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Zaradi množičnega obiska kranjske
tombole so zapirali viseči most čez Kokro
V starem mestnem jedru Kranja bodo danes po dolgem
času zopet igrali tombolo, nekdaj priljubljeno družabno
igro z bogatimi dobitki. Fundacija Vincenca Drakslerja, ki
jo pripravlja v sodelovanju z Mestno občino Kranj, bo izkupiček namenila v dobrodelne namene, saj bo z njim zaživelo socialno podjetje.
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Kranj. Danes bodo v Kranju po dolgoletnem premoru ponovno igrali tombolo. Gre za mestno igro na srečo, ki jo želijo obuditi člani Fundacije Vincenca
Drakslerja v sodelovanju z Mestno občino Kranj. Kot pravijo v fundaciji, je bila
tombola stalnica dogajanja na kranjskem Glavnem trgu že v 30. letih prejšnjega stoletja. Vrhunec je doživela ob
vzponu obrtništva, ko so z bogatimi nagradami za dobitnike sodelovali kranjske tovarne in podjetja. Kako je bilo na
tomboli v starih časih, so producentki
Zali Vidali, ki sodeluje pri pripravi projekta, pripovedovali nekdanji udeleženci in opazovalci te priljubljene igre.

Vabila so raztrosili z letalom

»Eden od pričevalcev se je spomnil nesrečnega dogodka za enega od udeležencev tombole. Ta je žrebanje številk na
Glavnem trgu spremljal kar skozi okno
ene od hiš, ki ga obkrožajo. Ko je imel
svoj kartonček izpolnjen, je pohitel proti organizatorju, da bi ga unovčil. A ker
je bila tombola tako priljubljena, da je
na trg privabila številne igralce, se je
nesrečnež s težavo prebijal skozi množico, vse dokler svojega kartončka ni izpustil iz rok, ga izgubil in ostal brez dobitka,« zgodbe pričevalcev pripoveduje
Vidalijeva. Dobitki so bili za tiste čase
res bogati. Med glavnimi so bili na primer avtomobili – pred vojno opel, v 60.
letih legendarni fičo pa voz premoga …
Toda za gnečo na Glavnem trgu so se

Nepridipravi so ponarejene kartice s klicanimi številkami sproti tiskali v gostilni na desni strani trga. F Fototeka
Gorenjskega muzeja
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pa r so morali obiskovalci
tombole, ki so na dogodek na
Glavni trg prišli s kolesom,
plačati za parkirnino jeklenega
konjička. Toliko bi jih sicer
takrat stal kozarec vina.
morali organizatorji tombole potruditi.
Da bi o dogodku obvestili meščane in
okoliške prebivalce, so letake z vabili,
bilo naj bi jih okoli 10.000, raztrosili kar
z letali. »In to ne zgolj po Stražišču, kjer
se lističev dobro spomnijo, temveč vse

Za dober obisk vsakoletnega dogodka so organizatorji poskrbeli tako, da so 10.000
vabil na tombolo po Kranju in okoliških krajih raztrosili z letalom. F Fototeka
Gorenjskega muzeja

Kako bo potekala igra?
Tombola na plac' se bo danes v starem mestnem jedru v Kranju začela
ob 18. uri, ko bo vodja tombole iz
bobna izžrebal naključne številke (od
1 do 90) in jih javno objavil na vidnem
mestu. Udeleženci igre bodo žrebanje
spremljali na svojih tombolskih tablicah in označevali izžrebane številke.
Ko udeleženec označi vseh 15 izžrebanih številk na svoji tombolski kartici,
se oglasi z vzklikom tombola, tombolsko kartico pa prinese vnaprej določe-

ni komisiji, ki preveri pravilnost izpolnitve in podeli dobitek po vrstnem redu od prve nagrade navzdol. Če imata
dobitek tombola naenkrat dva ali več
udeležencev, se dobitek po vrstnem
redu podeli z žrebom, in sicer višji dobitek dobi tisti, ki potegne kroglico z
najvišjo številko iz vreče, kamor se
odlagajo izžrebane številke. Prav tako
bodo z žrebom določili dobitnika zadnjega dobitka, če bo udeležencev, ki
bodo hkrati vzkliknili tombola, več.

Z izkupičkom bodo
zagnali socialno podjetje
Tokratna tombola v Kranju ne bo le družabni, pač pa tudi dobrodelni dogodek.
Organizatorji bodo izkupiček od prodanih kartončkov namenili za zagonska
sredstva nove mestne šiviljske popravljalnice Kr'Zašij v Kr'Štacuni na Maistrovem trgu. Gre za socialno podjetje, ki
skrbi za promocijo trajnostne potrošnje,

pojasnjujejo organizatorji. Tablice za igro
bodo v prodaji na dan dogodka, vse od
12. ure do začetka igre na Glavnem trgu.
Med dobitki pa organizatorji izpostavljajo športna in kolesa pony, šivalni stroj s
starinskim videzom, alpske smuči, gospodinjske aparate, obnovljene in unikatne kose pohištva ter dodatke za dom.

do Šenčurja, Preddvora, celo Tržiča,«
pravi Vidalijeva. Iz okoliških krajev so
ljubitelji po besedah pričevalcev prihajali na kolesih. »Ker jih niso imeli kje
parkirati, so podjetni meščani pripravili
parkirišča za kolesa in zaračunavali parkirnino. V hiši blizu Plečnikovega vodnjaka jim je šlo zelo dobro, celo dvorišče parkiranih koles so imeli, parkirnina
pa je stala 50 par, kar je bilo približno
toliko, kot je stal kozarec vina.«

Veliki dogodek
je prinesel tudi nevšečnosti

Čeprav so se ljudje vsakoletne tombole
veselili, je prinašala tudi nevšečnosti, so
Zalo Vidali opozorili pričevalci. Prebivalci Huj, naselja na drugi strani Kokre,
so morali na prizorišče po daljši poti
kot običajno. »Organizatorji so namreč

zaprli viseči most čez Kokro, saj so se
bali, da bi se porušil pod težo številnih
obiskovalcev.« Negodovale so tudi gospodinje v mestu, saj je bila tombola tudi zanje velik organizacijski zalogaj. »Vsi
prijatelji, znanci in sorodniki iz okolice
so prišli k stanovalcem, ki so imeli okna
na Glavni trg. Gospodinje so kuhale ves
dan, da so nahranile vse goste, nato pa
so še do večera pospravljale za njimi.«
Vidalijevi so pričevalci pripovedovali
tudi o prevarantih. »Stari znanec policije, tiskar iz Kamnika, je svoje zatočišče našel v podstrešnih prostorih gostilne Stari Mayr. Tam je imel ročno
stavnico in je kar sproti tiskal klicane
številke. A falote, ki so na oder pritekli
s ponarejeno tablico, so kasneje organizatorji hitro razkrili,« zgodbe pričevalcev povzema Vidalijeva. ×

