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Biltenu na pot
Kdor želi leteti, mora vedeti, kje so njegove korenine

Živimo v času, ki nam v vsej svoji zgoščenosti ne ponuja ravno spodbud za oziranje nazaj. Nasprotno –
bliskovit tehnološki napredek nas sili v to, da se nenehno ukvarjamo s prihodnostjo, saj našo pozornost
zahteva predvsem tisto, kar je novo, kar prihaja …
Zakaj se torej v času, ko vse hiti in drvi le naprej, sploh ozirati nazaj? Nenazadnje tudi 35 let delovanja Športnega društva Zadvor ni povsem logično opravičilo za takšno početje. Mogoče kdo poreče, da bi mirne duše
lahko počakali še pet let in obeleževali okroglo štiridesetico. A morda čez leta ne bo več ne pripravljenosti,
ne volje, ne virov informacij, da bi opravili tako obsežno delo, kot smo ga v pričujočem biltenu.

Kuj železo, dokler je vroče. Zapisuj preteklost, dokler je spomin še živ

Na skoraj sto straneh smo nanizali številne podatke, zgodbe, spomine in anekdote. Pri nastajanju je
sodelovalo več kot 30 oseb, k sodelovanju pa so bili povabljeni še mnogi drugi, ki so pomembno vplivali
na delovanje društva v preteklosti. Žal nismo uspeli pridobiti besedil vseh, kar pa ne pomeni, da je
njihov prispevek društvu zato kaj manjši.
Ideja, da bi pretekle dosežke društva zbrali v biltenu, je zrasla v glavi nekdanjega predsednika Milana
Briclja, ki je želel z biltenom obeležiti 30-letnico delovanja društva. Dela se je na začetku lotil kar sam, a
je kmalu ugotovil, da gre za delo, ki presega zmogljivosti ene same osebe. Dejstvo je, da je prav on v
prvih 30 letih odločilno oblikoval ne le delo Športnega društva Zadvor, ampak kar njegovo celotno
identiteto.

Priznanje vsem, ki so pripravljeni delati za skupno dobro

Tudi zato bo bralec v biltenu pogosto naletel na zgodbe, v katere je prvi predsednik tesno vpet. Ne
glede na njegovo izjemno vlogo v društvu, pa bi bil on prvi, ki bi opozoril, da Športnega društva Zadvor
ne ustvarja en sam človek, ampak ga sestavlja 500 članov. Če ne bi bilo njih, bi bilo vse brez smisla. Tudi
zato se v biltenu bolj kot s faktografskimi podatki ukvarjamo z zgodbami ljudi.
In tukaj se skriva odgovor na zgornje vprašanje: Zakaj bilten? Ker želimo z njim obeležiti delo številnih
prizadevnih, dejavnih in z rekreativnim športom motiviranih prostovoljcev. Naj bo to zahvala in priznanje vsem, ki so bili v preteklosti in so še danes pripravljeni opraviti nekaj koristnega za skupno dobro.

Tanja Bricelj

Biltenu na pot
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1981 1981

15. 11. 1981 Ustanovitev društva

Gre za urbano legendo, ki trdi, da je do ustanovitve Športnega društva Zadvor prišlo zaradi entuziazma tekačev rekreativcev. Želeli so se organizirati kot samostojno društvo in s tem nadgraditi delo, ki ga je na
področju rekreacije do tedaj opravljala komisija za šport in rekreacijo v Krajevni skupnosti Zadvor. To odločitev lahko deloma pripišemo tudi takratni popularizaciji rekreacije, ki jo je v slovenskem prostoru zagnal
Mito Trefalt z Brazdami vzdržljivosti. Zagotovo se večina od vas še spomni maskote Trimček. Če ne drugje, ga
še danes lahko vidite na tablah z navodili pri postajah na trim stezi Zadvor.
Trim stezo so imeli krajani na voljo od leta 1979. To je bil tudi čas, ko je bilo v športu že marsikaj postorjenega. Potekala so tekmovanja ob praznovanjih krajevnega praznika, nogometne in košarkarske ekipe so prirejale in sodelovale na turnirjih trim lige, a se je vseeno zdelo, da to ni dovolj. Pojavila se je ideja, da bi bilo treba
ustanoviti društvo, ki bi rekreacijo v KS Zadvor dvignilo na višjo raven. Kot je razvidno iz pogovorov z ustanovitelji in iz arhivskih zapisnikov, je bilo ustanavljanju novega športnega društva posvečeno celo leto 1981. V tem
letu so se kresale različne ideje, med drugim tudi tista o združitvi oz. pridružitvi športnikov turističnemu
društvu, ki je opravljalo svojo dejavnost že vse od leta 1973. Na koncu je bila vseeno sprejeta odločitev, da bo
Športno društvo Zadvor samostojna pravna oseba, ki se bo ukvarjala predvsem s spodbujanjem rekreacije v
lokalnem okolju.

Športno društvo Zadvor je imelo ustanovno skupščino 15. 11. 1981. Na njej so med drugim začrtali
osnovno poslanstvo ter izvolili vse organe, potrebne za nemoteno delovanje društva.
V društvo je bilo ob nastanku vključenih osem sekcij:
- nogometna,
- sekcija za borilne športe (judo),
- košarkarska,
- smučarska,
- šahovska,
- kolesarska in
- namiznoteniška,
- atletska.

15. 11. 1981 Ustanovitev društva

15. 11. 1981 Ustanovitev društva
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1981 1981
Prvi predsednik postane Milan Bricelj

A si že kdaj videl zeleno srno?

Predsednik je postal Milan Bricelj. S to funkcijo je zavzeto živel več kot 30 let, zato ne bo odveč, če na tem
mestu zapišemo, da je šlo za legendarnega predsednika, ki mu funkcija ni bila v nadlego. Kot predsednik je na
različne načine uresničeval društveno vizijo. Kot bo razvidno iz prispevkov kasneje, je v delovanje društva
vključeval vsakogar, če je le bil pripravljen sodelovati, ter podpiral najrazličnejše pobude, ne glede na to, od kod so prihajale.

Breda Javornik
Nekega dne me je obiskal Milan (bila sva soseda), in me obvestil, da se ustanavlja športno društvo, jaz pa
da bom tajnica. Nisem bila za to, a je rekel, da so se tudi drugi strinjali. Čeprav mi ni bilo všeč, da sem bila
kar tako 'določena', se ni dal odgnati. Kasneje se je izkazalo, da je bilo delo v društvu čisto prijetno, le
začeti je bilo težko, in na začetku se vsak otepa kakšne funkcije.

Zavzemal se je, da bi bil šport dostopen vsem. Izhajal je iz prepričanja, da se za
vsak problem najde rešitev. Delu v društvu in drugih neprofesionalnih športnih
organizacijah je namenil nešteto prostovoljnih ur. Morda mu je bil tudi zato
naziv Ambasador prostovoljstva športa za vse, ki ga je prejel leta 2010, tako v
ponos. Poleg vodenja društva se je tudi sam dejavno vključeval v društvene
sekcije. Največ zadovoljstva je našel v teku, gorskem kolesarstvu, teku na
smučeh in vodnih športih. Obenem pa je trdno verjel v povezovanje in
sodelovanje.

Imeli smo nekaj malega denarja, ki smo ga nekako porazdelili med sekcije. Kolikor vem, so sredstva
večinoma prispevali sponzorji, nekaj pa tudi občina. Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo kupovali prve
društvene trenirke. Seveda je bilo veliko besed o tem, kakšne barve naj bodo. Vsak je navijal za svojo
barvo in nekdo je predlagal zeleno, ki je tudi barva logotipa društva. A se je nekdo oglasil, da to ni primerna barva, češ lovci nas bodo zamenjali za divjad, ko bomo tekali po trim stezi. Njegove pomisleke so
ob obilici smeha zavrnili z vprašanjem: »A si ti že kdaj videl zeleno srno?« in nazadnje res kupili zelene
trenirke. Svojo tajniško vlogo sem po treh letih predala Olgi Cerar.

Društvo je tako postalo povezovalni element v lokalni
skupnosti. Sodelovalo je s četrtno skupnostjo, šolo,
turističnim društvom, gasilci … Že v začetku se je
vključilo tudi v takratno Zvezo telesno-kulturnih
organizacij Ljubljane. Že tedaj je društvo imelo
ambiciozne načrte, povrhu pa je bilo osrednji povezovalec, ki naj bi pod svojim okriljem združeval vse krajevne klube in združenja, ki so se v teh koncih ukvarjali
z rekreacijo. Tako je v društveni načrt za leto 1982
poleg pričakovanj, ki jih je želelo uresničiti v svojih
osmih sekcijah, med drugim vključilo tudi načrte
Balinarskega kluba in Strelske družine Pugled.

Zagonska ekipa

15. 11. 1981 Ustanovitev društva

15. 11. 1981 Ustanovitev društva
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1981 1982
Tajnice ŠD Zadvor
Breda Javornik, Olga Cerar, Janja Žabjek, Sabina Breskvar, Irena Koljančič, Milena Škoda, Marjeta Krum,
Branka Kocjančič
Blagajničarke ŠD Zadvor
Darja Lovec Petelin, Ana Černe, Vida Miklavec

Blagajničarka s 30-letnim stažem
Vida Miklavec
Ko so v društvu iskali ljudi, ki bi bili pripravljeni delati, so stopili tudi do mene. Spominjam se, da sem se
bolj nagibala k tajniškemu delu, vendar je to takrat že opravljala Janja Žabjek, zato sem privolila v delo
blagajnika. Blagajniška opravila sem prevzela od Ane Černe. Da bo to trajalo kar trideset let, si pa res
nisem mislila! Vsakič, ko sem na sestanku dala pobudo, naj se poišče novega blagajnika, smo to zadevo
kar preskočili. Meni pa so te naloge sčasoma postale rutina. V društvu mi je vedno več pomenilo delo,
povezanos športnimi aktivnostmi, saj mi šport kot vrednota veliko pomeni. Blagajniška dela torej
jemljem kot nekaj, kar je potrebno narediti, da se naloge društva nemoteno izvajajo.

1982 Prvo celoletno delovanje društva

Leto 1982 lahko štejemo kot prvo celoletno in intenzivno leto delovanja društva, ki je postreglo s prvimi
večjimi projekti in z nadaljnjim urejanjem statusa v takratni ureditvi. Bilo pa je to tudi leto, v katerem so se
člani soočali s prvimi organizacijskimi zadregami. Niti ogromna motivacija januarja ni zmogla prepričati
narave, da bi prišla vsaj malo naproti idejam ŠD Zadvor in bi zasnežila klanec pod Urhom, kjer so načrtovali
slalom ter tekmovanje v smučarskem teku, vse z mislijo na lokalne udeležence. Prav zaradi spodbujanja
rekreacije med lokalci iz naselij v bližini Urha se organizatorji niso odločili za premik tekmovanja vsaj na
Trebeljevo, če že ne v Kranjsko Goro. A sneg jih je v tistem letu pustil na cedilu, zato je kot uteha ostala zgolj
udeležba na občinskem tekmovanju v Kranjski Gori, kjer, kot se je zapisalo takratnim kronistom, »so tekmovalci dosegli rezultate, ki so za novoustanovljeno društvo Zadvor velikega pomena«.
Dnevi so neusmiljeno tekli naprej, raven pripravljenosti se je med pomladnimi meseci dvigovala pri vseh, ki so
bili vsaj malo tekaško ozaveščeni. V okviru društva so formirali pet ekip, ki so se 3. maja podale na 28-kilometrski Partizanski marš okoli Ljubljane (današnje trojke). Še pred tem so bili vsi vabljeni na generalko, da se
na maršu slučajno ne bi zgodila kaka neprijetnost. V zapisniku iz poletja tistega leta izvemo, da so udeleženci
spodobno odtekli vse kilometre in prišli v cilj takoj za prvo stoterico.
Medtem je potekala tudi intenzivna nogometna in košarkarska vadba, ki je svoj vrhunec doživela v izpeljavi
turnirjev v počastitev krajevnega praznika. Svoje tekmovanje so takrat izpeljali tudi strelci. Kot običajno je v
tem tekmovanju premočno zmagal Strelski klub Pugled.

Leto optimizma in inovativnega teka s palicami
13. julij je bil svoje čase precej pomemben dan v teh koncih. V tem času je društvo poslalo svoje predstavnike
tudi na seje gradbenega odbora v zvezi z izdelavo programske zasnove Športnega parka Vevče, kjer se je
načrtovalo povečanje obstoječega športnega parka. Ideja je kasneje na žalost zamrla in od nekoč lepega
športnega parka danes ostaja le grenak priokus in nekaj teniških igrišč. Škoda.
A v letu 1982 je bilo optimizma še na pretek. Tekači so čez poletje zavzeto trenirali, med drugim tudi zato, ker
so se želeli v lepi luči predstaviti na prvem Suhem teku smučarjev tekačev. Posebnost teka je bila, da so
udeleženci morali preteči osemkilometrsko progo s smučarskimi palicami. Proga je bila speljana pod Urhom
proti Orlam in nazaj po trim stezi z višinsko razliko 200 metrov. Štart in cilj sta bila pri osnovni šoli, takrat
Toneta Trtnika Tomaža, danes Sostro. Tedaj so ta šport poimenovali suhi tek s palicami, danes pa bi marsikatero podobnost lahko našli tudi v popularni nordijski hoji.

Začrtan temeljni način delovanja
Uvodno leto se je zaključilo z načrtovanjem nove sezone v letu 1983. Začrtan je bil način delovanja, ki se skozi
celotno zgodovino društva pravzaprav ni spremenil in je postal temeljna lastnost društva – delovati v skladu z
letnimi časi in razpoložljivimi možnostmi: v upanju na sneg so bile predvidene smučarske aktivnosti, na
podlagi dobrega sodelovanja s šolo je bila predvidena rekreacija v telovadnici, predvidena so bila sodelovanja
v okviru občinskih rekreativnih lig, tekači so načrtovali udeležbe na maršu in ostalih tekih. Obetalo se je več
kot uspešno leto.

Vida Miklavec - druga z desne, na startu teka trojk 1986

15. 11. 1981 Ustanovitev društva

1982 Prvo celoletno delovanje društva
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1983 Leto prvega Molniškega teka, osrednje tekaške prireditve društva

Pri obujanju spominov se je vedno koristno poslužiti zanesljivih virov, kot so na primer shranjeni časopisni
izrezki. V enem teh, večina jih je kakopak iz Naše skupnosti, je zaslediti tudi naslednje besedilo, ki ga je februarja pred začetkom sezone 1983 zapisal Ivan Bartol, eden ustanoviteljev društva: »Če se že ne moremo
ukvarjati z belim športom, lahko več časa posvetimo drugim aktivnostim v naravi. Lepe trimske steze v KS
Zadvor, Urh, Orle nas vabijo tudi v tem letnem času. Nepopisen občutek je vzpenjati in spuščati se po rahlo
zasneženih poteh, mimo smrek, ko dihaš ozon in smreke, na katerih se ivje iskri v tisočerih kristalih, ko ga
božajo sončni žarki … Pozimi se telo rado malo poleni, vendar mu tega ne smemo dovoliti in redno moramo
vzdrževati kondicijo, sploh, če hočemo biti pripravljeni za množične spomladanske prireditve … «
V društvu so se zapisanega še kako držali. Uspeli so izpeljati tekmo v veleslalomu na domačem smučišču pod
Urhom. Več kot spodobno število članov (45!) se je udeležilo tudi občinskega veleslaloma na Kobli. Vmes so
seveda potekale tudi priprave na prvo večjo tekaško prireditev v okviru društva, po kateri je društvo kasneje
postalo zelo prepoznavno.
Takrat so ga poimenovali Tek po poteh Molniške čete v spomin na ustanovitev prve partizanske enote v
Sloveniji. Na dan dogodka, 3. maja 1983, je bilo pri OŠ Sostro svečano. Povabljeni so bili borci, zbralo se je
veliko število krajanov in predstavnikov društev in ostalih organizacij, na prireditvenem prostoru je kraljeval
mlaj, organizatorji so poskrbeli za ozvočenje …
Molniški tek v začetku ni bil namenjen tekačem posameznikom, temveč je predvideval nastope trojk, saj je
bila želja, naj služi kot priprava na Partizanski marš, ki je bil že tradicionalno na sporedu 9. maja. Na prvem
Teku po poteh Molniške čete je sodelovalo 30 trojk, torej kar 90 tekačev, ki so se pomerili na dveh razdaljah.
Ženske trojke so tekle 10 kilometrov, moški pa 20 kilometrov. V obeh primerih je šlo za razgibani trasi, ki sta
tekmovalce popeljali na skrajni vzhodni rob ljubljanske občine, čez gozdove, makadamske ceste in na koncu
tudi po asfaltu. Nedvomno je bila to naporna preizkušnja, ki je zahtevala pripravljene in vzdržljive tekače, saj
je bilo na poti tudi precej vzponov in strmih spustov. Kot se spodobi za prvo izvedbo, je organizator vse skupaj
pripravil res vzorno

Pred tekom privezali pse
Kot zanimivost povejmo, da so poskrbeli celo za varstvo pred spuščenimi psi. Športno društvo je namreč
angažiralo lovce in jih prosilo, naj poskrbijo za tovrstno varnost, ti pa so obkrožili traso ter prebivalce ob njej
prosili, naj vsaj za čas trajanja teka privežejo pse. Ker kasnejši zapisniki ne omenjajo pasjih zapletov, gre
sklepati, da so lovci nalogo uspešno opravili.
A čas teče, nič ne reče, člani pa nikakor niso spali na lovorikah. Že čez 6 dni se je na marš odpravilo pet trojk,
od tega sta bili dve ženski. Še preden so musklﬁbr dodobra zacelili, že so bila tu tekmovanja ob krajevnem
prazniku. Šlo je za aktivni praznik za vse, saj so svoje ekipe v različnih disciplinah (mali nogomet, košarka,
namizni tenis, balinanje, šah, streljanje, kros) prispevali vsi, ki so bili takrat vpeti v lokalno okolje, poleg ŠD
Zadvor tudi podjetji Riko in Javna razsvetljava. Kot običajno so se čez poletje naokoli razkropili tudi naši člani,
zato se do drugega teka s palicami, ki je bil oktobra, ni dogajalo nič omembe vrednega. Tudi ta prireditev je
bila vzorno organizirana in izpeljana, pa vendar popolnega zadovoljstva vseeno ni bilo čutiti. Za to je bila kriva
slaba udeležba. Spet je bilo na štartu standardnih trideset, a ambicije so segale višje. Tudi zato se v zapisnikih
že pojavlja malo slabe volje, češ da pri pripravi sodeluje zgolj peščica članov. Decembrske zaobljube so odpravile tudi to zadrego.
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1983 1983
Šahisti na podstrešju Brunarice

Tajniška »stalna pripravljenost«
Janja Anžič
Čas in leta kar prehitro minevajo. Spomin na moja srednješolska leta je povezan s spomini na tajništvo v
ŠD Zadvor. Biti tajnica v društvu, kjer je bil predsednik oče moje prijateljice in skoraj sosed, je pomenilo
poseben izziv. Zgodilo se je namreč, da je predsednik pozno zvečer potrkal na domača vrata in potem sva
do poznih nočnih ur sestavljala vlogo za registracijo javne prireditve, tedanjega Teka trojk, ki je potekal v
času prvomajskih počitnic. No, na tekaški prireditvi pa so se naloge tajnice spremenile v asistiranje pri
podelitvi medalj zmagovalcem. Vsekakor netipična tajniška funkcija, ki se je z veseljem spominjam.

