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-Ognjeni spektakel treh dežel 
Približuje se praznik prvega od dobrih mož, ki v .decembru obišče otroke, in srečanja Miklavževih 
spremljevalcev iz pekla so v polnem zagonu. Tokrat so strašili v Podkorenu. 

NIKA TOPOR!l 

Podkoren - Spremljevalci 
in pomočniki Miklavža, lci 
izvirajo še iz poganskih fa. 
sov, so se minuli petek zbra
li v Podkorenu, kjer je pote
kalo že tradicionalno sreča
nje parkeljnov iz treh dežel. 
V središču vasice pod lipo 
se je zbralo rekordno število 
udeležencev, saj je nastopilo 
kar trideset skupin peklen
ščkov, lci so svojo strašljivost 
pokazali v obliki mimohoda. 

Mednarodni dogodek 
»Največ skupin je tokrat iz 

sosednje Avstrije, nastopile 
bodo seveda tudi slovenske 
elcipe in hudiči iz Italije. že 
o<i prvega srečanja peklen

Do potankosti dovršene maske in kostu~ i so marsikoga pustili odprtih ust. /Foto:Prim~t~uli n 

Vsak član podkorenske 

skupine m ora prestati 

p_rav poseben krst ... 

ščkov v letu 2006 je glavni 
namen dogodka predvsem 
obujanje in ohranjanje tra
dicije ter kulturne dedišči
ne,« je pojasnil direktor Tu
rizma Kranjska Gora Blaž 
Veber in dodal, da so par
keljni v Podkorenu že vrsto 

let, vendar so s časom sre
čanja precej zamrla. »Veseli 
nas, da so v zadnjih letih sre
čanja prerasla v pravi med
narodni dogodek in upamo, 
da bo tudi v prihodnje ude
ležba tako dobra,« je še do
dal Veber. 

Maske s o ročno d elo 

Ognjeni spektakel je 
odprl Trentar, glavni parkelj 

Podkorenska skupina iz pekla je začela in zaključila 

mednarodni spektakel, ki se je nadaljeval z zabavo v 
dvorani Vitranc. { Foto: Primol Pilulil'I 
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Danes, jutri in v nedeljo bo oblačno s padavinami. Jutri bo 
dopoldne tudi po nižinah snežilo. V nedeljo bo nekaj snega 
predvidoma le v Zgornjesavski dolini. 
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podkorenske skupine, lci ve
lja za enega izmed najsrhlji
vejših. Podkorenska skupi
na parkeljnov še vedno oh
ranja tradicionalno podobo, 
in kot je pojasnil vodja sku
pine Bor ·Benet, poskušajo 
čim bolj ohraniti pristno po
dobo in siare običaje. »Naša 
skupina je posebna, ker ne 
nosimo mask, lci so približ
lci avstrijskih krampuso;. 

Stremimo k temu, da soma
ske ročno delo, izdelane iz 
naravnih materialov, upo
rabljamo živalsko rogovje, 
različne vrste kož in kravje 
zvonce,« je razložil Bor in 
dodal, da vsakdo ni prime
ren za parkeljna. 

Vsak član podkorenske 
skupine mora namreč 

prestati prav poseben krst, 
kakšnega, pa ni želel izdati. 
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Strašljivi peklenščki t reh dežel, Slovenije, Italije in Avstrije , 
so ogre li Podkoren, kjer se je zbralo rekordno š tevilo 
udeležencev., Foto: F',lti,,of Pilulin 
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Nepozabni· božič 
Jakoba Aljaža 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Tržič - Občina Tržič in Služ
ba turizem Tržič vabita na 
praznično doživetje, posve
čeno več kot pol stoletja pre
voda božične pesmi Sveta 
not. Prav v Tržiču jo je prvič 
zapel takratni kaplan Jakob 
Aljaž. Ob ponedeljlcih (5., 12·. 

zadišalo po tržillci !liki in bo
žičnem faju. Izvedeli boste 
tudi nekaj več o prazničnih 
navadah na Tržiškem, ogrele 
vas bodo tudi praznične pe
smi in kolednice. Pot bo vo
dila naprej v cerkev Marijine
ga omanjenja, kjer priprav
ljajo presenečenje. Zgodbo o 
Kristusovem rojstvu pa bos-

Takšne praznične zimske pravljice s i želijo tudi letos. 

in 19. decembra ter z. janu
arja), vsalcič ob 16. uri, vas 
bodo popeljali .skozi okra
šeno mestno jedro mirno 
cerkve sv. Andreja do naj
starejše hiše v mestnem je
dru, Kurnikove hiše, kjer bo 

te spomali v Tekčevih jasli
cah, lci sodijo med največ
je dosežke ljudske duhovne 
kulture pri nas. Že 5. decem
bra ob 17. uri bo na Trgu svo
bode v Tržiču tudi Miklavžev 
prižig lučk. 

Prižig lučk in odprtje drsališča 
Kamnik- Decembrsko vzdušje se bo v Kamniku povsem zares 
začelo v ponedeljek, 5. decembra. Najprej bodo ob 16.30 sku

. paj z Mestno godbo Kamnik odprli drsa lišče, ki bo tudi letos 
na Glavnem t rgu, po krajšem otvoritvenem spektaklu pa bo 
drsanje mogoče do 21. ure. Nato se bo dogajanje preselilo na 
pobočje Malega gradu, kjer bodo Miklavževanje simbolično 
povezali s prlžigom praznične mestne okrasitve ob 16-45. Z 
avtorsko božično skladbo bo.tudi to dogajanje popestrila me
s tna godba. Prižig lučk bp privabil tudi Miklavža, ki bo otroke 
in vse druge poz~ravil ob 17. uri. 

Pravljični_~ecember v Preddvoru 

l'reddvor - V Preddvoru._se bo pod naslovom gRajski 
.. Preddvor že tradicionalno odvila vrsta decembrskih prire
ditev. Najbolj ž ivahno bo na gradu Dvor, ki se bo v času 
praznikov spremenil v pravljično deželo. Dvorišče gradu pa 
že danes gosti adventni sejem s pestro ponudbo, jutri or
ganizirajo Miklavževanje v Kokri, gRajski Preddvor bodo s 
s svojo predstavitvijo popestril i tudi gasilci PGD Preddvor, 
člani TD Bašelj s predstavo in KUD Matija Valjavec Preddvor 
z ustvarjalnimi delavnicami za otroke; 9. decembra pričaku
jejo nastop Pera Lovšina, 17. decembra bo večer slovenske 
popevke z vokalistko Katjo Križnar in pianistko Marto Habe, 
v cerkvi bo 26. decembra božični koncert MePZ Sveti Peter 
Preddvor, glasbeni program pa bo 30. decembra zaključila· 
molka vokalna zasedba II Divji. 

Jutri prižig prazničnih lučk v Kranju 
Kranj- Praznične lučke bodo v mestnem središču Kranja priž
gali jutri ob 17. uri, in ne danes, kot smo napačno napovedali 
v torkovem časopisu. Prižig l učk bo spremljal koncert skupine 
Bassless. Prav tako jutri popoldne se na Poštni ul ici v starem 
delu Kranja začenja prazn ičn i sejem, ki bo potekal do 30. de
cembra. V ponedeljek, 5. decembra, pa bo kranjske otroke 
ob 17. uri razveselil prihod Miklavža. Prireditev bo popestril 
koncert Cici brass in sMehcev. 




