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Dobrodelno čez Slovenijo

Srednjeveški dan uspel

Bila je že na drugem svetu

Kolesar Simon Eržen se odpravlja na pot
od Trdkove do Portoroža
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STRAN 3

STRAN 19

STRANI 22, 23

RENE ČREŠNAR

Za harmoniko
živi
Da se lahko šola na Konservatoriju
za glasbo in balet Maribor, se je zanj
povezal cel Lovrenc na Pohorju
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Zmago Gomzi

L

eto dni je naokoli in slovenski kolesar, Mariborčan Simon Eržen,
nekdanji večk ratni držav ni
prvak v BMX-u, zadnjih deset let
avanturistični kolesar svetovnega kova, se bo v prihodnjih dneh
pod sloganom Zmigajmo Slovenijo spet odpravil na 24-urno
dobrodelno kolesarjenje po slovenski diagonali. S projektom
želi zlasti med otroki promovirati zdrav življenjski slog in telesno aktivnost. Pot pod imenom
Diagonala335 poteka od kraja
Trdkova na Goričkem do Portoroža in je dolga 335 kilometrov.
Lani so jo Eržen in še nekateri kolesarji prekolesarili v dvanajstih urah in pol. Kolesaril je
v družbi še enajstih kolesarjev,
med potjo pa so skupini za krajši
ali daljši čas družbo delali številni rekreativni kolesarji.
Pred vrati je torej nova različica tega projekta, ki ga Simon
Eržen ponovno pripravlja s partnerico Matejo Vodopivec. V
projekt so vpeti še nekateri posamezniki in podjetja, ki željo
sodelovati. "Tudi letošnji projekt
bo podoben lanskemu. Na pot se
bom podal 16. junija, pravzaprav
ob polnoči s petka na soboto,
v kraju Trdkova. Lani se je na
startu poleg več deset krajanov

SIMON ERŽEN

Od Trdkove do
Portoroža v dobrodelne
namene
Mariborski kolesar se skupaj s še
65 privrženci rekreativnega kolesarstva
odpravlja na 335 kilometrov dolgo pot
in župana Kuzme Jožefa Škaliča
zbralo še enajst kolesarjev, ki so
mi delali družbo do cilja v Portorožu. Tokrat jih pričakujem
veliko več, saj se jih je do nede-

lje, ko je bil zadnji rok, prijavilo 65.
Kolesarji, ki so zamudili ali
spregledali rok za prijavo, pa bi
se radi pridružili skupini, ki bo
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kolesarila od Trdkove do Portoroža, se lahko prijavijo še jutri
do 12. ure na spletni strani projekta oziroma na povezavi bit.
ly/prijava18, kjer so še druge informacije o projektu. Eržen ob
tem opozarja, da Diagonala335
ni tekmovanje, ampak dobrodelni projekt, in da mora vsak
kolesar, ki se bo projektu pridružil, za hrano in pijačo poskrbeti
sam. "Na promocijskih postankih - v Celju bomo med 6.30 in
7. uro, v Ljubljani med 11. in 12.
uro, v Kopru med 17. in 18. uro
- pričakujemo tudi znane osebnosti iz politike, gospodarstva,
turizma, športa in kulture, projekt pa bomo sklenili po 18. uri
na promenadi ob morju v Portorožu," še napoveduje kolesar.

Dobrodelno po Sloveniji v enem
dnevu Foto: Agencija Mori
oni so sliko naslovili Moje mesto,
usmerjali pa sta jih Jerneja Horvat
in Manuela Lozinšek.
Skupaj 75 likovnih del so prejšnji četrtek razstavili na hodniku
mariborske občine, kjer bodo na
ogled še do konca meseca. Zbrane
je pozdravil podžupan Zdravko
Luketič. Prav nihče pa ni odšel
domov praznih rok. Prvonagrajeni so dobili blazine z motivom
Maribora, drugi pa simbolične
nagrade, barvice in druge pripomočke, da bodo še naprej lahko
ustvarjali. (štr)

Kako malčki vidijo Maribor
Foto: Sašo Bizjak

Po Osmanskem cesarstvu
V ponedeljek, 25. junija, se mariborski avanturistični kolesar
odpravlja novim dogodivščinam naproti. V sklopu projekta
Simon Eržen s kolesom okoli sveta bo kolesaril po Osmanskem cesarstvu. A tokrat prvič v dvoje, kajti na pot se bo podal
s partnerico Matejo Vodopivec. "Pot naju bo vodila od Tbilisija do Carigrada in Sofije, torej po Gruziji, Turčiji in Bolgariji. Tudi to bo dobrodelno kolesarjenje, saj nameravava med
najbolj revne prebivalce, na katere bova naletela med potjo,
razdeliti približno 500 evrov donacij. Denar naj bi bil namenjen predvsem za zdravstveno oskrbo otrok in kot pomoč pri
njihovem šolanju.
Pot bo dolga približno 2600 kilometrov, trajala bo dober
mesec dni," je pojasnil Simon Eržen. Nekdanji odlični BMX-kolesar želi v sklopu že omenjenega projekta, ki se ga je lotil novembra leta 2008, ko je kolesaril po Novi Zelandiji, v petnajstih letih
prekolesariti 80 držav v skupni dolžini 100.000 kilometrov. (zg)