Zamisli si: osemdeseta, tam okoli leta '85 v spodnjih prostorih brunarice Turističnega društva
Zadvor običajni gostilniški vrvež, posluša se muzika, naroča se pijača, znanci se pomenkujejo,
upokojenci igrajo marjaš, obrtniki rešujejo poslovne zagate, mularija v miru malica čips v tisti
znameniti rumeno rdeči vrečki in pije cockto. Od zunaj se sliši balinarski hrup in trkanje krogel,
le v zgornjih prostorih brunarice je bolj tiho. Ne brez razloga, tam imajo urejen prostor šahisti ŠD
Zadvor. Tistih nekaj let od leta '82 naprej se šahisti dobivajo intenzivno in šahirajo drug proti
drugem. Sprva je bilo zanimivo zato, ker so spoznavali trike in poteze drug drugega, kasneje zato,
ker so poskušali obiti te poteze z novimi presenečenji. Vzpostavi se celo turnirski sistem in čeprav
vsi ne igrajo redno, se nekako oblikuje tudi lestvica. In potem so doma žene jezne, v glavah pa je
namesto takih in drugačnih obveznosti vse polno potez, odpiranj in zaključkov. Ker so se
vzpostavile vezi z zaposlenimi v ﬁlharmoniji, se sem pa tja dobijo tudi s ﬁlharmoniki. Včasih glasbeniki gostujejo v brunarici, drugič gre ekipa iz brunarice v ﬁlharmonijo. Borbe so napete in
zanimive. Pa vendar, kot pravi Tone Levičar, nič ni večno, pa tako je tudi ta sekcija doživela svoj
začetek, vrhunec in konec. Bo že držalo, da je težko ohraniti entuziazem vseskozi na isti ravni. A
osemdeseta so bila tudi v tem pogledu aktivna in zanimiva. V ŠD Zadvor se je na polno igral tudi
šah.

Na fotografiji: Tedaj še srednješolka, tajnica Janja Žabjek (sedaj Anžič), kot asistentka pri
podeljevanju medalj zmagovalcem na Teku trojk maja 1985. (Foto: osebni arhiv)
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1983 1983
Dobro delo društva je preraslo okvire kraja

Na fotografiji: Ivan Bartol (prvi z desne) z ekipo, 1984

Ivan Bartol
Športnemu društvu Zadvor in njegovemu pokojnemu predsedniku in prijatelju Milanu Briclju
pripada veliko zaslug za razvoj športa na tem območju, ki pred 35 leti še ni bilo dovolj športno
ozaveščeno. Sam sem delal predvsem povezovalno med OŠ Sostro in Športnim društvom. Dobro
delo športnega društva je hitro preraslo okvire našega kraja, nekaj tudi z mojo pomočjo, saj sem
na vseh tekih po Sloveniji nastopal kot član ŠD Zadvor in z dobrimi rezultati širil prepoznavnost
društva.
Še preden smo uvedli tek trojk Tek po poteh Molniške čete, smo na pobudo prof. Pavčiča s
Fakultete za šport organizirali tek s smučarskimi palicami in bili edini v Sloveniji s táko zvrstjo
teka. Prvi tek s palicami smo priredili 16. oktobra 1982. Dolžina proge je bila 12 km in je potekala
čez drn in strn pod Urhom, po dolini Konjščice na Orle in po trim stezi nazaj na izhodišče. Palice
so tekačem prišle prav tako pri vzponih, kot tudi pri spustih. Osebno sem povabil na tek enega
izmed najboljših gorskih tekačev tistega časa, 18-letnega Teraža iz Mojstrane, ki je po teku izjavil,
da je bil to njegov najtežji tek dotlej. Meni je dobro letelo in sem zmagal za pičlih 5 metrov pred
njim. Tek s smučarskimi palicami čez drn in strn je zamrl, saj je bil prezahteven za širši krog
tekačic in tekačev, zato pa je bil Tek po poteh Molniške čete (danes Molniški tek) vsako leto
množično obiskan.
Na prvi Molniški tek leta 1983 sem osebno povabil tekače ŠD Partizan-Vič in ŠD Brdo. Že prvi tek
je uspel in postal zanimiv in poznan tudi širše, tako da smo naslednje leto tek organizirali v
sodelovanju z OZTKO in SZDL Ljubljana. Na startu se je 5. maja 1984 zbralo več kot 40 ekip trojk,
ki so jih sestavljala zelo znana imena osvajalcev tekaških prog, doseženi rezultati pa so bili neverjetno dobri. Proga je potekala prek Urha, Orel, čez Molnik in Repče v Podlipoglav, skozi Sadinjo
vas do cilja pri šoli v Sostrem. Prireditve so se udeležili tudi preživeli borci Molniške čete.
Tek je postajal iz leta v leto bolj popularen tudi med mlajšimi. Velik izziv za šolsko mladino je bil
moj predlog, ko sem jih izzval na tek od centralne šole v Sostrem do podružnične šole na Lipoglavu. Namen je bil večplasten: poglobljena povezava med centralno in podružnično šolo ter
motivacija mladih. Šola je določila pet najboljših športnikov na tej razdalji v štafeti, jaz pa sem
tekel celotno razdaljo sam. To atraktivno tekmovanje smo izvedli v počastitev dneva mladosti kar
petkrat zapored, potem pa ni bilo več varno zaradi naraščajočega cestnega prometa.
Milan Bricelj mi je dejal, da se je taka ideja in izvedba lahko porodila samo pri nas v povezavi med
ŠD Zadvor in šolo, ki jo je tedaj vodil ravnatelj Albert Šibli.

Milan Bricelj mi je dejal, da se je taka ideja in izvedba lahko porodila samo pri nas v povezavi med
ŠD Zadvor in šolo, ki jo je tedaj vodil ravnatelj Albert Šibli.
Kot zanimivost objavljamo rezultate prvega Molniškega teka:
10-kilometrska proga
Ženske: AK Olimpija
Moški: Ljubljanski Dnevnik
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0:40:46
0:31:52

(Kristl, Trobec, Dolenc)
(Žerjav, Končina, Žebrl)

20-kilometrska proga; do 40 let
Center za govorno in slušno prizadete 1:04:55

(Vujasin, Pertot, Leskovec)

20-kilometrska proga; nad 40 let
ŠD Zadvor
1:14:22

(Bartol, Kovač, Sotošek)
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1983 1984-1986

1984—1986 Obdobje, ko se je članstvu nenehno spreminjal zakonski stan

To so bili časi, ko je rekreacija povezovala ljudi. Društvo je pridobivalo članstvo predvsem po zaslugi dobrega
vzdušja, saj se je poleg organizacije Molniškega teka in tekmovanj v teku na smučeh odvijalo tudi medsebojno
merjenje moči na nogometnem in košarkarskem igrišču, ob namiznem tenisu, priložnostno pa tudi na ledu in
ob vlečenju vrvi.
Še posebej so bile tedaj priljubljene borbe Poročeni : Neporočeni, kar že samo po sebi govori o takratni
strukturi članstva. Ekipi prvih in drugih sta se seveda formirali sproti, saj se je v tistih letih tudi zakonski stan
članov nenehno spreminjal. V pozitivno, poročeno smer seveda! Tako ljudski spomin beleži nepozabno
hokejsko tekmo med poročenimi in neporočenimi v Zalogu, na kateri so pesti pele bolj zaradi predstave kot
zares. Enako kot v Zalogu so se poročeni in neporočeni razšli v prijateljskem vzdušju tudi po raznih nogometnih derbijih in po vlečenju vrvi.
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1987 V ospredju je smučarija

Prehod iz leta 1986 v 1987 sta zaznamovala nakup merilne ure in ugodne snežne razmere. Obe dejstvi sta za
športnike pomenili obilo veselja z organizacijo najrazličnejših dogodkov na snegu. Pred tem pa so se lotili še
dokončanja tistih opravil, ki niso bila postorjena v preteklem letu. Sem sodi zamenjava varovalne mreže na
nogometnem igrišču OŠ Sostro, ki je odtlej skupaj s topoli preprečevala žogam, da bi iskale pot na pokopališče. Kot izhaja iz zapisnikov tistega časa, je moralo šest članov načrtovati še tri ure za dokončanje del, za
kar so od društva prejeli štiri zaboje piva. Ni treba pojasnjevati, da je bila zadeva uspešno dokončana.
To je bil še vedno čas improviziranja pri opremi. Smučarski plastični količki še niso bili samoumevni, čez
poletje je bilo potrebno poiskati dovolj leskovih vej, da se je pozimi lahko prirejalo smučarska tekmovanja. S
pripravo lesenih palic je bilo kar nekaj dela, se tistih dni spominja Edo Lampič. Za ustrezno uporabo jih je bilo
potrebno med drugim tudi posušiti ter prebarvati – že dogajanje poleti je bilo tako osredotočeno na zimo.
Glavna zgodba v letu 1987 je torej bila smučarija. Janez Bricelj, Edo Lampič, Peter Miklavec in ostali iz sekcije
alpskega smučanja ter tisti, ki so razmišljali o teku na smučeh (Darko Pavlič, Marija Pavlič, Jani Černe), so bili
nadvse zadovoljni z nakupom merilne ure, saj je to pomenilo, da so se lahko še resneje spopadli z organizacijo
najrazličnejših tekem v alpskem smučanju in v teku na smučeh.
Pripravljali so jih na različnih ravneh: tako v okviru društva, organizirali pa so tudi občinska in sindikalna
tekmovanja, ki so bila v tistem času množično obiskana (tudi do 500 tekmovalcev). Ta tekmovanja so se
odvijala predvsem v Kranjski Gori, na Kobli in na Pokljuki. A najbolj zabavno je bilo doma, na domačih prizoriščih, kjer je Konjščica v navezi s strmino pod Urhom omogočala izvedbo tako veleslaloma kot teka na
smučeh. V letu 1987 je bilo snega dovolj in pod Urhom se je pod vodstvom učiteljev iz ŠD Zadvor približno 50
otrok naučilo smučati, nekaj njih pa tudi teči na smučeh. Na veleslalomski progi so se lahko pomerili tudi
odrasli športniki. Do izraza pa ni prišlo le veselje do gibanja, ampak tudi do življenja na sploh.

1988–1989 Kupili vlečnico, a zaman čakali na sneg

Pri sprehajanju skozi zgodovino ŠD Zadvor sem kot kronist prišel do fascikla št. 4, v katerem je zbrana dokumentacija dogajanja med leti 1987 in 1989. Poleg običajnih poročil o uspešni izvedbi Molniškega teka ter teka
ob baklah in vzdrževalnih delih v povezavi z omenjenima prireditvama ter trim stezo, je vedno najti tudi
zapise o tekačih, kolesarjih, balinarjih, nogometaših, ki so sodelovali v več občinskih ligah.
Ne moremo niti mimo notic o izvedbi smučarskih tekmovanj, med katere je med drugim spadala tudi tradicionalna izvedba veleslaloma zobozdravstvenih delavcev v Kranjski Gori, in tečajev, pri čemer iz zapisov že
izvemo o pomanjkanju snega. Iz tega razloga je odpadel tečaj smučanja v času zimskih počitnic 1988, ko bi se
morale na Urhu izpopolnjevati v smučarskih zavojih generacije otrok, rojenih od leta 1975 do 1981.
Tisto leto je društvo sicer nadvse nestrpno pričakovalo sneg, saj je bil zaradi izboljšave mini smučišča pod
Urhom očiščen prehod iz zgornjega v spodnji del smučišča in, kar je najpomembnejše, kupljena je bila vlečnica. A ker je življenje prehajanje iz vijuge v vijugo, so se dobri nameni sﬁžili. Pa ne zaradi društva, kake spletke
ali česa podobno turbulentnega. Zagodla jo je klima in vse od tiste zime naprej podnebje ne omogoča več
postavitve žičnice za malo daljše obdobje, resnici na ljubo pa niti klanec pod Urhom ni videti več kot smučišče,
saj so na vznožju nekdanjega smučišča zrasle hiše. Imejmo v mislih, da je od tiste zime minilo že 28 let.

V dvorano pridejo »ribstoli« …
V tisto obdobje sodi tudi nakup ribstola oz. letvenika, ki še sedaj omogoča vadbo v Zadružnem domu Zadvor.
Letvenik je telovadno športno orodje, namenjeno izvajanju gimnastičnih in telovadnih vaj. S pomočjo tega
preprostega stenskega orodja se lahko (še vedno) izvaja več različnih športnih aktivnosti: vaje za oblikovanje,
ogrevanje, krepitev in raztegovanje telesa. Le uporabite ga kdaj, zagotovo boste začutili vibracije preteklih
vadb.
Nasploh so bila omenjena leta namenjena krepitvi društvenih aktivnosti. Poleg rednih tedenskih vadb, ki so
bile sedaj že popolnoma utečene, si je društvo prizadevalo za izboljšanje delovanja na vseh mogočih ravneh.
Tako beležimo prvo sistematičnejše prizadevanje za objave v različnih medijih (poleg objav v Naši krajevni
skupnosti je objave zaslediti tudi v Delu, Dnevniku in na programih takratne TV Ljubljane).
Ugotovimo lahko tudi prizadevanje za izobraževanje članstva: kar nekaj članov je v tistem obdobju pridobilo
naziv smučarskega učitelja in učitelja za smučarski tek. Še naprej pa se je društvo soočalo z željami po
rekreaciji, ki so bile večje od ponujenih realnih možnosti. Predvsem je vse skupaj žulila prostorska stiska, zato
je bila učinkovita naveza z osnovno šolo več kot dobrodošla.

… in vedno več aktivnosti
Šolska telovadnica je bila dobro zasedena, a članstvo je želelo več. Nekaj aktivnosti se je preselilo v Zadružni
dom Zadvor in od tod tudi ideja o preureditvi dvorane v telovadnico. Ideja sicer v polnosti nikoli ni zaživela, a
dvorana kot večnamenski prostor, namenjen tudi rekreaciji, služi še danes, vsem težavicam in pomislekom
navkljub. Eden izmed pomislekov o primernosti dvorane je očitno že od nekdaj povezan s higieno in načinom
uporabe. Tako kot v teh dneh zavzeto prebiramo hišni red in načine uporabe dvorane, tako je bilo tudi tedaj:
skrb za higieno in čiste superge so osnove zdrave rekreacije v dvorani. Sploh v dvorani Zadružnega doma
Zadvor.

1987 V ospredju je smučarija

1988–1989 Kupili vlečnico, a zaman čakali na sneg
22

23

1988-1989 1990-1992

1990–1992 Čas sprememb in gorskega kolesarjenja

Turbulentni časi mnogih sprememb so ujeli tudi naše društvo. Spremembi politične ureditve, vojni, krizi in
vsemu ostalemu, po čemer pomnimo tista leta, lahko dodamo še dogajanje na mikroravni v okviru društva.
Tudi v njem je brbotalo zaradi različnih aktivnosti. Ena prvih večjih sprememb je bilo dokončanje garderob v
Zadružnem domu Zadvor, s čimer so člani uspeli dokončati vsaj 3-letni projekt dopolnitve namembnosti
dvorane, ki se je sedaj končno lahko začela uporabljati tudi kot športna dvorana. Nekaj, kar se je začelo z
neskončnim dopisovanjem, v katerem je društvo različnim občinskim in športnim strukturam utemeljevalo
pomen dvorane za rekreacijo, nujnost njene preureditve ter tudi z različnimi lobističnimi prijemi poskušalo
priskrbeti denar za obnovo, se je na koncu vendarle končalo s pozidavo arkad na senčni strani dvorane, ki
odtlej služijo kot garderobe. Če se morda sprašujete, kje so se famozne garderobe nahajale, vam izdamo
skrivnost: tam so sedaj obnovljene sanitarije, ki še naprej služijo članom društva in vsem drugim uporabnikom
dvorane.

Danes nepredstavljivo, a takrat očitno mogoče: društvo je za tiste člane društva, ki so sodelovali kot učitelji smučanja,
uspelo pri marsikaterem podjetju izposlovati opravičeno odsotnost z dela v času smučarskega tečaja.
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1990-1992 1990-1992
Od gorskega kolesarjenja do organizacije športnih tekmovanj

Kako nismo kupili snežnega topa

Tedaj se je začel tudi vzpon rekreativnega in tekmovalnega gorskega kolesarjenja. To je bilo obdobje, ko so
bile trgovine v Trstu, Gorici in na drugi strani Ljubelja oblegane z ljubitelji gorskega kolesarstva z naše strani,
saj pri nas prav veliko ponudbe še ni bilo. Iz lastnih spominov lahko zagotovim, da sem takrat prvič naletel na
prestave Shimano in znamenito kratico SIS, ki je pomenila natančno prestavljanje in oblilo zabavnih ur vožnje
po gozdovih bližnje okolice. Vsaj mulci tam na koncu osemletke smo čutili tako.

Pa vendar: že dejstvo, da je organizacijo prireditve izpeljalo naše društvo, govori o tem, da se je znotraj
društva izoblikovala ekipa sposobnih in nadobudnih organizatorjev, ki se še danes ne ustraši nobenega izziva.
Zato ni čudno, da so bila v tistih letih izvedena tudi tekmovanja v teku na smučeh, čeprav snega ni bilo prav
veliko. Prav tako je bilo izpeljano tudi tekmovanje v veleslalomu za Zobozdravstveno zbornico Slovenije. Tistih
nekaj dni snega leta 1990 je vodilne člane društva ponovno navdalo z ambicijo, zato so začeli razmišljati celo
o nakupu snežnega topa, ki bi omogočil smučišču pod Urhom vsaj nekajdnevni razcvet. A vseeno je bila cena
nakupa previsoka, da bi prišli dlje od razmišljanja, zaradi česar je ideja počasi utonila v pozabo. Temperature
pa od takrat naprej samo še rastejo, zato se zdi tedanja (ne)odločitev tudi z današnjega zornega kota dobra
odločitev.

