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V petih letih okoli sveta

D

Bled - Ekipa Radia Salomon je najspretneje vihtela vesla na tradicionalni Vikendovi regati popularnih, ki jo je uredništvo tednika z največjo naklado v Sloveniji na Bledu pripravilo že devetič zapored. Salamonovci so bili najhitrejši med 60 četverci, ki so se pomerili v šestih kategorijah: televizija, radio, tiskani mediji, kino, oglaševalci in
agencije. Na prireditvi so podelili tudi Vikendove gonge popularnosti. Bralci so največ glasov namenili Juretu Sešku z Radia Ognjišče za radijski program, Vidi Petrovčič s TVS za televizijski informativni program in Boštjanu
Romihu s Pop tv za razvedrilni program. Gong ustvarjalnosti je strokovna žirija dodelila režiserju, scenaristu in
snemalcu Matjažu Fistrovcu. Tradicionalnega druženja na Bledu se je seveda udeležila tudi ekipa Nedela (na fotografiji), a se je odločila, da se letos še ne bo prebila med zmagovalce. B. H.

Cviček dober
v zraku in na tleh
Podbočje – Številni pisani baloni so
včeraj razbili sivino neba nad Kostanjevico na Krki. Vinska klet Jarkovič namreč vztraja pri višinskoadrenalinski promociji cvička in je
organizirala že drugi mednarodni
balonarski festival. Gostje kleti in
drugi ljubitelji dolenjskega vinskega
posebneža so se lahko ogreli celo za
skok s padalom iz letala – seveda v
tandemu s prekaljenimi mojstri višin oziroma skokov z njih. Na ogled
je bil tudi vojaški helikopter cougar
(puma) – vse torej v skladu z geslom kleti, da se dober cviček lahko
pije v zraku in na tleh. »V promociji
cvička poskušamo biti čim bolj
izvirni, balonarski festival pa postaja tradicionalna prireditev, ki bo našim gostom iz leta v leto ponujala
več,« pravi Uroš Bezjak iz kleti Jarkovič. M. K.
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evetintridesetletna Angležinja in šest let mlajši Francoz
sta se spoznala v Londonu,
kjer je ona doma, on pa si je tam služil kruh kot sommelier. »Leta 1996
je Stani predlagala, da prekolesariva Ameriko od severa proti jugu.
Štiriinštirideset mesecev sva potrebovala, da sva prišla z Aljaske do
Ognjene zemlje,« je razložil Richard Fergé in dodal, da kolo simbolizira življenje – vse se vrti v krogu,
jaz pomagam drugim in drugi meni.
»Potem sva se vrnila v Veliko Britanijo, bila sva brez denarja in brez
stanovanja, saj sva si z njegovo prodajo plačala potovanje. A sva bila
odločena, da greva znova na pot in
vidiva še druge konce planeta. Projekt sva začela iz nič – živela sva pri
njenih starših in si sposodila denar,
da sva kupila hiško. Potem sva jo z
lastnimi rokami popolnoma preuredila v moderno hišo in dobro prodala. Izračunala sva, da lahko s 14 evri
na dan prideva okoli sveta. V povprečju premagava od 60 do 80 kilometrov na dan. Ne gre nama za to,
da bi hitro prišla nekam ali postavila
kak rekord, temveč da uživava v kolesarjenju in se srečava z različnimi
kulturami,« sta opisala.

