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Kdor se samega sebe boji, se mu ni treba
ničesar več bati • Portugalski

VODNAR
Kar ne boste se mogli načuditi
lastni iznajdljivosti, to bo odlič-
na priložnost, da se seznanite,
česa vse ste sposobni. Vse sku-
paj je toliko osupljivejše, če se
spomnite, kako neobetavne so
bile okoliščine.

RIBI
Tistega se morate lotiti, saj si
boste s tem naredili uslugo, ki
ne bo niti najmanj medvedja.
Zdi se, kot da se otepate svobo-
desamozato,ker sevamne lju-
binarediti tistihnekajobveznih
korakov.

OVEN
Ne gre le za to, da bi se s čim
zamotili, stvar utegne veliko in-
tenzivneje pritegniti vašo po-
zornost.Splohpa lahkokaj tudi
ostanepresenečenje inšehoro-
skop si domišlja, da ve več, ka-
kor sluti.

BIK
Iz vaših ust zveni kakor nekoli-
ko nerodno priznanje, le da
pravzaprav sploh nimate razlo-
ga, da bi se česar koli sramova-
li. Edini pomemben kriterij je
predanost. Boste zdaj trdili, da
vam zadnje manjka?

DVOJČKA
Kar ustreza vam, ni nujno, da
ustrezatudibližnjemu,najvam
bo sicer še tako blizu. Previdno
z vsemi mogočimi predlogi, ker
tudi njihova sijajnost ni dovolj,
dabipoželinavdušenje.Sto lju-
di, sto bioritmov.

RAK
Še vedno manjka nekaj ključ-
nega, le da ta hip še ne veste či-
sto natančno, kaj bi to lahkobi-
lo. Iz tega še ne sledi, da vedo
vsi drugi, najverjetneje se s tem
splohneukvarjajo,čepravbi se
morali.

LEV
Trud se vam bo zdel odveč in
skorajda vulgaren. Kot bi raz-
mere zahtevale in cenile le po-
polno lahkotnost, intenzivnost
brezsleherneganapora.Nebo-
ste se ozirali, ker vas bo zani-
malo le lastno početje.

DEVICA
Glede na to, da se bo znanec
oglasil, lahkoskorajdazaneslji-
vo pričakujete, da vas bo prosil
za kakšno uslugo. Kako ljudo-
mrznodelujejonekatera razmi-
šljanja, a so pravzaprav le real-
na ocena stanja.

TEHTNICA
Primanjkovalovambovolje,da
biseubadali znečim,karsevas
pravzaprav sploh ne tiče. Po-
magali ne bodo niti poskusi na-
bijanja slabe vesti, še več, raci-
onalnobosteocenili, davasod-
vezujejo odgovornosti.

ŠKORPIJON
Včasih se zagovorimo tam, kjer
je to najbolj prikupno, tako da
se že skorajda zdi, kot da je bilo
nalašč. Znanec bo sprejel igro,
nedabi jokvarilsprizemljenimi
pomisleki. Jezik gre dlje od na-
ših namer.

STRELEC
Bližnji se je umaknil, kar men-
da pomeni, da vas čaka naloga
klicanja in morda celo moledo-
vanja. Je mogoče, da je izbral
napačno tarčo za tovrstna izsi-
ljevanja? Prav nobena vaša
struna ne bo zadrhtela.

KOZOROG
Našla se bo čudežna rešitev, le
da boste sami preblizu, da bi jo
čisto zares dojeli kot čudežno.
Še vedno lahko na vse skupaj
gledatepragmatično inse lotite
tistega, kar je po novem spet
docela izvedljivo.