Podobno razpoloženje je moralo vladati tudi v društvu, saj je v letih od 1989 do 1992 izpeljalo več
gorsko-kolesarskih dejavnosti, med drugim rekreativno kolesarjenje na Trebeljevo in vsaj dve dirki Pokala
Tabor Trophy plus. Če zaprete oči in se poglobite v spomine, se boste zagotovo spomnili prireditev Čez drn in
strn Urh 90 in Čez drn in strn Urh 91. Tisti z boljšim spominom se boste nemara celo spomnili, da je bilo
izvedeno tudi gorsko kolesarsko tekmovanje Za vrček piva. Tudi to je potekalo na Urhu. Resnici na ljubo je
potrebno na tem mestu še dodati, da je ŠD Zadvor prireditve predvsem organiziralo, pobude so prihajale od
drugod.

Kljub gradbenim podvigom, kolesarskim novotarijam in ostalemu dogajanju pa je življenje v društvu teklo
naprej po precej ustaljenih tirnicah. Tradicionalno je bila osrednja prireditev še naprej Molniški tek (z začetkom in zaključkom v osnovni šoli), prav tako sta brez zapletov potekali tudi moška in ženska rekreacija,
dejavni sta bili tudi balinarska in kolesarska sekcija, precej zanimanja je žela tudi vadba namiznega tenisa. Se
je pa kriza pokazala nekje drugje: plavalna sekcija, ki je temeljila predvsem na kartah za kopališče na Vevčah,
je počasi zamirala. Enkrat ni bilo dovolj zanimanja za vstopnice, spet drugič se kart po znižanih cenah sploh ni
dobilo, saj je Papirnica Vevče že čutila vplive krize. Kasneje je zgodba vevškega bazena žalostno ugasnila, zato
je z delom prenehala tudi plavalna sekcija

1990–1992 Čas sprememb in gorskega kolesarjenja

1990–1992 Čas sprememb in gorskega kolesarjenja
26

27

1993-1995 1993-1995

1993–1995 Dobro naoljen stroj

Društvo je v poosamosvojitvem obdobju zajelo veter v svoja jadra in s polnim elanom nadaljevalo utečene
projekte, h katerim se je vedno znova pridajalo nove ideje in načine za spodbujanje krajanov k rekreaciji. Tako
se plan za leto 1992 bere nadvse ambiciozno. V redno tedensko vadbo so bile vključene štiri sekcije: košarka,
ženska rekreacija, namizni tenis in družinska rekreacija; na sporedu je bil 11. Molniški tek, s katerim je društvo
v tem letu kandidiralo tudi za koledar Kaveljc in korenina, ponovno je bila načrtovana tekma zobozdravstvenih delavcev v veleslalomu, brez športnega dneva krajevne skupnosti ni minilo niti to leto. Poleg navedenega so bili načrtovani še naslednji dogodki:
- alpsko smučanje,
- gorsko kolesarjenje Za vrček piva
- gorskokolesarska tekma Čez drn in strn na Urhu
- rafting na Soči,
- ter šolanje društvenega kadra.
- smučarski teki,
- vzdrževanje trim steze in opreme,
V tem letu so stvari tekle gladko, težav s pridobivanjem dovoljenj (še) ni bilo, tudi izvedba prireditev ni bila
več problem, saj je organizacijska ekipa v preteklih letih pridobila mnogo koristnih izkušenj in je delovala kot
dobro naoljen stroj. Naloge so bile kot običajno razdeljene med rutinerje. Naj na kratko omenim nekaj tistih,
ki so bili po navadi zraven in leta 1992 ni bilo nič drugače. Na tak ali drugačen način so bili v zgodbo Molniškega teka (in v ostale prireditve) skozi leta vpleteni:
Peter Miklavec, Darko Pavlič, Jani Černe, Milan Bricelj, Janez Bricelj, Franc Grad, Boris Prusnik, Andreja Novak,
Marija Pavlič, Mateja Jeras, Vida Miklavec, Damjan Šubelj, Stane Tomc, Ljubo Alič, Ljubo Koljančič, Andrej
Peterca, Irena Koljančič, Aleš Jeras, Edo Lampič, Tone Pajk, Jože Bolta, Drago Jakoš, Mirjam Černe, Janez Alič .

1993–1995 Dobro naoljen stroj

1993–1995 Dobro naoljen stroj
28

29

1993-1995 1993-1995

12. Molniški tek se preseli na gozdne poti ali kako
je predsednik pripravljal menažko za na Povšetovo

Na enajsti izvedbi Molniškega teka je glavno dogajanje še vedno potekalo pred OŠ Sostro, pot pa je tekače
vodila proti Urhu, od koder jih je vzpon popeljal na Orle in nato v Podmolnik in za tempo 21-kilometrski progi
še naprej v Sadinjo vas, od tam v Sostro in nazaj v šolo. Ta trasa še danes predstavlja kraljevsko etapo
Zadvorskega hriba in je še vedno izziv za vse, ki dandanes tekajo naokoli ter prisegajo na tako imenovane trail
teke. Že naslednje leto se je trasa spremenila. V zapisniku o sestanku z mestnim sekretariatom za notranje
zadeve preberemo, da se trasa Molniškega teka v celoti prenese na gozdne poti Dobrunjskega in Zadvorskega
hriba ter na ta način razbremeni javne ceste. Tako se je povečala tudi varnost udeležencev prireditve.
No, pa se je kljub temu stvar zapletla in vlogo za prireditev so na sekretariatu 19. 4. 1993 zavrgli, saj naj bi bila
nepopolna. Lahko si predstavljate zadrego organizatorjev zgolj nekaj dni pred izvedbo teka. Prireditev so se
vseeno odločili izpeljati, vendar so že med tekmovanjem dobili obisk mož v modrem. Ko so policisti vprašali,
kje je odgovorna oseba, so jih seznanili, da nekje na progi. Predsednik se je tekmovanja namreč udeležil kot
eden izmed tekmovalcev, saj je verjetno predvideval, da policija ne bo tekala za njim po bližnjih gozdovih. Še
isti dan se je moral zglasiti na policijski postaji v Mostah in medtem ko je doma menjal trenirko za suknjič
(policiste sicer tudi formalna obleka ni omehčala), je ženi Majdi z rahlo kislim nasmeškom svetoval, naj
nakuha velik lonec ješprenja, da mu ga bo v menažki nosila na Povšetovo.

Prednost domačega terena ali kako so izgubljenega tekača skoraj s policijo iskali
Na enem izmed Molniških tekov so organizatorji na cilju zaman čakali nekega udeleženca. Po preteklih
izkušnjah z usmerjevalnimi oznakami so zdaj na progi postavili kontrolne točke s »kontrolorji«, ki so
spremljali štartne številke tekmovalcev in tako vedno vedeli, kateri izmed tekačev je progo pretekel
pravilno, kateri pa bi jo morebiti lahko ubral po bližnjici.
Po pretečenem precej daljšem času od predvidenega je organizatorje začelo pošteno skrbeti, saj enega
tekača ni bilo na cilju. Udeleženec bi se lahko poškodoval ali zaradi drugih zdravstvenih razlogov morda
obnemogel nekje ob poti, kjer ga drugi udeleženci niso opazili … Skrbi je bilo veliko in nekaj članov
društva se je podalo na progo, da bi ga poiskali. Imeli so natančen podatek, do kje so ga kontrolorji na
progi še zabeležili, zato so se osredotočili na tisto področje. Vmes so se pozanimali tudi, za koga gre in
od kod je doma.
Izkazalo se je, da je bil tekmovalec doma v bližini, med tekom pa je namesto proti cilju zavil kar domov
in s tem organizatorjem povzročil nemalo sivih las.

Pa se na koncu ni izcimilo nič strašnega. Pravna oseba je dobila kazen 15.000 tolarjev, Milan kot odgovorna
oseba 3.000 tolarjev. Izkušnja je bila ravno prav zoprna, da se od takrat naprej predpripravi na tek posveča še
posebna pozornost in tudi zato do dandanes ne beležimo več tovrstnih zapletov.

Navihani lovci niso vedno v pomoč

Polkov kotel je bil vedno čist, ma kaj čist – 'zglancan'

V tiste čase gre tale spomin, ko sta bila start in cilj pri osnovni šoli in se je še teklo čez Molnik. Za trasiranje poti čez Molnik je bil zadolžen Edo, ki je večer prej to tudi vestno storil in prireditveni dan preživel v
brezskrbni delavnosti, ki pritiče izkušenemu organizacijskemu mačku. Pa se je kmalu po prihodu večine
tekmovalcev na igrišču začel špetir, češ da so nekateri tekači goljufali in izbirali bližnjice čez Molnik. Še
prav posebej so bili jezni tisti, ki so bili do znamenite bližnjice v vodstvu. Ni bilo druge kot se odpraviti
gor, v hrib, na preverbo stanja. Ko je Edo lomastil po trasi, je ugotovil, da je nekdo spremenil oznake, ki
so vodile po pravi trasi. Tisti, ki so Molnik poznali že od prej, so seveda tekli po pravi trasi, medtem ko
so ostali sledili napačnim oznakam. Na cilju se je na koncu vse razrešilo, da je bilo prav za vse, a odmev
zapleta ni potihnil. Čez nekaj dni je bilo navihane dovtipe slišati predvsem s strani lovcev: češ, kako da
so tekači zgrešili pot, so mar za srnami tekali? Na koncu se je izcimilo, da je nekaj zelenih navihancev, pa
ne škratov, ki jih radi najdejo v Brunarici Zadvor, takoj za trasiranjem trase malo po svoje preuredilo
oznake na poti. Od takrat je spoznanje, da je potrebno imeti na začrtani progi čim več ljudi, ki pazijo na
to, da kak tekač na zaide na njemu bolj logično pot.

Z Molniškim tekom je resnično živelo veliko ljudi, tudi takih, ki so
bili na videz daleč stran od rekreacije. Ampak urediti se je pa na
račun te vpletenosti vedno dalo vse. Kot na primer takrat, ko je za
žejo tekačev skrbela ekipa Edo Lampič, Janez Bricelj in Jože Bolta.
Po navadi so kuhali čaj v velikem črnem kotlu. Vedno ga je bilo
dovolj za vse in še ga je ostalo. A kotel je bilo treba pred tekom in
po njem vedno dobro očistiti. »Ta star Polk« je bil ob vrnitvi kotla
vedno zelo zadovoljen. Se mu je kar smejalo in je znal povedati,
da sam tega kotla nikoli tako ne zglanca. »Duš, saj ga za prašiče
nucam,« je še smeje pridal. »Ja,« se nasmehne Edo, »smo b'li
zagnan' takrat. Ta kotel sem res v nulo skrtačil vsakič znova.
Ampak čaj je bil pa dober.«
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Družinska rekreacija v Športnem društvu Zadvor
Vida Miklavec
Bilo je konec osemdesetih let, ko moški privrženci tekaške vadbe v Zadružnem domu niso bili preveč
redni obiskovalci, moj interes pa je bil, da bi poleg očeta vadili skupaj še mama in otroci. Družine
Miklavec, Černe, Amon ... smo začele z vadbo v Zadružnem domu, kjer je bilo sprva tako mrzlo, da je
rekreacija potekala kar v bundah. Namen vadb je bil, da jih obiskuje vsa družina, ne da bi iskali varstvo
za otroke, obenem pa smo se tudi družili med seboj, tako otroci kot odrasli, in to v športnem duhu.

Društvo nam je (ob ustrezni podpori predsednika) kmalu omogočilo vadbo v telovadnici Osnovne šole
Sostro. Obisk je bil vsako leto večji, saj je bila ta vrsta vadbe novost na prizorišču športne rekreacije. Bili
smo opaženi s strani mestnih in državnih športnih organizacij ter bili deležni zanimanja in pohval.

Ko sem opazovala otroke, sem spoznala, da so se sprostili tudi zaradi prostranosti velike telovadnice, kjer
je bilo dovolj prostora za tekanje in lovljenje. Radi so raziskovali telovadnico in izumljali svoje podvige.
Zagotovo bodo mnogim med njimi urice družinske rekreacije ostale za vedno v spominu in prepričana
sem, da nam je v vseh teh letih uspelo vzgojiti podmladek, ki ima šport v krvi.
Večnosti v življenju ni in tako je po petindvajsetih letih družinska rekreacija prenehala s svojim delovanjem. Mnogi so nas spraševali zakaj, saj marsikdo pogreša ta način vadbe in druženja. Najbolj vztrajni smo
zaradi želje po druženju in rekreiranju, pa tudi ob dejstvu, da prostih terminov v telovadnici ni bilo moč
dobiti, pričeli s pohodi na Orle. Zdrav duh v zdravem telesu ostaja v nas.

Telovadnica s svojo opremo je omogočila izvajanje pestrejše vadbe. Začetnemu skupnemu ogrevanju so
sledile igre z žogo, najpogosteje je bila to košarka. Ker je bil obisk iz leta v leto večji, smo poseben prostor
v telovadnici namenili manjšim otrokom, poleg tega pa se nam je pridružila še vzgojiteljica Dori. Prijetno
je bilo gledati njihove športne igrice pod njenim vodstvom. Starejši otroci, mamice in očetje pa smo igrali
košarko. Najpomembnejše pravilo je bilo, naj vsakdo pazi na šibkejšega in ga spodbuja. S tem se je poleg
športnih vrednot širila tudi tolerantnost drug do drugega, saj je bilo novih udeležencev družinske
rekreacije vedno več, hkrati s tem pa je bila velika tudi raznolikost obiskovalcev.

Telovadnica je postajala premajhna, število prijavljenih v sekciji je doseglo število 70. Predstavljajte si
vrvež štiridesetih otrok in tridesetih odraslih.

Novo zgrajena telovadnica Osnovne šole Sostro je omogočila, da se je družinska rekreacija s svojo vadbo
razširila še v prostore male telovadnice. Tako so tudi manjši otroci dobili varen prostor za igro v športnem
duhu. K izvajanju prakse smo pritegnili mlade navdušence za šport in pridružili so se nam Polona, Mirjam,
Tine, Nina ... Dori je povabila Jelko in vključila še svojo Živo.

Predsednikove vedno nove ideje so prinesle tudi obiske Miklavža v spremstvu angelčka. Veselje otrok je
bilo veliko in vsako leto so mu obljubili, da bodo ostali pridni. Povabili smo ga vedno znova.

Priljubljenost družinske rekreacije je prerasla okvire mamic, očetov in otrok. Vadbo so začele obiskovati
tudi babice s svojimi vnuki. Nekateri otroci so prišli v spremstvu staršev še preden so shodili, se počasi
privajali in vključevali v igro, vadbo, kasneje tudi v igranje košarke. Nekateri so kasneje pripeljali še svoje
prijatelje, saj je bilo najpomembnejše dobro počutje.
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Miklavževanje v ŠD Zadvor
Jani Černe
Miklavževanje se je začelo pri Bricljevih pred približno 20 leti. Prišli so vnuki in s tem tudi želja, da bi z
miklavževanjem razveseljevali domače otroke. V začetku si je Milan kostum sposodil pri prijatelju, ker pa
je bil vedno poln idej in pri hiši pridna in iznajdljiva šivilja Mateja, so pri njih doma nastali kostumi
Miklavža, angelčka in parkeljna. Miklavž je obiskal domače otroke in tudi na sosedove ter mnoge otroke
bližnjih in daljnih prijateljev ni pozabil.

Tako je prišel Miklavž tudi v ŠD Zadvor, kjer je na začetku obiskoval najmlajše člane, kasneje pa so ga
nestrpno čakali tudi odrasli (na družinski rekreaciji, pa tudi pri jogi, ženski rekreaciji …). V začetku sta ga
spremljala angelček in parkelj. V vlogi angelčka in hudička se je zvrstilo kar nekaj članov ŠD Zadvor, sedaj
pa Miklavža spremlja samo še angelček, saj so otroci, kot lahko opazimo, postali bolj pridni. V knjigi, ki jo
nosi Miklavž s seboj in si zapisuje celoletno pridnost mladih pa tudi manj mladih, črnih pik skoraj ni več
zabeleženih.
Dober glas o našem Miklavžu je segel tudi do RTV Slovenija, kjer je ob spremstvu angelčka obiskal oddajo
Dobro jutro. Po Milanovem odhodu je še vedno obstajala želja, da s to tradicijo nadaljujemo, saj je pri
otrocih, pa tudi odraslih, zelo dobro sprejeta. Sam se za Miklavžev čas oblečem v dobrega moža in ob
pomoči pridnega angelčka in predsednice športnega društva razveselim otroke z darovi.
Največja zahvala pri tem pa velja Mateji Jeras, ki skrbi, da so kostumi še vedno v zelo lepem stanju in da
se tradicija nadaljuje.

Enkrat v vlogi vaditeljice, drugič v vlogi
Miklavževega angelčka
Mirjam Černe
V društvu sem sicer vodila družinsko rekreacijo, aerobiko, splošno
vadbo, vadbo za otroke in vadbo za starejše. Več let sem bila vodja
tekmovanja na Molniškem teku, sodelovala sem pri organizaciji
tekaob baklah in bila koordinatorka Zdravega društva in članica
IO ŠD Zadvor.

Ker pa se je Milanu Briclju težko reklo ne, me je vzel s seboj tudi,
ko je kot Miklavž obdaroval otroke na družinski rekreaciji. Z njim
sem hodila tudi po Sostrem in Dobrunjah ter enkrat celo obiskala
RTV, kjer smo bili gostje v oddaji Dobro jutro.
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ŠDZ se med prvimi pridruži Športni uniji Slovenije
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V čas po osamosvojiti spada tudi oblikovanje in ustanovitev Športne unije Slovenije, ki je nato v naslednjih
letih postala krovna organizacija rekreativnega športa pri nas. Ta organizacija je tedaj pod svojo streho združila društva Partizan in vse ostale športne organizacije, ki so zainteresiranim omogočale sodelovanje v športu,
še posebej na netekmovalen, rekreativen način. ŠD Zadvor je med prvimi podpisalo pristopno izjavo, saj že od
ustanovitve dalje vidi svoje poslanstvo predvsem v širjenju športa za vse. V približno istem času je društvo
postalo tudi del Športne zveze Ljubljana.
Gorsko kolesarjenje je leta 1992 in 1993 šele dobivalo pravi zagon in tudi na tem področju ŠD Zadvor ni stalo
križem rok. Leta 1993 tako beležimo kar tri tovrstne dogodke: februarske Po klančku gor, po klančku dol,
majski maraton Razgibajmo življenje ter tekmovanje na Urhu Za vrček piva.