Gongi podeljeni, salamonovci najhitrejši

Decembra sta krenila iz Montpelliera v Severno Afriko. Iz Ljubljane sta v petek nadaljevala proti
jugu, predvsem da pobegneta zimi,
v Turčijo, Jordanijo, Sirijo. Prihodnjo pomlad bosta šla še v Rusijo,
Mongolijo in na Kitajsko. Nato pa
nameravata še v Avstralijo in na
Novo Zelandijo. »Najti morava ladjo, s katero bi se peljala tja, saj nasprotujeva onesnaževanju, ki ga povzročajo letala, poleg tega bi bilo to
za naju predrago in še kolesi bi nama lahko poškodovali,« je dejala
Stani Martinkova. Na spletni strani
www.velomad.com, kjer je mogoče
prebirati njun dnevnik, opozarjata
na spomenike in območja pod Unescovo zaščito, ki jih srečujeta na poti.
»Vse, kar potrebujeva, od šotora
do živil, voziva na kolesu. S seboj
imava celo pečico, da si spečeva
kruh in pico, ter aparat za kavo.«
Sponzorjev nimata, finančno sta sama poskrbela zase, sta pa člana dveh
spletnih klubov – The Hospitality
Club (kar bi lahko prevedli kot klub
gostoljubja) in kolesarskega The
Warm Shower List (seznam za toplo
prho). »Ljudje, ki se vpišejo na te
spletne strani, so pripravljeni za nekaj dni vzeti pod streho popotnike.
Preden prispeš v določen kraj, se jim
oglasiš in vprašaš, ali se lahko ustaviš pri njih. Tudi midva sva v Londonu gostila precej prišlekov. S tem po
eni strani prihraniš veliko denarja
za nastanitev, po drugi pa od blizu
spoznaš domačine,« sta povedala
Richard in Stani.
Barbara Hočevar

Ostala brez gledališkega lestenca
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Ljubljana – Richard Fergé in Stani
Martinkova sta decembra lani sedla
na kolo in se podala po svetu. Pet let
nameravata vrteti pedale po vseh
celinah ter spoznavati nove kraje in
ljudi. Prejšnji teden sta se ustavila v
Sloveniji.

a Petra in Alenko pravijo,
da sta pravi romantičen par,
fant in dekle. Da sta včeraj
na gradu Jable pri Trzinu (iz uboge
propadajoče graščine, dobre le za
reveže in begunce, je država naredila pravi protokolarni objekt)
dahnila svoj da iz čiste nedolžne
ljubezni.
Za njuno srečanje pred sedmimi leti je krivo gledališče. »Alenka
je kot amaterska igralka nastopila
v šentviškem gledališču. Peter jo je
opazil, bila mu je všeč in ji je začel
nežno dvoriti. Ni se mu bilo treba
preveč truditi, saj je bila hitro začarana tudi igralka. Kmalu jo je pripeljal domov in moram reči, da
smo vsi takoj vedeli, da je prava.
Že prej je imel dekleta, a zdaj je bi-

lo vse drugače, povsem drug
odnos, zaupanje, neka energija,«
pripoveduje ženinova mama Biserka, organizacijska duša in motor poroke.
»S poroko je veliko dela. Skupaj z nevesto sva dolgo izbirali
obleko, na koncu si jo je kar kupila. Za Petra pa smo se zelo trudili,
da bi si našel Murino obleko, a si je
na koncu privoščil Armanija.«
Da bi bilo na gradu bolj slovesno, si je gospa Biseka izposodila
poseben lestenec iz gledališča, a ga
na koncu – po zadnjih informacijah – niso spravili v poročno dvorano. Cerkveni del poroke v Šentvidu so imeli v rokah Alenkini starši,
donele so orgle in pela je solistka.

Ljubljančanka Alenka Suhadolnik je stara petindvajset let in
končuje študij umetnostne zgodovine in sociologije kulture. Ženin
Peter Čičerov je pet let starejši, piše diplomo iz informatike in že dela v računalniški trgovini v Domžalah. Skupaj gresta rada v gledališče in opero, mahneta jo v hribe
(lani je bila Alenka s Petrovo družino prvič na Triglavu) ali pa kolesarita po Sloveniji. Po medenih
dneh na Rodosu si bosta začela
urejati dom na podstrešju v hiši nevestinih staršev. Za konec še sporočilo za plesno učiteljico Andrejo: otvoritveni dunajski valček je
uspel!
T. L.