G asilsko društvo Oplotnica
in gasilsko društvo Ba-

novci sta že nekaj let povezani.
Njihovo 19. srečanje v Oplo-
tnici je imelo dobrodelni zna-
čaj. Del zbranih sredstev so da-

li v humanitarne namene:
Krambergerjevemu skladu,
Rdečemu križu, gasilcem in
posameznikom, potrebnim
pomoči. Razglasili so tudi naj
mami Oplotnice in Banovcev:

Jožico Sevšek iz PGD Oplotni-
ca in Lidijo Topolnik iz PGD
Banovci. Zabavno prireditev so
popestrili številni nastopajoči
in zabavni ter narodno-zabavni
ansambli. (J. Ž.)

Izbrali so naj mamiIzbrali so naj mami

Najboljši sta Lidija Topolnik (PGD
Banovci) in Jožica Sevšek (PGD
Oplotnica). (Foto: Jože Žerdin)

T renutno imava s 16-le-
tnim sinom Luko že blizu

50 starih motorjev. Med njimi
je zagotovo med najbolj čisla-
nimi indian scout 600. Izdelali
so ga leta 1927 v ZDA, točneje
v Springfieldu. Med vožnjo
prav nič ne kaže, da jih ima 82.
Je vzdržljiv in nekaj posebne-
ga,« pove o njem 48-letni vete-
rinar dr. Leon Šparovec. Mo-
torji z bočno prikolico so posta-
li legendarni po vzdržljivostnih

preizkušnjah v ZDA in vsi, ki jih
imajo v svojih hlevih, prisegajo
na ameriški pregovor: stari In-
dijanci nikoli ne umro.
Šparovca že od nekdaj privlači-
jo konji, skrbel je zanje, ko je še
delal na Brdu. Nato je postal
terenski veterinar klinike Tene-
tiše, ki jo imajo s kolegi in ob-
vladujejo dobršen del Gorenj-
ske. Leon, ki se še posebej
ukvarja z zdravstvenim var-
stvom kopitarjev, si za parado

starodobnikov omisli tudi
ustrezna oblačila.
»S sinom povsem resno načr-
tujeva, da se bova v prihodnjih
letih lotila domačega muzeja.
Muzeja prometa, v katerem bo
imel pomembno vlogo tudi
konj. Trdno sem prepričan, da
je bil vseskozi najpomembnej-
ši za razvoj prometa po vsetu,«
je napovedal veterinar Šparo-
vec.
(M. K.)

Paradni konjParadni konj
Leon in Luka na
paradi starodobnikov
(Foto: Mirko Kunšič)

P oleg takšnih in drugačnih
klasičnih ribiških zgodb si

pozornost zagotovo zasluži tu-
di davnega leta 1915 rojeni
Jožef Cestnik z Raven na Koro-
škem. Kljub visoki starosti smo
ga srečali z ribiško palico v roki
na tradicionalnem pomla-
dnem tekmovanju upokojen-
cev in invalidov, ki so ga v
Zgornjem Konjišču v Apaški
dolini organizirali članice in

člani ŠD invalidov in upokojen-
cev Radenci. Najstarejši izmed
121 tekmovalcev in tekmovalk
se resda ni uvrstil med najbolj-
še, toda tudi med tistimi dvain-
tridesetimi, ki niso ujeli niti ene
ribe, ga ni bilo. V svojo mrežo
je, v družbi sina, 61-letnega
Jožefa Cestnika mlajšega, s
katerim živi in ki ga je s Koro-
škega pripeljal v deželo ob reki
Muri, pospravil vsaj enega kra-

Namakal ga bo do
100. rojstnega dne
Namakal ga bo do
100. rojstnega dne
Korošec Jožef Cestnik spada med najstarejše ribiče v Sloveniji, saj trnek namaka že 62 let

Jožef Cestnik je na svetu
že 94 let, ribe lovi od
1947. (Foto: Oste Bakal)