Čas gorskih kolesarjev in veslanja
Snega pa tista leta ni bilo, še v arhivih ga ni najti niti za ped. Zgolj tu pa tam je v fasciklih zaslediti listino z
razpisom bodisi za smučarske teke bodisi za veleslalom zobozdravstvenih delavcev, ali za tek ob baklah. A
vedno znova je zraven najti tudi pripis odpovedano. Res, če ima narava svojo pot, niti najboljša volja ne
pomaga. V tem duhu je minila tudi zima v letu 1995. A po drugi strani so prireditve, ki so bile načrtovane v
kopnem letnemu času, vse uspele in na posamezne je prišlo tudi po 300 udeležencev. Leto 1995 se v kroniki
našega društva beleži tudi kot leto organiziranega veslanja, saj so se člani začeli udeleževati različnih veslaških
dogodkov. Eden bolj uspelih, vsaj z društvenega in družabnega vidika, je bil dvodnevni Spust po Kolpi od
Prelesja do Vinice. Viri povedo, da je bil glavni pobudnik za sekcijo vodnih športov Ljubo Koljančič, ki je
številne člane navdušil za kajake in kanuje, zaradi česar je društvo kasneje nakupilo celo lastne rafte.
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Kolpa 95 – Prve ne pozabiš nikoli
Dori Gašperšič Peterca
Ta mini zapis so maksi spomini na prvo veslaško druženje ob Kolpi, ki je bil hkrati moj prvi stik s Športnim društvom Zadvor. Vse se je začelo v vrtcu, ki ga je v tistem času redno obiskoval tudi Milan Bricelj,
ki je hodil po svojega vnuka. Poln elana in navdušenja je pripovedoval, da je res napočil čas, da se
pomerijo mišice tudi na vodi.

S svojim navdušenjem me je pregovoril, da sem se s prijateljico udeležila prve Kolpe. »Nič ne skrbi, za
vse je poskrbljeno, samo, da nas bo več …« so bile njegove besede. Vikend se je pričel adrenalinsko in v
pričakovanju nečesa novega, stran od ustaljenega. Šotor v prtljažnik, nekaj suhe hrane, rezervna oblačila, to je bila vsa priprava. V Osilnici smo splavili kanuje, vanje namestili sode, in vožnja se je začela. Voda
je bila topla, vreme več kot idealno. Skrbno načrtovana pot ni predvidevala nizkega vodostaja, zato so
morali fantje v skrbi za zaupana jim drseča prevozna sredstva na mišični pogon ta na določenih mestih
kar nositi. Zaradi varnosti. Svoje.
Na suhem smo se usklajevali in nudili podporo drug drugemu, saj so bili davek veslanja tudi obvezni žulji
in odrgnjena koža na dlaneh ter sončne opekline. Večerno druženje ob ribah v kampu pa – neprecenljivo. Prav tako pripovedovanje o vtisih, načrtovanje veslaške strategije naslednjega dne in pripovedovanje anekdot iz športnega življenja članov. Nedeljsko kopanje v Vinici je sodilo zraven kot nenadomestljiv
del. Vikend se je končal prehitro, kot vse popolne reči.
Ob prihodu domov smo se zbrali na Bricljevem dvorišču kot največji zmagovalci. Nikoli ne bom pozabila
Milana, ki je dejal: »Vesel sem, da nam je uspelo. Treba bo nabavit kanuje za društvo. Veslamo pa lahko
po Ljubljanici. Za trening.« Nova vizija, nove naloge. V tem vikendu smo se spoznali na drugačen način. Z
nekaterimi smo navezali prijateljske vezi, ki jih negujemo še danes. In veslanje po Kolpi? Bilo je še nekaj
ponovitev, ampak prva … prve(ga) ne pozabiš nikoli.

1996 Vzpon »outdoor« aktivnosti

Kar se je napovedovalo že vse od leta 1994, je v 1996 končno vzcvetelo. V ŠD Zadvor se je zgodila evolucija v
namiznem tenisu. Navdušenje nad tem zanimivim športom se je z odrasle populacije preselilo na osnovnošolce, ki so v okviru društva več kot navdušeno vihteli loparje in se preizkušali v skrivnostih namiznega
tenisa. Bolj globoko so vrtali, večja se je kazala potreba po nadgradnji te vrste rekreacije, zato se je v društvu
začelo razmišljati v dveh smereh. Po eni strani je bila dolgoletna društvena želja nakup namiznoteniškega
robota, ki bi igralce spodbujal pri treningu in jih silil v pravilno izpeljavo udarcev, po drugi strani pa je bila
želja članov po sistematičnem napredku vse močnejša, zato je društvo krenilo v iskanje trenerja/vaditelja za
osnovnošolce, kar je na koncu pripeljalo do angažiranja Aleša Smrekarja. Pod njegovim vodstvom so se v
naslednjih letih osnovnošolci udeleževali najrazličnejših turnirjev in tam praviloma dosegali dobre rezultate.
Sicer pa leto 1996 z lahkoto označimo za leto rekreacije na prostem, saj je bilo tiste dni čutiti veliko navdušenje za gorsko kolesarjenje, pohodništvo in veslanje. Tako sta bila organizirana Kostanjev maraton in akcija Po
klančku gor, po klančku gor, ki se je iz enodnevnega dogodka prelevila v nabor sedmih izletov, v okviru
katerih so se udeleženci povzpeli na Krim, Kucelj, Miklavž, Obolno, Črni vrh in Janče.

Šport dopolnjevali s kulturo
Ni pa bilo to vse: tega leta so športniki iz našega društva dokazali, da je šport neposredno povezan s kulturo.
Korelacijo so dokazali s kolesarskim izletom na Muljavo, kjer so si v priložnostnem gledališču na prostem
ogledali dramo iz opusa Josipa Jurčiča Cvet in sad. Tega leta so se člani društva prvič tudi organizirano udeležili Levstikovega pohoda Od Litije do Čateža. Omenjeni pohod je služil kot imenitna priprava za vrhunec pohodniške sezone. Kar nekaj ljudi se je v organizaciji našega društva leta 1996 namreč odločilo za vzpon na Triglav.
Kot zanimivost še omenimo, da je bilo Rudno polje začetek in konec te gorske ekspedicije, ki je seveda pred
tem, kot je bilo v navadi, od Milana prejela natančna navodila glede kondicijske priprave in vsebine nahrbtnika (glej fotograﬁjo). Za konec pregleda zunanjih rekreativnih dejavnosti se je potrebno ustaviti še pri veslanju.
To leto kronisti štejemo za leto splavitve treh kanujev: Smuča, Krapa in Ščuke. Brzeli so marsikje, med drugim
so se še posebej izkazali v naslednjem letu, a o tem nekoliko kasneje.
O rekreaciji na prostem je potrebno dodati še, da je društvo to leto
uspešno izpeljalo (smučarski) Tek ob baklah, v kopnih mesecih pa
tudi Molniški tek. Leta 1996 je bil že 16. zapored. Številka, ki že sama
po sebi predstavlja imeniten organizacijski uspeh. Med dejavnosti na
prostem seveda lahko štejemo tudi balinanje – balinarji so še naprej
uspešno nastopali v nižjih ligah in uspešno gostili tekme na igrišču v
Brunarici Zadvor. Tudi v tem letu je ŠD Zadvor organiziralo redno
rekreativno vadbo aerobike, rekreacijo za moške ter družinsko
rekreacijo, pozabilo pa ni niti na izobraževanje svojih članov.
Dorica Gašperšič se je tega leta uspešno udeležila tečaja na temo
vodenja otrok v športnih panogah.

ŠDZ se med prvimi pridruži Športni uniji Slovenije
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Kako so se rodili »Klančki« in komu pripadajo »avtorske pravice«
Dušan Korelc
Kolesarska sekcija je v ŠD Zadvor delovala že precej pred začetkom Klančkov. Nikoli nismo bili prav
številni, smo pa bili tem bolj navdušeni nad spoznavanjem domovine s kolesarskega sedeža. Udeleževali
smo se skoraj vseh maratonov, ki jih v tistih časih ni bilo malo. Tako smo se spoznali tudi z Lojzetom
Dežmanom s Kokrice, ki je vsako leto v mesecu januarju organiziral kolesarjenje na partizanske
Dražgoše. Povabil nas je, naj se udeležimo njegove akcije 2x20 vrhov po Sloveniji, ki jo je prvič izpeljal v
letu 1996. Naslednje leto jo je razširil na 4x20 vrhov,razdeljenih po regijah. S Tonetom Pajkom sva se
odločila,da bova vse naredila od doma. To je zahtevalo precej časa, kar naju je skoraj prisililo v povezovanje več ciljev v eno traso. Na nekaterih so se nama pridružili tudi Milan Bricelj pa Janez Vezenšek in še
nekateri nečlani.

S Pajkom nama je uspelo in bila sva med približno 30 kolesarji iz vse Slovenije, ki so osvojili vseh 80
vrhov. Sam sem v tistem letu uresničil še nekaj, o čemer smo že dolgo modrovali: na kolo sem natovoril
šotor, spalko, oblačila in živež, nato pa sem skoraj vse vrhove v štajerski regiji pobral v štirih dneh.
Seveda sem po vrnitvi vse živo zamoril z zgodbami s potovanja in pridobil nekaj somišljenikov, s katerimi
to počnemo še danes.
Kokrški Lojze je v letu 1998 obupal in akcije ni ponovil. Nekateri še niso imeli polnih starih knjižic, pa
smo jih spremljali na teh poteh. Seveda smo ubrali tudi kakšno po svoje. Na teh druženjih se je vedno
bolj kristalizirala ideja, da kaj takega ne sme zamreti. Odpravili smo se na Kokrico do Lojzeta po žegen
glede avtorskih pravic. Z veseljem nam ga je dal in kocka je padla: naslednje leto bomo imeli svojo
akcijo. Sledilo je še kar nekaj sestankov in potem tudi analiz, kot jih je imenoval Milan, na temo: Kako to
izpeljati? A uspelo nam je. Dokaz za to je že sedemnajsta ponovitev in v tem času smo imeli že neverjetnih 307 različnih ciljev.
Sam sem vsako leto poizkusil združiti čim več klančkov v štiri- do petdnevno traso, ki smo jo potem
obredli s šotori in vso ostalo kramo. Udeležba na teh poteh je nihala od 3 pa do 7 članov in v vseh teh
letih se je nabralo raznih zgodb za debelo knjigo.

Pa dve skrajnosti: Teža prtljage je na teh poteh zelo zelo pomemben dejavnik. Vsakega, ki gre z nami
prvič, na to tudi opozorimo. In tako je kolega že doma iztisnil tri četrtine zobne paste, odžagal dve
tretjini ročaja in polovico ščetin na zobni ščetki, odstrigel tri četrtine ščetin na brivskem čopiču – to je
bilo smeha. Spet drugega kolega je že prvi dan ture hudo zdeloval vsak vzpon. Le kaj mu je? Saj je
vendar dobro ﬁzično pripravljen. Zvečer, ko je odprl svoje torbe, nam je bilo hitro vse jasno. S sabo je
vozil liter olja v steklenici, pa liter kisa v steklenici, pa keramični solnico in poprnico, pa zajemalko,
skratka, pol kuhinje. Nič več se nam ni smilil.

Legendarni »kolesarski« vzpon na Dobrčo
Ena izmed nepozabnih se nam je pripetila 2003. Takrat smo imeli za cilj tudi Dobrčo. Po informacijah z
interneta naj bi se dalo po »bližnjici« od Dobrče do planine Preval celo kolesariti. Kmalu pa smo ugotovili, da je to nemogoče, saj je šlo za čisto pravo planinsko pot. Kolesa smo dobesedno nosili na ramenih.
Ko smo se le nekako prebili do planine Preval, smo si pošteno oddahnili in si bili enotni, da takšnega
nošenja koles še nismo doživeli. Zato pa je bilo nadaljevanje toliko lepše, saj smo nadaljevali po čudoviti
Bornovi poti do Ljubelja. Na tej poti je tudi približno 200 m tunela, kjer smo potrebovali svetilke. To je
bila ena najlepših panoramskih voženj s kolesom, kjer smo na eni strani občudovali prelepo Šentansko
dolino, na drugi strani pa strme karavanške gore. Za zaključek in poslastico pa smo se povzpeli še na
stari mejni prehod na Ljubelju.
Pa še ena kar tako: V letu 2004 smo se v počastitev vstopa Slovenije v EU odločili za turo ob hrvaški meji
– od Lendave do Portoroža. Sicer ni bila direktno povezana s klančki, smo pa na klančkih pridobivali
kondicijo zanjo. Vozili smo čim bliže meji, malo po Sloveniji, malo po Hrvaški. Držali smo se utrjenih cest
in v hrib smo rinili samo, če je bilo nujno. Kolikor vem, je to edina naša tura, o kateri obstaja tudi potopis. Petega dne smo se med neznosno vročino bližali morju in se ves dan pogovarjali samo o kopanju.
Končno ugledamo Portorož in se kljub vsemu odločimo najprej za pivo, šele potem za kopanje. Ampak
cena piva me je tako pogrela, da mi ni bilo več ne do Portoroža ne do morja. Po dolgem prigovarjanju in
grožnji prijateljev, da me bosta kar oblečenega vrgla v morje, se vdam in skočim sam. Ampak samo za
deset sekund.

Ena pozitivna: Nedelja zvečer v Jeruzalemskih goricah. Iščemo prostor za šotorjenje, pa so povsod samo
vinogradi in zidanice. Na križišču se odločamo, kaj storiti, ko pristopi domačin in nas pobara, kaj je na
stvari. Ko mu zaupamo svoje težave, nas povabi na svoje. V sadovnjaku nam odkaže šotorišče, nas
povabi v vinsko klet, zakuri v štedilniku, nas zjutraj pogosti s kraljevskim zajtrkom in je na koncu skoraj
užaljen, ko mu hočemo vse to plačati.
Pa negativna: Prav tako proti večeru se prebijemo iz pragozda na avstrijski strani Olševe čez mejo nazaj
v Slovenijo. Za približno 500 m poti smo porabili skoraj tri ure. Namen je bil postaviti šotore na prvi
primerni lokaciji. Ko jo ugledamo, se pojavi tudi nebodigatreba – član zelene bratovščine. Nahruli nas,
kaj da tam počnemo, če pa je kolesarjenje prepovedano (res je, ampak v Avstriji). Pa da bi nas lahko
ustrelil (zamešal z divjadjo), pa da bo klical policijo itd itd. S takim bolnikom nismo hoteli imeti opravka
in neradi se spustimo v dolino Koprivne. Dolina je ozka, komaj je prostora za cesto in potok. Skoraj že v
temi najdemo primeren prostor, postavimo šotore in skušamo čim prej pozabiti na vse skupaj.
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1997–1998 Med drugim tudi po poteh Argonavtov

Leti 1996 in 1997 sta si bili v mnogočem podobni: potekalo je enako število rednih tedenskih rekreativnih
vadb, društvo je še vedno iskalo različne prilike za veslaške in kolesarske projekte, podobno je bilo število
članov (160), pa še nekaj je bilo skupno: izpeljava smučarskega teka ob baklah v dolini pod Urhom ni bila
mogoča, saj so bili zimski meseci prezeleni. Tako glede tega beremo v zapisnikih domala identična poročila:
»da smo prisiljeni Tek ob baklah preložiti na kasnejši termin zaradi slabih vremenskih razmer. Sicer je za
prireditev vse pripravljeno: naloge za posamezne sodelujoče pri izvedbi teka so razdeljene; vsak tekmovalec
bo na štartu prejel štartni kartonček, na katerem bo vpisano ime in priimek ter štartna številka in kategorija,
ki jo bo posameznik zastopal. V primeru več prijavljenih v posameznih kategorijah moramo biti pripravljeni
tudi na večjo 'drobitev' posameznih kategorij«.
Nemara bi bilo tu dobro pojasniti pojem »drobitev posameznih kategorij«: gre za to, da je društvo vse od
svojega nastanka spodbujalo predvsem razvoj rekreativne vadbe čim večjega števila ljudi. Te je treba
včasih za redno udejstvovanje tudi motivirati in eden od relativno preprostih in lahko izvedljivih načinov je
podeljevanje pokalov, medalj, priznanj najboljšim ... Če je razpisanih več kategorij, društvo lahko razglasi
več zmagovalcev. To seveda pomeni tudi več zadovoljnih in uspešnih rekreativcev, ki prejmejo priznanje in
so tako morda še malo bolj motivirani za nadaljnjo rekreacijo. Od tod drobljenje.
Izvedba Molniškega teka je tudi v tem letu potekala v ustaljenem ritmu; umestitvi dogodka v letni plan je
sledilo pridobivanje dovoljenja na mestni upravi. Še pred tem je bilo treba obvestiti policijo in pridobiti dovoljenje Komunalnega podjetja Ljubljana. A za to ni zadostoval zgolj dopis kot nekdaj, temveč je bila potrebna
izdelava elaborata. Izdelava takega dokumenta je seveda predpostavljala komunikacijo organizatorjev iz
društva ter prometnih inženirjev iz KPL. Lahko si predstavljate, da so zemljevidi z označenimi trasami teka
intenzivno romali sem ter tja. V tem obdobju je bil Molniški tek del vseslovenske akcije Kaveljci in korenine.

Kolpa, Krka in Ljubljanica od izvira do izliva
Zračnico je predrla zamrznjena smrekova iglica

Kolesarjenje ali planinarjenje?

Kako so fantje skozi zaveso špegali
Irena Koljančič
Moji začetki v ŠDZ so bili pred več kot 20 leti, ko sem obiskovala žensko rekreacijo. Na aerobiko sem
hodila v Polje, zato sem prišla na dan z idejo, da bi jo lahko imeli tudi v Zadvoru. Dogovorila sem se z
vaditeljico in dobili smo novo panogo. Po nekaj letih mi je uspelo pridobiti še vaditelja za pilates in tudi
ta rekreacija je uspela. Vse telovadnice so bile običajno zasedene in tako smo imele vadbo kar v avli
osnovne šole.

