
četrtek, 16. November 2017 Maribor 9

M ariborski ekstremni 
kolesar Simon Eržen 
je sklenil svoj zadnji 

podvig. Vrnil se je s 30-dnev-
nega kolesarjenja po azijski di-
agonali. Po Vietnamu, Laosu, 
Kambodži in Tajski je preko-
lesaril 3200 kilometrov, kar 
sodi v Erženov dolgoročni cilj 
- s kolesom okoli sveta. Pri tem 
projektu si je zadal načrt, da v 
desetih do petnajstih letih pre-
kolesari 80 držav v skupni dol-
žini 100.000 kilometrov. Med 
tokratnim kolesarjenjem je 41-
letni Eržen naletel na številna 
presenečenja. V Vietnamu je 
pedala poganjal med prostra-
nimi riževimi polji in se spopa-
dal z visoko vlažnostjo zraka, 
v Laosu ga je spremljala visoka 
temperatura zraka, tudi do 42 
stopinj Celzija, v Kambodži je 
kolesaril v neokrnjeni naravi, 
Tajska ga je navdušila s pestro 
turistično ponudbo.

 Srečanje s kobro

"Med številnimi pripetljaji se 
mi jih je nekaj močno vtisnilo 
v spomin. Denimo prenočitev 
na policijski postaji na Tajskem. 
Drugo, kar je bilo na voljo, je bilo 
predrago, zato mi je neki doma-

čin namignil, naj se napotim na 
policijsko postajo. Tam sta me 
dočakala policista in mi dejala, 
da lahko prespim na verandi nji-
hove postaje. Poskrbela sta za le-
žišče in komarnik, pred spanjem 
sem se lahko tudi okopal, žena 
komandirja policijske postaje pa 
mi je pripravila večerjo in drugo 
jutro tudi zajtrk. Ne le da je bilo 
vse brezplačno, tudi pogovor je 
bil koristen, saj sem iz prve roke 

izvedel vse, kar me je zanima-
lo o Tajski," je razložil popotnik, 
ki se je iz oči v oči srečal tudi s 
kobro. "Med enim od postan-
kov sem na robu ceste brskal po 
mobitelu in nenadoma opazil, 
da se mimo mojih nog plazi 
kača, dolga več kot meter. Bila je 
kobra, saj je teh kač na Tajskem 
zelo veliko. Spreletel me je srh, a 
ostal sem miren in kača se je od-
plazila prek ceste."

Eržen je na poti naletel na le 
eno nesrečo, žrtev pa je bil po-
tepuški pes. "Videl sem, kako je 
nekdo povozil psa. Vozniki so 
drzni, vozijo, kakor se jim zljubi. 
Promet v večjih mestih je ne-
vzdržen, več je motoristov kot 
avtomobilistov, na cestah vlada 
pravi kaos." Poleg denarja, ki ga je 
potreboval za hrano in spanje, je 
Eržen s seboj vzel tudi 450 evrov, 
ki jih je kanil razdeliti med naj-
bolj siromašne ljudi. "Podaril sem 
skupno 300 evrov, a ne kar tako, 

na lepe oči, ampak družinam, pri 
katerih sem prenočeval in se pre-
pričal, da so res revne."

Že novi načrti

Mariborski kolesar že načrtu-
je nova potovanja za prihodnje 
leto. "Junija bom ponovil kole-
sarjenje po slovenski diagonali 
335, morda se bom lotil tudi ko-
lesarjenja po jugoslovanski dia-
gonali od Triglava do Gevgelije, 
dolgi približno 1300 kilometrov, 
ki bo prav tako dobrodelna." 
Eržen bo o vtisih s kolesarskega 
popotovanje po azijski diagonali 
govoril tudi na potopisnih pred-
stavitvah 7. decembra ob 19. uri 
v Vetrinjskem dvoru v Mariboru, 
nato pa še v Celju, Gorišnici, Le-
nartu, Murski Soboti, Slovenski 
Bistrici, na Ptuju in v Hočah.
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Kako je kolesariti v ekstremnih vremenskih 
pogojih, kako, ko ti kuha komandirjeva žena?  

V mesecu dni je s kolesarjenjem po štirih  
azijskih državah nabral veliko doživetij 

Ko prenočiš na  
policijski postaji

SIMON ERŽEN

Podaril denar 
revnim

Koncert Slovenskega okteta
BRESTERNICA P o lanskih koncertih v mariborski stolnici bo Slovenski 

oktet nastopil še v Bresternici to soboto, 18. novembra, ob 
19. uri v Domu krajanov v Bresternici. Zbor ima že dolgo 

tradicijo. Prvič so zapeli leta 1951 v Slovenski filharmoniji in vse 
od tedaj veljajo za najbolj reprezentativen slovenski moški vokal-
ni komorni ansambel. Osnovno poslanstvo okteta je ohranjanje 
in plemenitenje slovenske vokalne glasbe. Njihov repertoar je iz-
jemno širok in raznolik, saj ga oblikujejo skladbe od renesanse 
do ljudskih pesmi vseh narodov, od klasicizma in romantike do 
skladb sodobnikov. 

Oktet je izdal več kot šestdeset plošč, kaset in zgoščenk, na ka-
terih je slovenska pesem vedno imela pomembno mesto. Od jeseni 
2016 ansambel deluje v novi zasedbi: Vladimir Čadež, Tim Ribič, 
Rajko Meserko, Janez Triler, Jože Vidic, Darko Vidic, Janko Vol-
čanšek, Matej Voje. 

Vstopnice za koncert v Bresternici bodo na voljo dve uri pred 
koncertom in vse do pričetka. (štr)Slovenski oktet, lani v mariborski stolnici Foto: Andrej PETELINŠEK

Zmago Gomzi
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PETER PINTARIČ

Z ekipo prijateljev uvajajo novo,  
pri nas neznano športno disciplino

Igra polo,  
a na kolesu

Janez Škrlec raziskuje in povezuje znanost 
z gospodarstvom

Po pozivih civilne iniciative in občine  
se pošta spet odpira

Klemen Pašić je zmeraj želel biti  
družinski zdravnik v manjšem kraju

Ustvarja bioničnega človeka V Sladkem Vrhu spet pošta Zdravnik, ki prisluhne
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