Na tradicionalnem pomladnem tekmovanju upokojencev in invalidov v
Zgornjem Konjišču je bilo nadvse živahno. (Foto: Oste Bakal)

pa in še nekaj drobiža. A zanj je
tako ali tako najpomembneje,
da sodeluje, da se sreča z ljud-
mi.
Že nekaj desetletij, od leta
1975, je Jožef v pokoju, penzi-
jo je zaslužil v mesariji. Z me-
sarstvom se je ukvarjal tudi za-
sebno, saj je bilo veliko kolin,
uspešno je izdeloval domače
salame in klobase, ob tem pa
je bil tudi lovec, še vedno je ri-

bič, in to najverjetneje eden
najstarejših v Sloveniji, če ne
prav najstarejši. Ribič je že 62
let, torej od leta 1947. Vedno
je med ljudmi in to ga drži po-
konci, potem ko mu je pred
sedmimi leti umrla žena.
Duhoviti sogovornik nam je za
konec povedal, da se bomo še
srečali, saj namerava trnek na-
makati vsaj do svojega 100.
rojstnega dne. (O. B.)

A vtorica razstave Marjana
Hönigsfeld Adamič je ob

Vidre se vračajoVidre se vračajo
V tehničnem muzeju v Bistri so pripravili razstavo o vidri — Zverinica je zelo dober
znak stanja vodnih površin — V zadnjih desetih letih se jih je veliko naselilo na
Ljubljansko barje

odprtju poudarila, da vidra
spada med zveri, zato jo je zelo

težko najti. Njeni čuti jo na-
mreč veliko prej opozorijo na

bližino človeka, preden bi jo ta
lahko zagledal. Vidra je nočni
plenilec, o njeni navzočnosti
nam največkrat pričajo le po-
sredni znaki, kot so odtisi tačk,
iztrebki, ostanki rib in rakov na
obrežju ter dričalnice v blatu,
na travi, ledu ali snegu.
Razstavo je uradno odprl Ja-
nez Kastelic z ministrstva za
okolje in prostor, ki je poudaril,

da je navzočnost vidre dokaz
uspešnega ohranjanja vodnih
virov, s tem pa narave. Velja za
redko in ogroženo živalsko vr-
sto, ki je odvisna od zdravega
okolja. »Ker je kot plenilec na
vrhu prehranjevalne verige, je
njena navzočnost prav tako
znak čistega okolja, ki v svoj
objem privabi veliko živalskih
vrst,« je povedal Kastelic. V za-
dnjih letih se je tako število vi-
der na Ljubljanskem barju ob-
čutno povečalo.
Direktor muzeja Orest Jarh je
izrazil zadovoljstvo, da pri njih
gostuje razstava o vidri. Znake
navzočnosti te živali so namreč
zaznali tudi v okolici muzeja, ki
je na obrobju Ljubljanskega
barja. Za sprostitev na odprtju
je poskrbel Biološki oktet.
Mihael Korsika

Razstavo gosti Tehnični muzej Slovenije pod vodstvom Oresta Jarha. (Foto: Dejan Javornik)

Razstavljene so tudi nagačene vidre, ki
so končale pod avtomobilskimi kolesi.
(Foto: Dejan Javornik)

Avtorica razstave Marjana
Hönigsfeld Adamič je
navzoče seznanila tudi z
začetki naravovarstvene
dejavnosti. (Foto: Dejan Javornik)

B rzice reke Kolpe med
Srobotnikom in Faro so

rezala vesla kajakov, kanujev
in gumijastih čolnov. Tekmo-
vanje znotraj prireditve slo-

venske reke Kolpa 2009 je
pripravilo tamkajšnje turistič-
no-športno društvo. Nastopi-
lo je rekordno število moj-
strov vesla in čolnov v vseh

kategorijah, in sicer skupaj
110. Vse udeležence je na
več krajih ob progi, zlasti z
mostov v Kuželju in Petrini,
spremljala množica obisko-

valcev, največ pa se jih je
zbralo na cilju, kampu pri Fa-
ri, kjer so pripravili družabno
srečanje in razglasitev rezul-
tatov. (M. G.)

Veslali po KolpiVeslali po Kolpi

Zmagovalci, Vidra iz Litije (Foto: Milan Glavonjić)
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