Ko je Slovenijo preplavila zumba, sem spet vztrajala in dobili smo kar štiri termine za zumbo, saj je bila
to tiste čase najbolj obiskana panoga v društvu. Spomnim se, da sem morala nekaterim kandidatkam
reči ne, ker je bila dvorana prepolna. Štiri leta sem sodelovala tudi kot tajnica društva. Idej mi očitno ni
zmanjkalo in tako sem na enem od sestankov IO predsedniku Milanu omenila vadbo trebušnega plesa in
ga prosila za termin v Zadružnem domu. Še danes ne morem pozabiti njegovih besed. »Dobite termin...
ob petkih zvečer. Bomo preselili namizni tenis na oder Zadružnega doma, dekleta pa boste imela v
dvorani trebušni ples.« »Hvala, Milan!« Najprej so bili fantje jezni, ko pa so skozi zavese špegali našo
vadbo, se je tudi jeza razkadila.

Precej aktivna veslaška sekcija je bila v 1997 polna entuziazma: taborjenje ob Kolpi s pridihom aktivnega
robinzonstva je postalo njihov zaščitni znak, prav tako tudi udeležba na spustu po slapovih Krke. Kot vrhunec
tega leta pa je ostal v arhivih zabeležen Spust po sledeh Argonavtov. Šlo je za spust od izvira Ljubljanice do
izliva v Savo. V resnici se je začelo veslati na Verdu, saj od tam naprej Ljubljanica omogoča prijeten spust proti
Podpeči. Posebnost spusta je bila tudi menjavanje posadk, saj so se na poti v treh čolnih v vsakem izmed njih
vsaj 3-krat zamenjale posadke (pri Podpeči, v centru, na Vevčah). Tudi zato dobre volje ni manjkalo, četudi je
spust v spodnjem delu zahteval kar nekaj prenašanja čolnov prek jezov. Tistega dne so veslači preveslali
Ljubljanico v dolžini 45 kilometrov.
Tradicionalno je postalo tudi prizadevanje za čim več terminov v dvorani Zadružnega doma Zadvor in v OŠ
Sostro. Ker je bila uporaba dvorane Zadružnega doma še vedno nekako novost (kljub večletni uporabi in
zgraditvi garderob), je Upravni odbor Zadružnega doma Zadvor od športnega društva konstantno zahteval
čiščenje dvorane. Pridržali so si pravico do ocenjevanja opravljenega čiščenja ter ob tem večkrat tudi zapisali,
da mora ŠD Zadvor v dodeljenih terminih vplivati na uporabnike (predvsem otroke) v tolikšni meri, da ti ne
bodo motili drugih uporabnikov Zadružnega doma.
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Cveti namizni tenis, priljubljeno je kostanjevanje

Kaj je za SŽ mini skupina?

Gladko in rutinirano je še naprej potekala tudi organizacija veleslaloma zdravstvenih delavcev v Kranjski Gori.
Kot samoumevno sekcijo, kjer so stvari precej dobro razdelane, se je jemalo tudi balinarje in igralce namiznega tenisa, ki so že od leta 1994 doživljali pravi razcvet. Poleg precej obiskanih otroških vadb tega športa (kjer
je v tem letu sicer prišlo do menjave trenerja: Aleša Smrekarja je zamenjal Rok Rakun), so imeli igralci namiznega tenisa na voljo tedensko kar tri, sicer precej zaželene termine v OŠ Sostro (to so tisti od 20:00 do
22:00).

Leta 1997 se je skupina štirih kolesarjev odpravila v Trbovlje (in od tam na Kum ter čez hribe
nazaj v Zadvor). Pri nakupu vozovnic so kolesarji pričakovali popust, ki pritiče mini skupini.
Pa so jim na železniški postaji pojasnili, da to
ne gre, ker je mini skupina sestavljena iz najmanj petih ljudi. Sledil je nakup običajne vozovnice brez popusta, a vztrajnim kolesarjem zadea vseeno ni dala miru in so sprevodnika na vlaku
povprašali o tej zadevi. Ta jim je mirno odvrnil,
da mini skupina šteje najmanj tri osebe. Posledično dovtipov na vižo železničarske neusklajenosti tisti dan ni manjkalo; zaplet je tako popestril že tako zanimiv izlet. Kasneje je seveda sledil dopis na upravo Slovenskih železnic z željo po pojasnitvi pravil v zvezi z mini skupinami, a društvo vse do danes odgovora ni prejelo.

Mirovala ni niti pohodniška sekcija, kjer so se v tem letu tradicionalno odpravili na pohod od Litije do Čateža,
tudi z namenom pridobiti kondicijo za kasnejši vrhunec pohodniške sezone: predviden je bil izlet na Triglavska
jezera.
Društveni kolesarji so devetdeseta peljali v svojem ritmu. Ta je bil precej intenzivne narave in usmerjen
predvsem v kolesarjenje na markantne vzpetine, še posebej tiste, ki so bile dosegljive od doma in zato niso
zahtevale dodatne logistične organizacije. Vseeno so apetiti segali tudi višje od Kostanjevega maratona, ki je
tisto leto postal pridruženi član Klančkov. Da je bila zadeva še bolj komplementarna in je dodobra izkoristila
vse možne pomene pridevnika kostanjev, je bil v letu 1997 organiziran kolesarski izlet na Janče, kamor se je
odšlo ravno na dan kostanjeve nedelje, ki oktobra tradicionalno poteka na Jančah. Poleg tega so se kolesarji v
tem letu povzpeli še na Slivnico, Kum, Veliko planino in Limbarsko goro. V načrtu je bil tudi piknik kolesarjev
in veslačev na Cerkniškem jezeru, a do uresničitve na žalost ni prišlo.
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1999-2000 1999-2000

1999–2000 Gremo po Klančkih

Društvo je na prehodu v novo tisočletje cvetelo predvsem na štirih področjih. Namiznoteniška sekcija je bila
številčna in precej aktivna. Na OŠ Sostro se je z namiznoteniškimi prvinami intenzivno vzgajalo mlade igralce,
starejši pa so preizkušali svoje veščine v različnih ligah. Razcvetela se je tudi kolesarska dejavnost. Od leta
1999 lahko govorimo o akciji Po klančku gor, po klančku dol oziroma na kratko o Klančkih. To pomeni, da je
društvo pripravilo nabor kolesarskih ciljev, ki so jih udeleženci obiskovali skozi leto, na lokaciji pridobili ustrezna potrdila (beri štampiljke) in se na koncu leta sestali na vsakoletnem druženju in podelitvi nagrad na sedežu
društva.

Klančki postanejo zaščitni znak društva za kar 17 let
Akcija Po klančku gor, po klančku dol je bila zaščitni znak društva v spodaj opisani obliki vsaj 17 let in je h
kolesarjenju povabila precejšnje število rekreativcev. V svojih najboljših letih je štela tudi več kot sto
udeležencev. V vseh 17-ih sezonah je šlo za celoletno kolesarsko aktivnost, namenjeno radovednežem, ki
kolesarjenja ne razumejo zgolj v športnem smislu, ampak tudi kot raziskovalno pustolovščino.
V okviru akcije je društvo vabilo k pridobivanju žigov v izletniško knjižico. Predstavljala je nabor idej, ki so
vabile v naravo, na rekreacijo, nekam na lepše, stran od rutinirane vsakdanjosti, saj kolesarjenje pač omogoča
svojstveno in zdravo doživljanje narave. Da je bila zadeva še bolj prilagojena posameznemu rekreativcu, je bil
način pridobivanja žigov (z družino, v družbi prijateljev, posamezno, na horuk, v blagem alpskem tempu ali
morda s kakšnimi obvozi) povsem v rokah posameznega udeleženca.
ŠD Zadvor je želelo z akcijo in izdajo knjižice omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa, stran od večnega iskanja izgovorov za opravičevanje neaktivnosti. Cilji so se vseskozi spreminjali in jih je bilo mogoče najti
širom po Sloveniji, nekajkrat pa je akcija zavila tudi v bližnjo okolico. Tako so udeleženci kolesarili po Avstriji,
Hrvaški in Italiji. V knjižici je bilo vedno tudi nekaj prostora za individualnost, saj so udeleženci kilometre
nabirali tudi z izbiro lastnih ciljev.

Sedemnajst sezon Po klančku gor, po klančku dol
Marijan Čonč
Ko pod krampastimi gumami zaškrtajo ostanki zgodnje pomladanskega, pravzaprav še zimskega peska,
ki je bil posut po asfaltu zaradi še nedavne poledice, se zbude znani občutki z vsakoletne prve kolesarske ture po naših Klančkih. Te so se podobno začenjale vse od leta 1999, odkar smo vsakega februarja nestrpno pričakovali, da izide kolesarska kontrolna knjižica, v zgodnjih marčevskih dneh pa smo že
pedalirali po prve »štemplje«. Seveda samo zbiranje štampiljk, kolajn in pokalov ni bilo niti namen niti
smisel kolesarske akcije ŠD Zadvor pod zastavo Klančkov, ki je doslej vihrala kar sedemnajst sezon,
vendar priznam, da tudi pogled na materializirana priznanja v domači vitrini za ves preliti kolesarski znoj
prav dobro dene.

Pisalo se je torej še prejšnje tisočletje, ko je pri ŠD Zadvor izšla prva knjižica z napisom na roza platnicah
Kontrolna knjižica - Po klančku gor, po klančku dol. Ko takole nostalgično listam po že precej orumenelih
straneh tega prvega zvezčiča s privihnjenimi vogali, se iz njih prikrade za več kot poldrugo desetletje
kolesarskih spominov, vtisov, doživetij …

17 sezon, 680 tur, 307 ciljev, do 45 višinskih in na desettisoče siceršnjih kilometrov …
A najprej nekaj dejstev: sedemnajst takšnih knjižic se je zvrstilo do leta 2016, vsaka s seznamom štiridesetih vrhov, ki so vabili na celoletno kolesarjenje od marca do novembra. Nekaj let so bile ture razdeljene na lažje in težje, vendar tej razvrstitvi ni kazalo preveč verjeti, saj so se med lažjimi vrhovi znašli
tudi Krvavec, Velika Planina, Čemšeniška in Menina planina, Stari vrh ali samo slabih 850 metrov visoki
Sv. Jošt pri Kranju, a kdor je pritiskal pedala tja gor, dobro ve, o čem govorim. Po nekaj letih izkušenj se
je seznam letnih nalog preoblikoval v 30 osnovnih in 10 t.i. tematskih oziroma regionalnih vrhov, nato
pa je v letu 2007 nastala shema 25 izbranih osnovnih vrhov, po 10 vrhov v določeni regiji ter 5 poljubnih
tur po izbiri vsakega udeleženca.
V zadnjih dveh sezonah pa je bilo možno iz nabora 40 tur prekolesariti 10 t.i. stalnih vrhov, večinoma v
bližnji okolici Ljubljane in pretežno v moščanskih hribih, 20 predlaganih v širši okolici Ljubljane, 5 t.i.
tematskih tur v določeni regiji, ter 5 kolesarskih tur po lastni izbiri. Vsa leta je šlo torej za resno rekreacijsko kolesarjenje, primerno za vse vrste kolesarjev in tipe koles, gorske, treking ali specialke, še najbolje pa vse v kombinaciji. Čeprav so bili med vzponi tudi najzahtevnejši, sta bili kolesarjem prepuščeni
tako sama izbira posameznih vrhov kot tudi izbira poti nanje, priznanja, kolajne in pokale pa se je
prikolesarilo glede na število osvojenih vrhov.
V vseh dosedanjih 17 kolesarskih sezonah (spuščeno je bilo samo leto 2012) je bilo na izbiro 307
različnih vrhov oziroma krajev. 70 vrhov (slaba četrtina) je bilo visokih do 500 m, večina je bila visokih
med 500 in 1000 m, višjih od 1000 m jih je bilo 80, višjih od 1500 m pa 22. V tej bogati ponudbi se je
nabralo kar 680 kolesarskih tur, med 307 različnimi cilji pa niti niso všteti tisti, ki smo jih prekolesarili po
lastni izbiri.
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Slovensko »kuro« smo prekrižarili dobesedno po dolgem in počez, saj je bilo treba pritisniti štampiljke na vseh njenih štirih skrajnih točkah: na zahodu v Robidišču v Breginjskem kotu, na vzhodu v
Lendavskih goricah, najbolj južno v Kotu oz. Damlju na Kolpi, na severu pa je tesna konkurenca med
Kobanskim in Slovenskimi Goricami. V posameznih letih je bil zmnožek višinskih metrov od dobrih 20
tisoč do skoraj 45 tisoč metrov, seveda odvisno od štarta ture, ki je bil za udeležence vedno poljuben.
Pisalo se je torej še prejšnje tisočletje, ko je pri ŠD Zadvor izšla prva knjižica z napisom na roza platnicah Kontrolna knjižica - Po klančku gor, po klančku dol. Ko takole nostalgično listam po že precej
orumenelih straneh tega prvega zvezčiča s privihnjenimi vogali, se iz njih prikrade za več kot poldrugo
desetletje kolesarskih spominov, vtisov, doživetij …

Po dolenjskem gričevju so nas Klančki vodili na Obolno, na kraje nad Višnjo Goro, Stično in Trebnjem, od
Litije do Čateža, v cvičkova Nebesa (dobesedno tako se imenuje točka z odličnim cvičkom nad Šentrupertom) in na Trško goro, pa na skrivnostno Mirno goro s porušenimi ostanki naselbin pozabljenih
Kočevarjev. Kolesarili smo v vseh možnih različnih zasedbah, solo, v tandemih ali skupinsko. Na prečenju
Gorjancev od Javorovice prek Žumberka do Planine v Podbočju, ki so bili v letu 2008 uvrščeni med
dolenjsko-belokranjske regionalne vrhove, smo s četrtim članom okrepljeni biciklisti »svete trojice«, kot
je našo nerazdružljivo trojko kolesarskih prijateljev krstil Milan Bricelj, prekršili vse možne predpise o
obmejnem in maloobmejnem prometu, ko smo se švercali čez zeleno mejo iz Slovenije na Hrvaško in
nazaj. Takrat smo se ilegalci samo po božji milosti in naklonjenosti kolesarsko navdušenega hrvaškega
mejnega organa izognili preteči visoki globi ali še čemu hujšemu.

Našli pa so se tudi korenjaki, ki so vse Klančke prekolesarili celo od doma in tako prevozili na deset
tisoče kilometrov. Žal ni natančnih podatkov o številu vseh sodelujočih kolesarjev, udeležba pa je nihala
po letih od največ 120 do nekaj deset udeležencev, tako da se je skupno brez dvoma nabralo zgledno
število prijateljev Klančkov. Sodelovale so družine z otroki, z najmlajšim 4-letnikom kar v otroškem
sedežu, pa vse do klenih seniorjev z več kot sedmimi križi, večina pa je bila nekje vmes – nekaj nas je, ki
smo Klančkom zvesti prav od začetka.

(Še) vedno v strahu pred medvedi

Repertoar kolesarskih ciljev
V železni repertoar kolesarskih ciljev so sodili prvenstveno tisti v domači moščanski okolici, kot so
Žagarski vrh, Orle, Pance, Mali Lipoglav, Mali vrh, Janče, Murjevka, Prežganje, Volavlje idr., ki jih je
možno npr. po Kostanjevi ali Borovničevi poti ter na druge pestre načine povezati v privlačne
zaokrožene kolesarske ture. Odkrito priznam, da sem prav na svojem deviškem kolesarjenju po Klančkih
12. marca 1999 prvič odkril Žagarski vrh, kjer sem nato enajst let kasneje praznoval svoj šesti okrogli
jubilej, gotovo tudi z nostalgijo zaradi tam osvojene prve štampiljke. Dom radioamaterjev pa je postal
moj vsakoletni kultni kolesarski cilj (poleg Orel in Panc) na domačem dvorišču moščanskih hribov.
Na razpolago je bila tudi ostala okolica Ljubljane, na čelu s Krimom, ki je postal med Klančki celo drugi
najpogosteje obiskani hrib (11 krat), takoj za Dobenim (12 krat). Krim pa ni bil le med najpogostejšimi
kolesarskimi cilji nad domačim mestom, bil je tudi hrib strahu pred neprijetnim srečanjem z medvedi.
Kadar sem osamljen blodil po tamkajšnjih gozdovih, sem s prepevanjem naivno teoretično preganjal
medvede. Nekega poznega oktobra nama je s soborcem na spustu s Krima ugasnila luč dneva in v trdi
temi, pozno po deveti zvečer, sva brez svetilk blodila po pešpoteh proti Sv. Ani. Kljub vsemu pa me ta
izkušnja ni izučila in sem nočne ture brez luči rutinsko ponavljal v različnih krajevnih izvedbah.

Tudi na Ribniškem in Kočevskem so nas plašili medvedi, predvsem pa smo tam kolesarji plašili srnjad. Ko
sva s prijateljem v pozno pomladanskem snegu porivajoč bicikle gazila na Sveto Ano, sva med drugimi
sledovi opazovala tudi razločne odtise šap, v gozdovih nad Velikimi Laščami pa smo zastrašeni od
poslušanja lovskih zgodb o srečanjih z medvedi, v krču vozili nedaleč mimo brlogov kosmatincev, ki smo
jih kar vonjali v zraku. Na Travni gori je prijatelj na solo turi zaradi zlomljene zic štange grdo padel, da se je
moral precej poškodovan s pomočjo oskrbnika koče prebiti do svojega avtomobila. Večinoma pa so bile
takšne solo ture v najboljši družbi s samim seboj bolj srečno posvečene meditiranju in uživanju narave.
Bile so tudi pravo nasprotje uživaškemu kolesarjenju v družbi soborcev z obilico smeha, opojnih pijač in
medsebojnega zbadanja in tekmovanja, ki se je običajno začelo že ob otvoritvi kolesarske sezone z izidom
knjižice, češ, kdo jo bo prvi nabavil, prava zdrava konkurenca v trojki pa se je nato razvnela ob besnem
nabiranju žigov.
Biciklirali smo po Beli Krajini, ob Kolpi in nad njo, parkrat smo med poljubno izbrane Klančke uvrstili tudi
kolesarski izlet iz Ljubljane do Metlike na Vinsko vigred, kjer ob pečenih odojkih in metliški črnini pač
nismo ostali športno asketski. No, takšne vrline niso krasile naše kolesarske trojice niti na drugih kolesarskih podvigih, saj smo se po tavanju po notranjskih gozdovih Javornikov in Snežnika nažirali na Mašunu,
osvajali Primorsko, začenši s Slavnikom z odličnim brkinskim slivovcem, prek istrskega obalnega zaledja z
refoškom in fuži, čez Kras s kraškima pojavoma teranom in pršutom, do Goriških Brd z rebulo, čezmejnim
friulanom in s tipično pašto. Prek Korade smo prodirali na severno Primorsko navzgor ob »bistri hčeri
planin«, bajkali na krvavi tolminski Kolovrat, prepreden z rovi in kavernami iz prve vojne, na slikovito
planino Razor po drzni mulatjeri, se vzpeli na slovensko-italijanski Matajur, ki je lani gostil sloviti Giro, ter
plezali na gorsko kolesarsko zahtevni Kobariški Stol.

