
Svetovni dan srca
Danes goDuje: 

Hieronim
Hieronim izhaja iz latinskega 
imena Hieronimus, to pa iz gr
škega Hieronimos. Ime razla
gajo kot “tisti, ki ima sveto, 
od Boga posvečeno ime“.
Reklo za Danes:
Konec delo krasi.
zgoDilo se je na Današnji 
Dan:
1580 - Umrl je Lenart Pacher
necker, avtor prve slovenske 
katoliške knjige.
1715 - Rodil se je francoski 
razsvetljenski filozof Etien
ne Bonnot de Condillac (umrl 
leta 1780), najbolj izrazit pred
stavnik senzualizma.
1791 - Na Dunaju so prvič 
izvedli Mozartovo opero Ča
robna piščal.
1803 - Rodil se je slovenski 
slikar Mihael Stroj (umrl leta 
1871), poleg Tominca in Lan
gusa najpomembnejši sloven
ski bidermajerski portretist.
1908 - Rodil se je sovjetski vi
olinist David Ojstrah (umrl 
leta 1974).
1918 - Odstopil je zadnji nemš
ki cesar Viljem II. Nemčija je 
postala republika.
1921 - Rodila se je britanska 
filmska igralka Deborah Kerr 
(umrla leta 2007).
1924 - Rodil se je ameriški pi
satelj Truman Capote (umrl 
leta 1984).
1954 - Američani so predsta
vili Nautilus, prvo podmor
nico z jedrskim pogonom na 
svetu.

1955 - ↑ V avtomobilski ne
sreči je umrl ameriški igralec 
James Dean (rojen leta 1930).

oVen
Ker zelo pozitivno delujete na 
ljudi okoli sebe, si prizadevaj
te, da bo tako še naprej. Zelo 
dobro se boste počutili.
Bik
Res vas čakajo velike spre
membe, a ne pričakujte pre
več. Ostanite realni, saj takšni 
v bistvu tudi ste.
DVojČka
Že nekaj časa se ozirate nazaj, 
namesto da bi gledali naprej 
in polno užili vsak dan sproti. 
Preveč komplicirate.
Rak
Že nekaj časa ste v obdobju 
blaženosti, zato si nikar ne 
dovolite, da bi vas kdo vrgel 
iz tira. Mislite nase še naprej.
leV
Od vas pričakujejo, da se boste 
oprli na lastne moči, in to tudi 
zmorete. Delo, ki ste ga začeli, 
boste tudi dokončali.
DeViCa
Dobro premislite o odločitvi, 
komu se boste zaupali. Ker ste 
zelo ambiciozni, vas porazi 
hitro spravijo v slabo voljo.
TeHTniCa
Zelo bi vam koristilo, če bi 
nehali urejati tuja življenja 
in se lotili svojega. Če ne bo 
tako, vam bo zdravje spet na
gajalo.
škoRPijon
Preveč se obremenjujete z ne
pomembnimi zadevami, zato 
se vam lahko zgodi, da boste 
škodili sami sebi.
sTReleC
Vaša tekmovalnost bo priš
la zelo do izraza, kar vam bo 
tokrat zelo koristilo. Uresni
čile se vam bodo dolgoletne 
sanje.
kozoRog
Postanite bolj trdni in po
skušajte okrepiti svojo samo
zavest. Pri neki pomembni 
odločitvi jo boste zelo potre
bovali.
VoDnaR
Ker ste ravnali zelo nepremiš
ljeno, boste sedaj težko popra
vili napako. Požreti bo treba 
neupravičen ponos. 
RiBi 
Ne dovolite, da vam kdo poru
ši duševni mir, tudi vaš part
ner ne, čeprav vedno doseže 
svoje. Premehki ste!
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Pirati, ki kuhajo, 
ne pomivajo posode

nina aMBRoŽ

V zgodnjih, še mračnih jutranjih 
urah je bila pot iz Maribora do Bi
ograda na morju tako meglena, 
da “so še ptiči pešačili“, in bilo 
je tako hladno, da “bi še kamen 
zajokal“. A se je po dobrih štirih 
urah vožnje na avtomobilskih 
šipah, zarosenih od mraza, že 
začel nabirati vročinski kondenz. 
Ob sončnih žarkih, okopanih v 
širni modrini morja, in prešerno 
nasmejanih obrazih otrok, udele
žencev Mirnega morja, se je vre
mensko pogojeno razpoloženje 
razblinilo v hipu.

V okviru projekta Mirno 
morje, katerega glavni kapitan 
in pobudnik je Avstrijec Christi
an Winkler, je konec tega me
seca med Kornati jadralo 105 
bark z okoli 850 socialno šibki
mi otroki in otroki s posebnimi 
potrebami, vzgojitelji ter skiper
ji predvsem iz vzhodne Evro
pe, Avstrije, Nemčije. Winkler 
je prvič dvignil sidra ob izbru
hu vojne v državah na ozemlju 
bivše Jugoslavije in z otroki z voj
nih območij zaplul pod motom 
Skupaj v istem čolnu. Ideja je po
stala en najuspešnejših social
nih, mirovniških in pedagoških 
projektov za otroke in mladost
nike s travmatičnimi izkušnja
mi. Omogočajo ga predvsem 
sponzorji in donatorji.

Projekt vreden 4600 evrov
“Skiper ima prav, tudi ko nima,“ 
mi je, potem ko je v mojem po
gledu najbrž prebral, da nimam 
pojma o jadranju, namignil Kle
men, eden od mladih udeležen
cev jadranja. Medtem ko je trosil 
zavezniške nasmehe, je spravljal 
v dobro voljo vse po vrsti.

