in bom tam ostal približno 30 
dni. Prekolesaril bom pot od 
Sapora do Nagasakija, dolgo 
približno 2200 km. Rad bi pre
kolesaril štiri velike japonske 
otoke, Hokaido, Honšu, Šiko
ku in Kjušu. Upam, da ne bom 
imel večjih težav, največja bi 
lahko bila potres, morda tajfun, 
tudi veter zna biti zelo zoprn, 
ne izključujem pa tudi srečanja 
s kako nevarno živaljo. Kadar 
se znajdem v razmerah, ki jih 
nisem pričakoval, nisem neje
voljen, ampak jih skušam pre
mostiti ali se jim prilagoditi. 
Če bi bile vse stvari že vnaprej 
opredeljene, določene in znane, 
potovanje zanesljivo ne bi bilo 
tako zanimivo.“

Eržen na vsako tovrstno ko
lesarjenje vzame s seboj tudi 
približno 40 do 50 kg osebne 
prtljage; seveda le najnujnejše. 
“Običajno vzamem s seboj obla
čila, primerna vremenskim 
razmeram v deželi, po kateri ko
lesarim, pribor za osebno nego 
in kuhanje, nekaj hrane, spal
no vrečo, osebno lekarno in še 
kaj. Po navadi spim pod milim 
nebom, včasih tudi v šotoru, na 

zadnjih kolesarjenjih sem naj
večkrat spal v spalni vreči, ne
kajkrat pa se je tudi zgodilo, da 
so mi streho nad glavo ponudi
li ljudje, pri katerih sem se med 
potjo ustavil.“

Samotni jezdec
Japonska je znana po tem, da 
tamkajšnji ljudje veliko kolesa
rijo, seveda predvsem po mest
nih ulicah, bodisi v službo ali 
po drugih opravkih. “To drži, 
toda sam se bom skušal ogniti 
mestnemu vrvežu in kolesariti 
na obrobju mest ali celo daleč 
od njih. Kolikor vem, na Japon
skem zunaj mest ni urejenih ko
lesarskih poti, a se bom že kako 
znašel. Več preglavic pričaku
jem pri sporazumevanju, saj ja
ponščine, razen nekaj osnovnih 
besed, ne znam. Tudi napisi, 
vključno s prometnimi označba
mi, so v njihovem jeziku, a bo 
že nekako šlo. Verjamem tudi, 
da se bom med potovanjem na
učil še nekaj najpomembnejših 
japonskih besed.“

Hrana bi na Japonskem zanj 
lahko pomenila težave, saj je 
vegan. “Ne uživam mesa in 
mlečnih izdelkov, a sem prepri
čan, da bom med potovanjem 
našel dovolj ustreznega za pod 
zob in da ne bom kolesaril s pra
znim želodcem.“

Na dosedanja potovanja se 
je vselej odpravil sam, tako bo 
tudi tokrat. “To ne pomeni, da 
mi ni do druženja, toda vsak člo
vek ima svoje cilje in želje, in če 
bi z nekom predolgo kolesaril, 
se ne bi počutil sproščenega in 
svobodnega. Med dosedanjim 
kolesarjenjem sem srečal že več 
podobnih, samostojnih ‘jezde
cev na kolesu‘, če se lahko tako 
izrazim. Srečanja se običajno 
končajo s krajšim pogovorom, 
z izmenjavo mnenj in izkušenj. 
Zgodilo se je tudi, da sem s kate
rim izmed novih znancev druž
no kolesaril dan ali dva, nato pa 
sva ubrala vsak svojo pot.“

Enomesečno kolesarjenje 
po Japonski ne bo poceni. Simo

na Eržena bo stalo domala pet 
tisoč evrov, vključno z letalsko 
vozovnico v obe smeri. “Denar 
sem zbral s pomočjo sponzor
jev in staršev, dobršen del pa 
sem ga primaknil sam. Moral
no podporo mi daje predvsem 
dekle Ksenija, ki se skupaj z 
menoj veseli vsakega mojega 
odhoda na dolga potovanja, a 
še bolj vrnitve. Ko sem na poti, 
komunicirava po internetu, 
občasno tudi po telefonu. To so 
zelo prijetni in čustveni trenut
ki. Upam, da jih bo tudi tokrat 
veliko.“

Simona Eržena v prihodnjih dneh čaka nov izziv - kolesarjenje po Japonski. (Janko Rath)

JEDILNI
LIST

DAVNA
DRŽAVA,

DOMOVINA
ELAMITOV

PORTUGAL-
SKO IME

ZA MESTO
LIZBONO

NAREČNI
IZRAZ

NAPUŠČ
PRI STREHI

SLOVENSKI
ZGODOVINAR,
ČLAN SAZU
(VASILIJ)

POKRAJINA
NA PELO-
PONEZU

NASUT IN
UTRJEN

PAS ZEM-
LJIŠČA

HRBTNI
DEL

ŠKOLJKE

OBOROŽEN
NAPAD

NA ZNANO
OSEBNOST

SESTAVIL
MARKO
NAPAST

INDIJSKI
SVETOVNI
ŠAHOVSKI

PRVAK

NARKOZA
ČEŠKA FILM.

IGRALKA
(OLINKA)

FRANCOSKA
REKA IN

DEPARTMA

ŽELJKO
KOZINC

VAS PRI
LJUTOMERU

NEKDANJI
GANSKI

PREDSEDNIK
(JOSEPH)

ORIENTAL-
SKA

RAŠEVINA

UTEHA
UKRAJINSKA

PESNICA
UKRAJINKA

POŠTNA
OZNAKA

NEBRASKE
V ZDA

BESEDNJAK
VROČA AL-
KOHOLNA

PIJAČA

NOVO
SREBRO,
ALPAKA

RDEČI KRIŽ

BISTVO,
VSEBINA

AMERIŠKI
GENERAL
(LAURIS,

1907-1988)

ČEBELJA
PAŠA

NACE ŠUMI

LADJA
Z DVEMA
JADROMA

NA SLIKI JE
IRAŠKI
ŠIITSKI

VODITELJ

JUNAKINJA
TAVČARJE-
VE VISOŠKE
KRONIKE

SLOVENSKI
KRITIK IN
ESEJIST
(BOJAN)
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: Mirt, Amos, nebo, gnajs, OO, nordijka, vrin-
jenost, jahač, Rakek, Al, Knorr, Na, gnesin, Ilir, ginecej, ajs, eksleks, sak. 