V bližnji in bolj oddaljeni ljubljanski okolici smo se vzpenjali še na Rašico, na Polhograjce, na Kurešček,
Turjak, Koreno, Zaplano, Smrečje in na druge vrhove nad Vrhniko in v okolici Logatca. Nekoliko dlje se je
bilo treba potruditi v Zasavske hribe, med drugim na Sv. Miklavža, GEOSS, zasavsko Sveto Goro, na
Kresniški vrh in Polšnik, pa še dlje, višje in predvsem bolj strmo v Posavsko hribovje, na kolesarsko
strupeni Kum, Mrzlico, Lisco in Bohor. Posavski Triglav, Kum je ostal moj zadnji dolg v letu 2000; ker sem
tedaj še pisal kolesarski dnevnik, sem zabeležil, da sem tega leta v soboto, 21. oktobra, iz Trbovelj na
vrh prikolesaril pri 4 stopinjah mraza, zaradi neprimerne opreme in posledično vnetega ušesa pa sem jo
odnesel s telesno temperaturo blizu štiridesetih stopinj – a štirideseti žig sem pa vendarle pritisnil tudi v
svetem letu.
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Brez ekstremov ni šlo

Trije možje se klatijo, da o biciklih (in vinu) ne govorimo

Če nadaljujemo po gorskem vencu v smeri urinega kazalca, smo kar trikrat opravili epske vzpone na
najvišjo točko Klančkov – na prek 1900 metrov visoko Mangartsko sedlo. Po divjem spustu v Trento, kjer
so za norimi kolesarji zaostajali tudi avtomobili, smo se čez vršiške vijuge prevalili do Belopeških jezer,
nadaljevali na Karavanke, na Tromejo in naprej na Dovško Rožco, med narcise pod Golico in pod Stol. Z
ene od tamkajšnjih planin mi živo ostaja v spominu dogodivščina z lasatim in bradatim planšarjem, ki
sem ga zbudil pri počitku, pa mi je najbrž še v morastih sanjah na moje presenečenje čisto netipično
gorenjsko najprej ponudil šnops, nato pa me je v enkratnem stilu takole usmeril na pravo pot: »Na
taspodn pot se'uš zgubu, na tazgorn se'uš usrou, tasredna je pa taprava zate!« Pestro narečno popevanje smo ob srečevanju z domačini pogosto uživali še v vseh mogočih različicah in odtenkih, od
primorščine do prekmurskega güčanja in vsega vmes.

Slovenske gorice in Prekmurje, prav tako ena od tipičnih regionalnih oz. tematskih tur, sta bila s svojimi
vinarskimi postojankami za našo kolesarsko trojico v stilu »trije možje se klatijo, da o biciklih (in vinu) ne
govorimo«. Ne le govorjeno lokalno narečno bogastvo, tudi tisto točeno in postreženo s pestrostjo
okusov tipičnih naravnih lokalnih pojavov smo uživaško spravili v zakladnico kolesarskih doživetij! Pa ne
samo v Prlekiji, na Goričkem in v Lendavskih goricah, prave vinske festivale smo doživljali povsod v
njihovem pristnem naravnem okolju, od briške rebule, prek kraškega terana, istrskega refoška, vipavskega zeléna, metliške črnine, dolenjskega cvička, vse do štajerskega traminca, prleškega šipona in lendavskega olaszrizlinga, seveda ob spremljavi lokalne kulinarike.

Če se vrnemo na kolo, smo s Prevala med Begunjščico in Dobrčo kolesarsko najbolj nori bolj nosili kot
vozili gorska kolesa po drzni, v skalo vsekani in navrtani poti barona Borna do Ljubelja. Gorenjska pa je
ponujala še obilo gorsko kolesarskega bogastva s Kriško goro, Kofcami in Lomom pod Storžičem, pa
Pokljuko in bohinjske planine, Jelovico, Cerkljansko in Škofjeloško hribovje. V slednjem smo, med
drugim, petkrat obiskali Stari vrh, ki slovi po enkratnem češnjevcu, za nas pa je postal znamenit po
prigodi najstarejšega iz naše »svete trojice«, ki mu je uspelo leteti s helikopterjem v njemu posvečeni
reševalni akciji, ko je nepojasnjeno skup padel, potem ko je pribicikliral do koče na vrhu žičnice in
obredno popil pivo. A je bil razlog za helikoptersko reševanje bržčas le njegova neomajna želja po
letenju, saj se kak medicinski vzrok za kolaps ni nikdar odkril, posledice pa so bile le kasnejše neusmiljeno prijateljsko zbadanje, kadar je bil zopet na sporedu Stari vrh.
Po Kamniško-Savinjskih Alpah smo sopihali na Krvavec, na planšarsko Veliko planino in na Jezersko, čez
Pavličevo sedlo pa nadaljevali na Koroško pod Olševo, Raduho in celo pod vrh Pece ter se prek Jamnice
in Strojne dvignili še na Uršljo goro. Koroško smo zapustili s prijateljevimi mešanimi občutki, saj ga je
prav na koncu ture po vrnitvi z Uršlje v rit ugriznil domači pes, tako da se kot pristni Gorenjec še danes
vozi naokoli s pregriznjenimi kolesarskimi hlačami. Nadaljevali smo s savinjskimi vzponi na smučarske
Golte in na vulkanski Smrekovec, ki mi je ostal kot opomin, da ni priporočljivo gorsko kolesariti z
mačkom po prijateljevi abrahamščini. Čez Črnivec proti Štajerski se je kolesarskim pristopom z gornjegrajske ali iz Tuhinjske doline ponujala mogočna Menina planina, ki je tudi pravšen preizkus sposobnosti orientacije, saj se je na tamkajšnjih prostranstvih najlažje izgubiti. Nad Vranskim smo odkrivali manj
znano Dobrovlje ter na drugi strani Savinjske doline odmaknjeni Paški Kozjak. Malokdo pa je vedel, z
menoj vred, da je Boč s sosednjo Donačko goro skrajni jugovzhodni del Karavank, dokler nisem tega
odkril s poglabljanjem v Wikipedijo pred kolesarskim vzponom na »štajerski Triglav«.

Klančki so nas popeljali tudi prek meje, v zamejsko soseščino ali precej dlje: v Dravsko in Ziljsko dolino, na
Mokrine in Višarje, tisti po lastnem izboru pa tudi v Furlanijo, na avstrijsko Koroško, v hrvaški Žumberak in
na dalmatinske otoke. Najbolj zagnani smo klančkali tudi po italijanskih Dolomitih okoli gore Selle, pa ob
bavarskih rekah in jezerih, po Franciji, vključno s provansalskim velikanom in kolesarskim križevim potom
na Mont Ventoux, najbolj ekstremno pa nekateri celo v Kanadi. Ne le z vpisi v knjižice, vtise smo predstavili soudeležencem v besedi in prikazovali v slikah ob podelitvi priznanj za dosežke po končanih sezonah. V sedemnajstih letih se je nabralo izjemnih, velikih, drobnih in vsakdanjih (ob)kolesarskih prigod za
cel roman. Vendar se nisem lotil te literarne zvrsti, čeprav ji je tole obširno pisanje malce podobno.
Namesto tega smo člani svete trojice iznašli čisto svojstven način izražanja – kolesarsko sms poezijo, ki
bolj ali manj v rimah opeva najvišje (moške) kolesarske vrednote: kolo, svobodo, naravo in družbo (zlasti
žensko), pa domačo hrano, pir …
Tale poskus zapisa o sedemnajstih sezonah zadvorskih Klančkov ne bi bil niti popoln niti pošten, če ne bi
omenil manjkajoče kolesarske sezone v letu 2012. Tega leta me je prav med januarskim kolesarjenjem
po domačih hribih dosegla novica, da se je nenadoma, mnogo prezgodaj poslovil Milan Bricelj, eden od
idejnih očetov naših Klančkov. Bil je predan kolesar, ki nam s knjižicami Po klančku gor, po klančku dol ni
ponudil samo seznamov za žigosanje 40 vsakoletnih vrhov, podaril nam je zapuščino in idejo o cilju in
smislu kolesarjenja, ki mora živeti dalje.

Prečenje štajerskega gorskega ponosa Pohorja je bilo uvrščeno v t.i. tematske oziroma regionalne
vrhove, skupaj z vrhovi na drugi strani Drave na severnem sosedu Kobanskem. Tega kolesarjenja se bom
še dolgo spominjal po enkratnih pohorskih gobovih juhah, po nehotenem spustu v dolino do Drave, ko
sem zgrešil pohorsko prečenje in nadaljevanje do Kremžarjevega vrha, po mogočnih kobanskih lipah ter
po enem najbolj mokrih kolesarjenj, ko me je nevihta neusmiljeno močila od Mute do Dravograda.

1999–2000 Gremo po Klančkih

1999–2000 Gremo po Klančkih
50

51

1999-2000 1999-2000
O badmintonu in simbiozi z bližnjim lokalom
Začetek novega tisočletja je v okvirih ŠD Zadvor nedvomno pripadel badmintonu. Ta dejavnost je beležila
najbolj množičen porast in je pomenila pomembno dejavnost društva v letih, ki se začenjajo z 2... Da se je vse
skupaj začelo, pa sta krivi vsaj dve hkratni dogajanji, iz katerih se je izcimila vadba v okviru našega društva.
V prvi zgodbi sta nastopala takrat sodelavca v RLS Milan Bricelj in Dušan Korelc, ki sta badminton igrala v
terminih, ki jih je za svoje delavce organizirala njuna služba.
Tako sta se med nabijanjem žogice v BITu in v dvorani, kjer danes v BTC Cityju kraljuje Emporium, domislila, da
bi bila za tovrstno dejavnost primerna tudi dvorana Zadružnega doma Zadvor, ki je bila v tistem času precej
neizkoriščena. Na sploh sta bila oba optimističnega razpoloženja, ko sta ob igri, takole čez palec, primerjala
dimenzije badminton igrišča ter dimenzije dvorane v Zadružnem domu. Po njunem bi se lahko v dvorani
postavili vsaj dve badminton igrišči, zato sta bila precej neprijetno presenečena, ko sta na podlagi dejanskega
merjenja ugotovila, da je v dvorani prostora zgolj za eno igrišče, pa še to je le pogojno postavljeno v skladu z
normativi za badminton igrišča. Dvorana ima pač še oder in balkon, kar je dovolj, da zmede posameznikov
občutek za prostor.
Da se je igrišče začrtalo, so svoje prispevali še junaki druge prej omenjene zgodbe, zbrani okoli Bojana Levičnika, ki so prav tako svoje cekine zapravljali v BTC-ju. Skupni interes teh dveh skupinic je pripeljal do vzpostavitve
badmintonskega centra v Zadružnem domu, kjer se je tovrstne obrti priučilo nemalo lokalnih matadorjev. Ker je
bila v uvodnih letih dvorana praktično vseskozi namenjena zgolj badmintonu, je naraščalo tudi število igralcev,
ki jih je bilo v letih od 2003 do 2006 tudi preko sto v posamezni sezoni.
Prav številčnost je pripomogla k temu, da so badmintonisti prišli naknadno še do dveh terminov v telovadnici
OŠ Sostro, pa tudi do trenerja, ki je najbolj radoznale med športniki še dodatno poučeval skrivnosti igre s
pernato žogico. Zagotovo tiči ena od skrivnosti številčne udeležbe v Zadružnem domu Zadvor tudi v bližini
šanka. Kot se verjetno spomnite, je bila v Zadružnem domu Zadvor dolga leta gostilna Pri Sonji, kjer so imeli
badmintonisti spravljene ključe dvorane, v gostilni pa se je vedno našlo tudi nekaj stolov in osvežilnih napitkov
za utrujene športnike. Sonja in športniki so tvorili naravno simbiozo.
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V razcvetu je bila veslaška sekcija, kjer se v tem obdobju ni skoparilo niti z izleti niti z dobro voljo. Med
udeleženci so še zdaj živi spomini na piknike in kampiranje ob Kolpi, pa tudi tradicionalni spusti po Krki in
Ljubljanici so bili dobro obiskani. V tem obdobju je društvo kupilo tudi dva dodatna kanuja, ki ju je po vrstah
rečnih rib poimenovalo Rdečeoka in Črnooka. Med nekaterimi moškimi člani društva je bila zlasti slednja še
posebno priljubljena.
Vseeno pa se zdi, da je največji razcvet doživel Molniški tek, ki je v tem obdobju beležil največje število
udeležencev – okoli sto. To je tudi obdobje, ko se je Molniški tek dokončno preselil s cest v dolino Konjščice pod
Urhom, kar je za organizatorje pomenilo preprostejšo pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za priprave
prireditve.
V ta čas sodijo tudi prizadevanja po enotnem štartno-ciljnem prizorišču pri Brunarici Zadvor. Pravzaprav se je v
tistih časih štartalo in priteklo na cilj v dolini Konjščica, od koder se je potem zgolj še sprehodilo do brunarice,
kjer so potekale prijave in kasneje po teku tudi podelitve priznanj, medalj in pokalov. V sklopu priprav na
izvedbo Molniškega teka je vedno potekala tudi čistilna akcija, s katero je društvo očistilo dolino in trim stezo.
K sodelovanju smo vedno uspeli privabiti tudi druga društva, ki so na tak ali drugačen način lahko pomagala pri
izvedbi. Iz kamnoloma so vsako leto pripeljali nekaj peska za zasipanje največjih lukenj na makadamu, skupaj s
TD Zadvor smo uredili okolico Brunarice Zadvor.
V to obdobje spada tudi uvedba skrbnika dvorane
v Zadružnem domu Zadvor. Milan Škoda je v tem
času skrbel, da je vadba badmintona in namiznega
tenisa tekla kolikor toliko v ustaljenem ritmu in
z minimalnimi higienskimi standardi. Nekaj dodatnih
skrbi je v teh letih prinašala tudi birokracija. Naj zgolj
spomnimo, da je bil to čas uvajanja davka na dodano
vrednost, spotoma je bilo treba zapreti račune, ki so
se še vodili po starem, in za nameček je postajala
komunikacija z občino in ostalimi deležniki vse bolj
formalizirana.
A društvo je zmoglo tudi to in nadaljevalo svojo pot,
ki je bila in je še vedno tlakovana z mislijo na
rekreacijo, ki je za vse in je dostopna vsem.

Rekreacija Seniorji
Anica Strojinc
Začetki so bili v letu 2002, ko se je na pobudo g. Jožeta Kebra zbrala skupina upokojenih vaščanov z željo
biti športno aktiven tudi, kot radi rečemo, v tretjem življenjskem obdobju. Prevladovala je ženska populacija, vendar sta vadbo na začetku obiskovala tudi dva moška predstavnika. Pri vseh pa je bila želja ostati
športno aktiven, obdržati ali povečati svojo gibljivost, moč, koordinacijo ... skratka poskrbeti za svoje
zdravje in dobro počutje.

Pobudo je podprl takratni predsednik Športnega društva Zadvor Milan Bricelj, za kar smo mu hvaležni.
Prostor je bil izbran v Zadružnem domu, v dvorani. Že takoj se nas je zbralo 20 do 25 upokojenih vaščank
in vaščanov, vsi z željo po rekreiranju in hkrati po druženju. Vedno smo in prav tako sedaj poskrbimo za
dobro voljo in s tem za dobro počutje.
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Občudovanja vredno delo številnih prostovoljcev
Uvodna leta drugega tisočletja so bila pestra in predvsem proaktivna, hkrati pa je postajalo društvo vse bolj
prepoznaven člen tiste športne infrastrukture, ki v Ljubljani in Sloveniji skrbi za razvoj rekreacije. To je
prepoznala tudi širša okolica in zaznala, da v Športnem društvu Zadvor deluje ogromno prostovoljcev, ki dvigujejo rekreacijo na višjo raven ter hkrati pomagajo pri izvedbah zahtevnih tekmovanj in prireditev.
Kar nekaj posameznikov, članov društva, je postalo stalnih sodelavcev Timinga predvsem pri številnih izvedbah
svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki in tekaških prireditvah na Rogli, pri izvedbah ljubljanskega maratona
in ne nazadnje tudi pri izvedbi teka trojk v Ljubljani. Kdor je že kdaj tekel na tem majskem teku, bo vedel, da so
(in to še vedno počnejo) tam nekje pri Hiši športa na Bregu predstavniki ŠD Zadvor predstavljali zadnjo kontrolno točko pred ciljnim šprintom. Točno tam so preverjali, ali trojke res tečejo kot trojke, ali poznajo pot in ali jim
čipi piskajo v skladu s pravili. Tudi zato je bilo v letu 2002 kar nekaj posameznikov s strani Športne zveze Ljubljana predlaganih za podelitev priznanja amaterskim športnim delavcem.
Največja čast je doletela Milana Briclja, dolgoletnega gonilnega člana in predsednika z vizijo, ki je leta 2001
prejel priznanje s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja za najzaslužnejše amaterske športne delavce v
posameznih državah.
A v teh letih ni šlo zgolj za pridobivanje priznanj zaradi minulih zaslug, tudi aktualni dosežki so bili zavidljivi. In
zato je spet treba omeniti namiznoteniško sekcijo, ki je v letu 2002 oblikovala kar dve ekipi, ki sta sodelovali v
IV. ljubljanski ligi. Ekipa ŠD Zadvor 1 je v tej sezoni prepričljivo osvojila prvo mesto. V zvezi z dosežki omenimo
tudi Mirjam Černe, ki je poleg ostalih imenitnih dosežkov v sezoni 2001/2002 v disciplini lokostrelski biatlon
dosegla 1. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu za mladinke. Tudi zato jo je društvo predlagalo za mlado perspektivno športnico, ki si zasluži podporo s strani Športne zveze Ljubljana.
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Društvo dobi spletno stran
Sicer pa je bil to še vedno tranzicijski čas, ki je terjal organizacijske prilagoditve. V teh letih je društvo dokončno
zaprlo svoj račun pri Agenciji za plačilni promet ter začelo poslovati z NLB. Poleg tega je tudi v naše društvo
pljusknil val navdušenja nad svetovnim spletom, zato lahko v letu 2002 beležimo registracijo spletne domene,
na kateri lahko še dandanes dostopate do spletne strani vašega omiljenega društva. Izdelavi strani je botroval
Janez Alič, sicer tudi tisti, ki je na društvenih dogodkih skrbno lovil trenutke v fotografski objektiv. Leto 2002
pomeni tudi začetek prizadevanj za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Ja, v teh letih je
društvo res lahko izživelo birokratsko nrav, saj je bilo poleg naštetega potrebno podpisati tudi en kup bolj ali
manj ustaljenih pogodb, ki so urejale odnose s šolo glede telovadnice, odnose s ČS Sostro glede najema društvenih prostorov, sejne sobe in seveda dvorane, v kateri so blesteli igralci namiznega tenisa, badmintona,
aerobike in joge, ki je kot vadba začela pot tudi v naših koncih. Brez zapletov seveda ni šlo, a skozi leta se je joga
na območju ČS Sostro tako učvrstila, da jo lahko vadimo še dandanes – v okviru našega društva kakopak. Poleg
tega je društvo v teh letih še naprej omogočalo tradicionalne vadbe družinske rekreacije in košarke. V sklop
tradicionalnega je spadala tudi organizacija Molniškega teka, ki je bil pomemben del projekta Slovenija teče za
zdravje, medtem ko je za izvedbo teka ob baklah spet zmanjkalo snega. A to ni bil razlog za pesimizem. Pogledi
so bili kot vedno usmerjeni naprej.