“Pod okriljem mariborskega 
zavoda Mirno morje je po Dalma
ciji, v okolici Zadra, plulo deset 
jadrnic in še pet ladij z ljubljanski

mi udeleženci. Vključeni so bili 
uporabniki Zveze Sonček, Doma 
Antona Skale Maribor, Osnov
ne šole Gustava Šiliha Maribor, 
osnovnih šol Duplek, Vojnik in Ja
neza Rostoharja Krško, Centra za 
socialno delo Kamnik, Ciriusa Vi
pava, ljubljanskega Doma Malči 
Beličeve in Zavoda za usposab
ljanje Janeza Levca,“ je povedal 
Mirko Wudler, vodja Mirnega 
morja. In dodal: “Najem jadrnice 
za deset oseb (šest otrok) stane 
približno 2800 evrov. Vedno 
znova se borimo za popuste od 
20 do 50 odstotkov. Tedenski 
projekt tako, skupaj s hrano, ski
perji, privezom itd. stane prib
ližno 4600 evrov. Prispevek na 
otroka je 250 evrov.“

Slovenske ekipe se iz leta v 
leto povečujejo. “Letos je bilo 
v projekt vključenih petnajst 
jadrnic s slovenskimi udeležen
ci, lani le štiri. Okrepila se je ani
macijska dejavnost. Potem ko 
je več mesecev pisna prošnja 
za sprejem pri mariborskem žu
panu Francu Kanglerju obleža
la brez odziva, nam je poseben 
sprejem na poti v Dalmacijo pri
pravil ljubljanski župan Zoran 
Jankovič,“ je še omenil Wudler. 
Pa tudi to, da jih je Jankovič po
vabil še na sendviče v Ljubljano, 
ko se bodo vračali domov.

Zabava in delo
Tine, Monika, Helena, Klemen, 
Anže in Mojca iz Zveze Sonček 
me zasidrani v biograjski marini 
sprejmejo na palubo in faktogra
firajo: “Spimo na barki, jemo na 
barki... To je naš dom. Vstanemo, 
se umijemo, zajtrkujemo... Nikoli 
se ne najemo do sitega,“ preudar
no vskoči vzgojitelj Boško. “Po
morščaki“ radostno vsevprek 
nadaljujejo: “Jadramo pet do šest 
ur, se ustavimo, kopamo... in se 
pred večerom vrnemo v pristan. 
Barko je treba čistiti, jo ribati. 

Kdor kuha, ne pospravlja... Na
učili smo se vezati vrvi, dvigati 
jadra, spuščati zastavo... Imamo 
kitari in radi pojemo. Imamo naj
boljši glasbeni izbor, saj si ostali 
pri nas izposojajo CDje,“ se poh
valijo “sončki“ in prepričljivo 
pribijejo: “Na televizijo se sploh 
ne spomnimo.“ Razložijo še, da 
bodo na zaključni medkultur
ni prireditvi, ki ji vselej sledi za
bavni program s plesno glasbo, 
nastopili s pesmijo Mi gremo na 
morje.

Morje, jadrnica in posadka 
zahtevajo medsebojno skrb, 
upoštevanje različnosti in spoš
tovanje urnika. Mladi, ki so v 
delavnicah risanja tatujev in 
izdelovanja zastav, so videti kot 
kakšni junaki iz filma Pirati s Ka
ribov, polni so pripovedi, kako 
poteka dan na jadrnici, opisujejo 
premagovanje strahu pred mor
sko globino, pomerijo se v šport
nih igrah na kopnem in uspešno 
prestanejo mornarski krst z 
bogom morja Pozejdonom.

Aro je postal Piki
Med anekdotami so sogovorni
ki izpostavili učno uro, ko so 
si morali v spomin vtisniti ime 
jadrnice, v primeru, če se izgu
bijo. Jadrnici je bilo ime Aro in 
vsi so jasno in glasno ponavljali: 
“Aaaro, Aaaro...“ Vzgojiteljica je 
po nekaj minutah vprašala: “No, 
kako je ime naši ladji?“ “Piki!“ je 
priletelo kot iz topa. “Kako Piki?“ 
je bila ogorčena. “Ja, Aro je doma 
priklenjen na verigo,“ se je duho
viti odgovor vgraviral v anale 
Mirnega morja. V zgodovino pa 
je šla tudi posrečena zgodba sla
bovidne deklice, ki si ni upala 
prevzeti krmila jadrnice. Upira
la se je stavkom: “Joj, ne, se bom 
zaletela v drevo.“

Pred odhodom domov, ko 
so izpluli iz Biograda, so udele
ženci jadrnice postavili v obliko 
zvezde in v zrak spustili balone, 
ki simbolizirajo svobodo. Da bi 
mirno pluli tudi na zemlji, so si 
zaželeli do snidenja prihodnje 
leto.
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: plan, Esk, Pt, rani, Lionel, Iman, kloaka, nalog, 
alt, Chirac, Hook, slikarka, Katja Pal, Kras, RI, ton, gib, interna, Taiyuan.

Udeleženci jadranja iz Zveze Sonček so se učili vezati vrvi, 
dvigati jadra, spuščati zastavo... (Lan Wudler)

Okoli 850 otrok s posebnimi potrebami 
in travmatičnimi izkušnjami je plulo 
po Kornatih

 