2001-2002
Ne samo joga, tudi crkljanje
Milenka Kern, inštruktorica aerobike
V Športnem društvu Zadvor smo prvo uro joge opravili 1. oktobra 2002, torej vadimo že kar 15 let.
Prvo leto je vadba potekala v šolski avli. Prostor za tako vrsto vadbe ni bil najprimernejši, a dober odziv
in vedno večje število vadečih sta nam omogočila, da smo že v naslednjem letu dobili veliko ustreznejši
in prijaznejši prostor – malo telovadnico v Osnovni šoli Sostro.

Prvo leto je vadba potekala dvakrat tedensko po eno uro. Zaradi velikega števila novo prijavljenih ter
dobrega odziva na sam program in način vodenja pa se je v naslednjem letu število ur podvojilo. Od
takrat dalje še vedno vadimo dvakrat tedensko po dve uri.
Vsako leto se v povprečju na vadbo prijavi od 55 do 60 udeleženk. Nekaj med njimi je takih, ki so v
program vključene praktično od vsega začetka. Zadovoljstvo in osebni napredek sta razloga, zaradi
katerih na vadbi vztrajajo leto za letom. Nekatere začutijo, da potrebujejo neko spremembo, malo
drugačno vadbo, a zadovoljstvo je veliko, ko se ponovno vrnejo med nas.
Z leti skupne vadbe so se med nami spletale in spletle tesnejše vezi prijateljstva in vrednost takega
prijateljstva spoznaš takrat, ko to najbolj potrebuješ. Nas pa ne druži samo skupna vadba, znamo se tudi
poveseliti in iz srca nasmejati, zato si nekajkrat na leto privoščimo sproščeno druženje, se naklepetamo
in na koncu vedno znova ugotavljamo, kako pomembno je to.
Znamo pa se pocrkljati še na en način. Enkrat letno si privoščimo čisto drugačno sprostitev – sprostitev
z gongom. Vadeče so zadovoljne, čeprav je med njimi velika starostna razlika. Vsaka dela toliko, kolikor
zmore, zato je po končani vadbi na njihovih obrazih videti nasmeh, prijetno utrujenost in zadovoljstvo.
In s tem je vadba dobila svoj pravi pomen in namen.
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Za ŠD Zadvor je od nekdaj značilno reševanje zagat v trenutku, ko se te pojavijo. In nič prej. Hočem poudariti,
da se marsikaj stori dobro in kvalitetno, a tudi v zadnjem trenutku, ko se lovi kakšen končni rok denimo. V
lokalnem okolju in pri delovanju na osnovi prostovoljstva taka taktika po navadi zdrži in je popolnoma sprejem
ljiva ter razumljiva vsem, ki nekoliko bolje poznajo delovanje društev, ne samo našega. Kadar pa se v tovrsten
način delovanja vmeša država, takšna taktika postane žal neuspešna in zadeve se zato ne premaknejo.

Minister Rado ni bil za stvar
To je društvo izkusilo avgusta 2003, ko je poskušalo organizirati kolesarjenje na Klek nad Ogulinom v Gorskem
Kotarju. Za vse poznavalce geograﬁje naj odstremo skrivnost: hrib je na Hrvaškem. Ideja o kolesarjenju se je
zdela dobra, zato je društvo krenilo v akcijo in na ministrstvo za notranje zadeve, ki mu je takrat načeloval Rado
Bohinc, naslovilo prošnjo za ustanovitev začasnega mejnega prehoda na maloobmejnem prehodu v Sodevcih.
Ministrstvo se je odločanju o ustanovitvi take entitete izognilo in se raje precej suhoparno sklicevalo na zakon o
splošnem upravnem postopku, kjer je določeno, da mora organ, čigar soglasje je potrebno za izdajo odločbe,
dati soglasje v enem mesecu od dneva, ko je bilo to od njega zahtevano. Glede na to, da je pristojni organ
zahtevo prejel zgolj devet dni pred želeno ustanovitvijo začasnega mejnega prehoda in ker bi bilo potrebno
pridobiti tudi soglasje ministrstva za ﬁnance, so uradne institucije zahtevo zavrnile kot prepozno vloženo. Na
Klek se je potemtakem prišlo na drug način.
Leto 2003 je sicer v lokalni skupnosti zaznamovano kot leto, ko je bila obnovljena Osnovna šola Sostro. Za
košarkarje, ki so neprestano viseli na igrišču stare šole, je to dejstvo na nek način pomenilo slovo od mladosti,
saj poslej košarkarsko igrišče ni bilo nikoli več tako množično zasedeno kot v devetdesetih, a za vse druge je
obnova oz. izgradnja nove šole pomenila zgolj in samo napredek. Do kvalitetnejšega prostora pod soncem je
prišlo kar nekaj sekcij društva, ki je ravno v letih od 2003 do 2005 prehajalo na malce drugačen način dela. Ni
bilo več zgolj pobudnik ustaljenih akcij, ampak je odslej skrbelo za precej obširno ponudbo rekreacije v ČS
Sostro, ki je bila povrhu vsega zelo dobro obiskana.
V letu 2005 je društvo že ponujalo 14 različnih oblik rekreacije: poleg klasične ženske in družinske rekreacije ter
košarke in namiznega tenisa, so bile tu še aerobika, badminton, joga, kolesarska sekcija, veslači, mladi
nogometaši, ples, športno plezanje, splošna vadba za starejše. Skratka: društveno delovanje ni bilo omejeno
zgolj na izpeljavo posameznih akcij, ki so že same po sebi zahtevale precej dela, temveč je dodobra razširilo
ponudbo redne tedenske vadbe, s čimer je pomembno prispevalo k dobremu počutju predvsem lokalnega
življa, dasiravno so bili dobrodošli prav vsi ljudje dobre volje.
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Sto otrok brcalo žogo, med njimi tudi Jan Mlakar

2003-2005

V tem obdobju je društvo nasploh beležilo rekordne številke: med bolj obiskanimi vadbami je bila badminton,
saj jo je obiskovalo 85 članov, podobna gneča je bila tudi na nogometu, kjer je Rajko Klančišar z žogo preganjal
kar 100 otrok – lahko se pohvalimo: iz nogometne štorije je izšel tudi Jan Mlakar, ki že kot mladoletnik buri
nogometne duhove na Apeninskem polotoku, še posebej v Firencah, kjer v letošnjem letu (2017) dela prve
korake v članski ekipi. Ljubitelji žogobrca bodo vedeli, da je Fiorentina ena izmed nogometnih institucij v Italiji.
V tem obdobju je bila na vrhuncu tudi kolesarska akcija Po klančku gor, po klančku dol, znotraj katere je gonilo
pedala več kot 100 članov, ki so prekrižarili Slovenijo po dolgem in počez. Če se že hvalimo s številčnostjo,
moramo poudariti še 22. izvedbo Molniškega teka, ki tudi spada v kategorijo »naj«. Takrat se je v dolini Konjščica potilo več kot 200 tekačev in podobno kot ugotavljamo danes, je tudi takrat Milan ugotavljal, da tek sloni na
mladih osnovnošolcih, ki so bili najštevilnejši udeleženci. Tudi po zaslugi aktivne spodbude s strani šole, pri
čemer smo med tekači redno srečevali tudi ravnateljico.
Omeniti je treba tudi namiznoteniško sekcijo, kjer je blestelo 20 članov, ki so za nastopanje v ljubljanski
rekreativni ligi formirali dve ekipi. Ena je nastopala v 3., druga v 4. ligi. Obe sta praviloma zasedali sredino
lestvice, s tem da je bila prva ekipa večni pretendent za najvišja mesta. Za nameček je bila v letih 2003 in 2004
radodarna tudi zima, tako da je bil v obeh letih izveden tudi tek na smučeh Tek ob baklah, ki se je v spomin
udeležencev zapisal po romantičnem vzdušju, saj se je med gorečimi baklami po zasneženi dolini Konjščice
teklo zvečer, ko se je že stemnilo.
Nasploh so bila to leta inovacij in entuziazma. Denimo: med člane društva so
zašle meritve o kondicijski pripravljenosti članov udeležencev takih projektov.
Nosilec enega izmed njih je Tine Juvan, ki je poskrbel, da so se člani seznanili
s step testom. A nekatere stvari ostajajo večne: tako danes kot takrat je še
vedno prisotna polemika o vzdrževanju čistoče v dvorani Zadružnega doma
Zadvor. Zdi se, da nenehna prizadevanja še vedno niso obrodila zadovoljive
rešitve. V letu 2005 je društvo kupilo prireditveni šotor, ki je odtlej večkrat
služil kot odlično pokrivalo za organizacijo različnih dogodkov.

2003-2005
Molniški tek 2011: tik za stopničkami – na progi kot veter
Primož Leban – tokrat v vlogi tekmovalca
(Razširjena različica je bila prvič objavljena 19. 4. 2011 na blogerski strani https://lebanovo.wordpress.com,
kjer boste našli še marsikatero drugo športno in društveno prigodo.)

Jubilejni, trideseti Molniški tek je minil v dobrem, nepretencioznem razpoloženju, ki ga lahko ponudijo samo
majhne prireditve, daleč od trendovskega blišča. Skratka, po opravljenem prijavnem protokolu, ki se na
majhnih prireditvah spričo domačnosti nujno zavleče, se nas je po znani progi, krogu, dolgem pet kilometrov,
zapodilo nekaj zagretih, a ne toliko, da bi predstavljali drug drugemu gnečo. Lepo smo se porazdelili po celi
progi ter ohranjali pogled na hitreje napredujoče zgolj zaradi ohranjanja spodobne frekvence. Kot furija smo
tekli, da bi ubežali pretečim kapljam, ki so se kanile razviti v ploho. Iz štarta v uvodni klanec nas je gnala
zoprna mrzla sapa, kot da bi želela pospešiti tok dogodkov in spraviti voljo na ustrezne obrate, daleč od občutkov prezeblosti.
V resnici se je popoldne potem razvilo v spodobne sobotne urice, brez dežja, z nekaj mrzlega prepiha, na
trenutke je posijalo celo sonce. Prav hudo nam res ni bilo, pa čeprav je proga ponudila nekaj preizkusov za
prave kerlce. Prvi klanec je hudobec iz vsaj dveh razlogov. Takoj na začetku zateži zaradi ambicioznega začetnega daljšanja koraka, ki tekača preobrazi v hropečega krosista. Ko ga napadaš v drugo je še slabše, po glavi
se podijo samo še zlobne, destruktivne misli. Pa tega hudobca sploh ni veliko, cca. 200, morda 300 metrov
traja, preden te izvrže v spust po koreninah in te usmeri proti zatrepu doline. Šele na tem delu proge lahko
prvič pošteno zadihaš, blažji spust te preko travnikov zavede v dostojen tempo, a takoj zatem tudi uvede v
makadamski vzpon, ki od daleč izgleda ravninsko, a te vztrajno cuza ter toliko navdihuje, da obrat doživiš kot
odrešenje. Potem pride zabava. Šele potem si lahko daš duška. Ja, potem ga pa žgeš in prašiš vse do naslednje
vzpetinice na drugi strani doline, ki te zopet prisili v nadležno menjavo ritma. Verjetno zato, da zadnjega dela
kroga, ki ponovno poteka po zelenih planjavah, ne bi odtekel preveč prevzetno.
Na tem odseku gre seveda že za dirko v pravem pomenu besede.
Narava kroga je do tu že poskrbela za primerno ogretost, um se
je že dodobra seznanil s situacijo, pomembni so zgolj še koraki.
Te sestavljaš v celoto vmesnega časa in se v drug krog zaženeš
še bolj fanatično, se dokončno spičiš s klancem grdobcem, po
opisanih odsekih krosiraš po najboljših močeh, iščeš rezerve v
psihi in na koncu uletiš kot tornado v ciljno ravnino.
Po takem teku se ti zdi analiza nekaj najbolj naravnega, nekaj
najbolj samoumevnega, nekaj, kar je enostavno zraščeno skupaj
s tovrstnimi krosi. Molniški tek se tudi tridesetič ni izneveril
tovrstnim spoznanjem. Tudi tu gre za festival domačnosti, kjer se
večina akterjev pozna, kjer lahko najdeš čas za krajše pomenke ob
tenstancu, kjer vse skupaj poteka nevsiljivo, z neko samoumevno,
umirjeno sproščenostjo in kamor z lahkoto uletijo waka waka bejbe
ter poskrbijo, da se v potrtih srcih up budi. To, da je popoldne kar
prehitro minilo, je verjetno odveč poudariti.
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V ritmu polke, valčka, salse in bachate
Petra Vlah
V ŠD Zadvor plešemo že kar lep čas. Najbolj pridni so odrasli, ki se vrtijo že celih 13 let. Tečaj za odrasle
zajema družabne plese in plese v paru, torej standardne in latinskoameriške plese, zadnja leta pa sledimo tudi novejšim plesom kot so salsa in bachata. Namen tečaja je ples in druženje ob prijetni glasbi.
Enkrat tedensko ni boljšega razvedrila kot sproščeno gibanje dveh teles, seveda pa pri tem potrebujemo
in preverjamo moč, hitrost, gibljivost, vzdržljivost, ravnotežje in kondicijo, pa tudi ritem je precej
pomemben.

Predšolski otroci skozi igro spoznavajo prve plesne korake in hkrati razvijajo koordinacijo.
Spoznavamo in plesno upodabljamo različne živali, junake in skušamo slediti aktualni novi glasbi, tudi
naši slovenski, saj je najboljši občutek, ko otroci med plesom še glasno pojejo.
Šolski otroci pa so že pravi frajerji s svojimi idejami in plesnimi scenariji. Najbolj zadovoljni so, kadar jim
ustrežem še z glasbo, ki jim je všeč. Zadnja leta smo postali kar stalna ekipa in se poleg plesnih vaj
enkrat tedensko radi družimo tudi izven plesnih terminov. V veselem decembru se po treningu odpravimo s 13-ko v najlepše mesto na palačinke in po »štantih«, ob zaključku sezone pa gremo največkrat na
sladoled v brunarico.
Zadnja leta se otroci dvakrat letno predstavijo tudi svojim staršem in prijateljem na velikem nastopu na
odru Zadružnega doma, kjer zares dajo vse od sebe. In tako se življenje v društvu vrti tudi v ritmu naših
priljubljenih plesov. Želimo si, da bi vsi skupaj plesali in plesali še naprej …

Plezalska sekcija
Janez Matos
Na naša plezalska leta, ki so se začela pred več kot 10 leti na plezalni steni v OŠ Sostro, imam zelo lepe
spomine. Ko je do nas, nadobudnih mladih plezalcev prišla ideja, da se bo tam zgradila plezalna stena,
smo bili navdušeni, in ko je bila stena postavljena, smo jo prišli z velikimi pričakovanji pogledat. Vendar
je bil prvi ogled kar majhno razočaranje, saj stena ni imela nobenega pravega previsa.

Kot se spomnim, smo se dogovorili za srečanje z ravnateljico in jo prosili, če bi lahko dodali še previs. Na
presenečenje nas vseh je ravnateljica sprejela našo pobudo. Steni so dodali še velik previs, kar jo je
naredilo mnogo zanimivejšo za bolj izkušene plezalce.
Steno je gradil Elan, ki ni specializirano podjetje za gradnjo sten, tako da je žal imela nekaj pomanjkljivosti. Vseeno smo bili zanjo zelo hvaležni. Pritrdili smo oprimke, uredili smeri in jo radi uporabljali. Milan
Bricelj me je povabil, da bi prevzel šolo plezanja za otroke. Imel sem nekaj kompletov plezalne opreme,
nekaj jo je še dokupilo Športno društvo in šola se je lahko začela. Nekaj časa sem jo vodil skupaj z
Markom Bitencem, bilo je kar nekaj zainteresiranih mladih, nekateri so bili zelo talentirani. Prav zanimivo bi bilo vedeti, ali danes še vedno plezajo. Poleg šole za otroke smo dvakrat na teden organizirali tudi
plezanje za člane društva. Na enem od teh plezanj se je enemu od članov društva odvil vijak, v katerega
je bil vpet, in padel je na hrbet z višine kakih petih metrov. Na srečo so bile spodaj blazine, tako da se ni
huje poškodoval. Vseeno ga je hrbet še nekaj časa bolel. Po tem dogodku je Elan steno popravil, tako da
se kaj takega na srečo ni moglo več ponoviti.
Sedaj ne živim več v Sostrem, tako da že mnogo let ne spremljam, kaj se dogaja s steno v OŠ Sostro.
Upam, da se še vedno uporablja in da še vedno prinaša otrokom toliko veselja, kolikor ga je nam.

Sreča je imeti tako društvo
Marko Bitenc
Plezanje: prva misel na to obdobje je lep spomin – preganjali smo mularijo in sami sebe po steni gor in
dol. Stena je imela urejene vse papirje tudi za sidrišča. Spomnim se, kako sem med samim plezanjem
večkrat malo sumničavo pogledoval v matice ušes za sidrne vrvi, preventivno smo vrvi občasno speljali
kar čez dve sidri. Tako smo obdobje, ko sem bil aktivno vključen kot plezalec in trener, prešli brez težav.
Ker smo plezali na polno, je bilo padcev in guncanja na vrvi ogromno. Nekaj mesecev po tem, ko sem se
zaradi družinskih okoliščin preselil na Dolenjsko in zaključil plezalne aktivnosti v Sostrem, sem izvedel,
da se je nekomu odšraufalo sidrišče in je priletel z ritjo na tla. K sreči brez hujših posledic.

Pozitivna plat pa je naslednja zgodba. Po selitvi
v nov kraj sem seveda obiskal šolo, kjer so že
imeli lepo in veliko plezalno steno, le uporabljal
je ni nihče. Nekaj časa sem hodil od vrat do vrat,
da bi se ta stena aktivirala, a sem na koncu
obupal. Žal veliko krajev nima takšne sreče, da
bi imeli športno društvo s toliko posluha in
energije, da bi se premikalo in podpiralo ljudi na
različnih športnih področij. Čestitam vam za
okrogli jubilej in vam želim, da boste še naprej
podpirali šport, šport za vse!
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Obdobje rasti se v letu 2005 ni končalo, krivulja se je še kar obračala navzgor, društvo je širilo svoje dejavnosti, skrbelo za izobraževanja svojih članov, a hkrati tudi prejemalo priznanja za svoje delovanje, ki ga je očitno
prepoznala tudi širša rekreativna skupnost.
A še preden pridemo do priznanj, se zaustavimo še malo pri kronologiji tega obdobja, ki se je začelo snežno
obilno, zaradi česar se je tekaška sekcija lahko pohvalila in organizirala 9. tek ob baklah, za nameček je
sodelovala še pri prvenstvu mesta Ljubljane in pripravila pokal Slovenije v teku na smučeh za starejše in
mlajše kategorije na Pokljuki. V dolini so sicer stvari potekale po ustaljenem redu: na terminih badmintona se
je rekreiralo vedno več ljudi; v tem letu je število udeležencev za dva preseglo stotico. Podobno navdušujoče
številke je društvo dosegalo tudi pri kolesarskem projektu Po klančku gor, po klančku dol, košarkarji se tistih
let spominjamo kot obdobja prenatrpanosti, kjer je bilo potrebno prošnje za udeležbo celo zavračati, saj več
kot 25 košarkarjev telovadnica enostavno ni zmogla sprejeti.
Dobro zaseden je bil tudi Rajkov nogomet, kjer so se do četrtega razreda urili mladi nogometaši. Za nekatere
je bila to odskočna deska v resnejše nogometne projekte, drugi so spoznavali nogomet kot pritiče rekreativcem in ga kombinirali z ostalimi aktivnostmi. Med drugim so bili Rajkovi nogometaši tudi redni in številčni
udeleženci Molniškega teka. Predsednikov pogled na doseženo je moral biti vesel, saj je poleg naštetega
društvo uspelo še razširiti svojo dejavnost in sicer na 15 rednih tedenskih vadb. Vsaj tiste tradicionalne
sekcije, kjer je bilo mogoče izpeljati še dodatna druženja, so to storile.
Take sekcije so bile med drugim namizno teniška ter košarkarske in badmintonski. Zlasti slednji sta sloveli po
zanimivih turnirjih, ki so potekali praviloma izven rednih terminov, med vikendi. Da slučajno ne bi društvo
preveč zaspalo na lovorikah, se je spustilo še v eno pustolovščino. Tistega in tudi naslednjega leta je v okviru
maratona Franja potekal festival kolesarstva, oziroma, kot so si to zamislili organizatorji, naj bi bil maraton
Franja osrednja prireditev dogodka, ki bi ga dopolnjevali še z drugimi kolesarskimi aktivnostmi. V dve izmed
njih se je s svojimi organizatorji zapletlo tudi ŠD Zadvor in imenitno začrtalo traso, poskrbelo za reditelje na
trasi ter gladko izpeljalo Malo Franjo. To poimenovanje je bilo oznaka za dve gorsko kolesarski trasi – ena je
merila 54 km, druga 34 km, obema pa je bila skupna pot po okoliških hribih, ki ni pustila ravnodušnega
nobenega gorskega kolesarja, ljubitelja makadama in gozdnih poti.
V obravnavanem obdobju je bilo društvo ponosno tudi na svoje prosvetne dosežke, saj se je kar nekaj članov
izobraževalo za namene še kakovostnejšega delovanja društva. V 2005 se je društvo tako lahko pohvalilo z
dvema mednarodnima sodnikoma v biatlonu, tremi v smučarskem teku, petimi učitelji smučarskega teka,
trenerjem nogometa, dvema organizatorjema rekreacije, tremi atletskimi sodniki in eno certiﬁcirano vaditeljico rekreacije odraslih. Poleg tega se je predsednik rad pohvalil tudi, da so bili v društvu dejavni tudi štirje
študentje Fakultete za šport v Ljubljani.
Obilje dela so prepoznali tudi drugi zainteresirani za rekreacijo in organizacijo prireditev. Ekipa ŠD Zadvor je
pomagala tudi pri izpeljavi svetovnega mladinskega prvenstva v teku na smučeh, ki je v 2006 potekalo v
Preski pri Medvodah. Organizatorji zahvalili Ljubu Aliču, ki je, podobno kot v društvu tudi na prvenstvu, skrbel
za varno shranjevanje in ravnanje z opremo, ki je bila del tekmovališča. Za svoje prizadevanje je prejel bronasto medaljo, s srebrno medaljo za oskrbo tekmovalcev in organizatorjev z napitki pa je bila nagrajena Vida
Miklavec, sicer tudi dolgoletni »ﬁnanc minister društva«.
Z zlato medaljo je bil nagrajen Janez Černe, ki je skrbel, da je na stadionu potekalo vse po protokolu, zaradi
česar so imeli tekmovalci optimalne pogoje za tekmovanje. V obrazložitvi so organizatorji hudomušno zapisali, da je skrbel, da prostovoljci na prizorišču niso bili nikoli brez dela.

S strani mesta Ljubljana je leta 2006 Milan Bricelj prejel
prestižno nagrado Marjana Rožanca za dolgoletno delo na
področju športa.
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Kako nemogoče postane mogoče
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Jelka Gašperšič, Splošna vadba 2
So rekli, naj napišem prispevek, ki naj bi vseboval tudi kakšno anekdoto. Prav, pa naj bo moj prispevek
zapisan kot ena dolga, a zanimiva anekdota. Kako in kje začeti? Na začetku seveda.

Zametki Splošne vadbe 2 segajo tja v leto 2001, ko se je nekaj gospa, večinoma z upokojenskim statusom,
poleg vadbe v Zadružnem domu družilo tudi izven tega termina. Naše druženje je potekalo tako, da smo
obiskovale trim stezo, tam vadile, obiskovale muzeje, razstave in druge zanimive prireditve in kdaj odšle
na izlet. Bilo je nepozabno. A zakaj? Ja zato, ker smo šle z vlakom.
Po nekako dveh letih smo uvidele, da to naše druženje ni muha enodnevnica. Želele smo, kot zaokrožena
skupina, ki jo skupaj držijo enake želje in potrebe, dobiti prostor v telovadnici. In smo vprašale. Oni pa so
rekli, da to ni mogoče, da ni prostora. »Prav,« smo rekle in nadaljevale našo vadbo na prostem še naslednji dve leti. Potem pa ponovno vprašale.
Pa so rekli, da še vedno ni prostora. Me pa, da to ni prav in se spraševale, kako to, da skupina starejših
gospa, ki si želi vadbe v za to namenjenih prostorih, vadbe, ki bila prilagojena njeni-naši populaciji, ne
more priti v telovadnico. »Prav,« smo rekle, »bomo pač še naprej telovadile zunaj, tudi z marelami, če bo
treba.« In smo res.
Proti koncu leta 2004 nas je naša aktivnost zanesla na Urh. Komaj smo pričele z vadbo, je začelo tako
močno snežiti, da smo odprle dežnike in z vadbo nadaljevale. Bilo je lepo, predvsem romantično. Pa je
segel glas ne v deveto temveč v domačo vas, da so nas videli vaditi z marelami. So rekli: »Saj to ni
mogoče!« In takoj je nastopil trenutek, ko je nemogoče postalo mogoče. Skupina je dobila prostor in
termin v mali telovadnici OŠ Sostro.
Nastanek oz. začetek vadbe naše skupine je torej 16. januar 2005, ki za skupino ni bil uradni začetek, bil
pa je začetek novega obdobja. Še danes smo skupaj v enaki zasedbi. Ker je segel glas tudi daleč v zadnjo
vas, se nam je pridružilo kar nekaj novih članic. Dočakale smo tudi prve osemdesetletnice, ki hodijo k
vadbi redno, predvsem pa z veseljem. Mislim, da prav zaradi NAŠE profesorice športne vzgoje, ki vadbo
prilagaja in nadgrajuje zelo strokovno in ima do naše populacije izredno spoštljiv odnos.
Naj zaključim, da te anekdote ne bi bilo, če v tistih dobrih starih časih ne bi bilo predsednika Športnega
društva Zadvor Milana Briclja, ki je znal prisluhniti in uvideti, kdaj nastopi trenutek za dobro vseh nas. Še
danes smo mu hvaležne in ga nosimo v lepem spominu.
Za vadbo smo izbrali torek ob 18. uri. Ta dan in ura sta naša stalnica že vsa leta. Izjava naše Malke: »Tako
vsaj vemo, kdaj v tednu je torek,« pove, da je ta dan drugačen. Veselimo se srečanja, klepeta in seveda
tudi vadbe, ko si raztegnemo in razgibamo vse ude.
Prva naša vaditeljica je bila Maruša Babnik. Njene ure vadb so bile sproščene, a hkrati aktivne. Vodenje
vadb je nato prevzela Vida Miklavec, občasno jo je nadomeščala tudi Mirjam Černe. Športni duh in
sproščeno vzdušje sta tisto, kar nas pritegne. Naši obiski so redni, zavedamo se pomena druženja in hkrati
potrebe po telesni aktivnosti. Seveda ne pozabimo na praznike in to izkoristimo še za druženja po vadbi,
kjer poskrbimo za hrano, pijačo in nato tudi zapojemo. Zdrav duh v zdravem telesu ostaja naš moto.
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Po tem, ko je društvo v dveh dekadah svojega obstoja res pognalo korenine v lokalnem okolju in širilo svojo
dejavnosti kot organizacijsko sposobna ekipa na številnih prireditvah, je napočil čas še za institucionalno
krepitev društva. Ker je društvo navdih za svoje delovanje vseskozi črpalo iz okolja, ki zgolj približno pokriva
meje ČS Sostro, a v resnici zajema precej širši krog delovanja, mu kriterijev, ki so bili pomembni za pridobitev
dveh častnih in uporabnih statusov res ni bilo težko izpolniti. Seveda je odveč pripomniti, da oba statusa, o
katerih govorimo v nadaljevanju, pomenita tudi zavezo za še bolj sistematično delo, zahtevata še več premisleka in delovanja v prid rekreaciji, ki predvsem ni stremljenje za čim boljšimi dosežki, temveč je dejavnost, ki
resnično neguje zdrav duh v zdravem človeku.
Društvene ekipe, ki so v primeru Molniškega teka ali organizacije Male Franje štele tudi več kot 50 ljudi, so
obvladale svoj naloge, zato so tekme v teku na smučeh, Molniški tek, Kostanjev maraton, Dan športa ČS
Sostro, čistilna akcija pomenile prej zdravo sprostitev kot pa stres zaradi organizacije. Hkrati z razvojem
društva v samostojni Sloveniji je svoje institucije in proceduralna pravila razvijala tudi država, zato društvu ni
preostalo drugega, kot da se tudi samo nekako pozicionira v obstoječi sistem in skuša iz njega ter v skladu z
njim kar največ pridobiti za svoje člane. Stekla sta dva postopka. V letih od 2007 do 2009 je društvo pridobilo
naziva Zdravo društvo in Društvo, ki deluje v javnem interesu na področju športa. V nadaljevanju sta oba
statusa podrobneje predstavljena (povzeto po spletnih straneh ŠUS in MiZKŠ).

Zdravo društvo
Športna unija Slovenije je projekt ZDRAVO DRUŠTVO vzpostavila z namenom mreženja tistih društev iz cele
Slovenije, ki s spodbujanjem telesne dejavnosti kot načina krepitve zdravja pomembno doprinesejo k širjenju
zdravega življenjskega sloga med različnimi generacijami. Osnovni namen projekta je promocija organizirane,
redne, strokovno vodene in ustrezno strukturirane športno rekreativne vadbe. Projekt teži k povezovanju
lokalnih zdravstvenih centrov in športnih društev, združenih v nacionalno mrežo zdravih društev, ki vadečim
nudijo ciljno zasnovane, primerno intenzivne in strokovno vodene programe vadbe, kar je tudi rdeča nit
koncepta vadbe na recept. V mreži trenutno deluje 36 društev iz celotne Slovenije. Zdrava društva odlikujejo
celostno zasnovani programi, ki jih izvajajo izobraženi oziroma
strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji ter izvajanje aktivnosti,
vezanih na motiviranje in spodbujanje posameznikov v redno in
organizirano vadbo. Omenjeni cilji se v celoti skladajo s poslanstvom
Športnega društva Zadvor, ki je ponosen nosilec znaka kakovosti
Zdravo društvo.

2007-2009
Društvo, ki deluje v javnem interesu
Morda še pomembnejši status je tisti, ki ga je društvo pridobilo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. Status društva, ki deluje v javnem interesu, je poseben status, ki ga nevladni organizaciji oz. v našem
primeru društvu podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Društva lahko status v javnem interesu pridobijo ne glede na
področje svojega delovanja. Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja (npr.
status v javnem interesu na področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status delovanja v
javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli
ministrstvo, pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. V primeru našega društva ministrstvo ni imelo nobenih zadržkov, saj je
ocenilo, da njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošnokoristno, hkrati pa izpolnjuje tudi
druge pogoje za pridobitev statusa. Odveč je poudariti, da je delo društva splošnokoristno že od ustanovitve
naprej, zato je bila pridobitev statusa naravno in samoumevno.

Priljubljena akcija Grem, greva, gremo na Orle
Grem, greva, gremo na Orle je relativno nova dejavnost društva, ki je bila premierno izvedena leta 2014.
Osrednja ideja akcije, v kateri udeleženec skozi vse leto nabira vzpone na Orle (in žige v knjižico), je
spodbujanje redne in zdrave rekreacije v neposredni bližini doma. Krajani so jo odlično sprejeli in jo vzeli
za svojo, saj številno udeležencev nenehno raste. Tako se je v letu 2016 na Orle vzpenjalo kar 130
pohodnikov, v prvem letu pa je k akciji pristopilo 70 pohodnikov, ki so rekreacijo vzeli precej zares.
Statistika navaja, da se je tedaj od 70 sodelujočih kar 11 povzpelo na Orle več kot stokrat. Opravili so
3445 vzponov, kar pomeni v povprečju skoraj 50 vzponov na udeleženca, prehodili so okoli 69.000
kilometrov. V kolikor je pohodnik štartal iz Zadvora, je na poti do Orl premagal okoli 250 višinskih
metrov, in ker se je ob povratku spustil ravno za toliko, se je na koncu lahko pohvalil s 500 prehojenimi
višinskimi metri, kar je že čisto spodobna pohodniška številka. Orle ležijo na 453 metrih nadmorske
višine, na hribu, ki je vzhodni podaljšek Golovca in sosed nekoliko višjega Molnika. Privlačnost Orl se
deloma skriva tudi v tem, da je kraj dostopen iz številnih smeri in izhodišč: praktično iz centra Ljubljane
po grebenu Golovca, z dolenjske strani z Rudnika in iz Lavrice, s severa prek Urha, iz Zadvora, Podmolnika, Bizovika ali Hrušice, za iznajdljive in radovedne pa še po raznih drugih poteh. Iz katerekoli smeri se
že povzpnete do cilja, vas na vrhu čaka svežina na krajšem, ne več kot dvournem pohodu. Čas vzpona
lahko pohodnik poljubno skrajša ali podaljša, saj si smer vzpona in sestopa izbere vsak pohodnik sam,
ŠD Zadvor pa na tem mestu dodaja, da so vse pohodniške poti, ki peljejo na Orle, primerne za
rekreativce vseh starosti. Poleg žiga vas v Gostilnici Orle lahko pričaka okrepčilo ter razgled v vse smeri:
na okoliške hribe, Barje in del mesta, v jasnem pa do oddaljenih vršacev Kamniških Alp, Karavank in
Julijcev. Izleti na Orle so primerni tako za pohodnike in tekače, kot tudi za kolesarje, zato je na mestu
opozorilo, da z vzajemnim spoštovanjem omogočimo mirno sožitje na gozdnih stezah prav vsem. Z
upoštevanjem pravila, da imajo počasnejši prednost, bomo obiskovalci Orl drug drugemu omogočili
prijetno in varno uživanje v naravi, saj je tam zagotovo dovolj prostora za vse strpne rekreativce.
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2010–2011 Vse teče po ustaljenih tirnicah ...

2010-2011

2012-2017

2012–2017 Zadnja petletka

Ničesar ne gre jemati za samoumevno
ŠD Zadvor je zadnja leta delovalo v ustaljenem ritmu mnogih tradicionalnih prireditev in dejavnosti, ki so
skrbele za športni utrip vzhodnega ljubljanskega konca. Število članov se je ustalilo okoli številke 500 in zdelo
se je, da je prihodnost svetla. Toda trenutek streznitve, spoznanje, da ničesar ne gre jemati za samoumevno,
se je zgodil, ko je društvo izgubilo dolgoletnega predsednika. Tovrstni dogodki se vselej zgodijo prekmalu in v
neugodnih razmerah, a v tolažbo in kot dokaz, da je svoje delo opravil temeljito, šteje to, da je društvo tudi
po Milanovem slovesu ostalo v dobri kondiciji. Deluje pod novim vodstvom prekaljenih organizatorjev (Marija
Pavlič, Peter Miklavec, Jane Černe, Vida Miklavec, Milenka Kern in ostali), v skladu z osnovnim vodilom:
omogočiti zdrav način življenja ter možnost raznolike rekreacije kar najširšemu krogu prebivalstva v naših
koncih.
Zdi se, da so ljudje društvo res vzeli za svoje, saj so vadbe (zadnja tri leta jih društvo ponuja preko 20) precej
dobro zapolnjene. Že kar nekaj časa po obiskanosti prednjačijo zumba, joga in aerobika. Poleg tega je društvo
še vedno znano po organizaciji športnih prireditev, ki budijo lokalno rekreativno bit. Še vedno je tu Molniški
tek, pred njim še vedno v sodelovanju s Turističnim društvom izvedemo čistilno akcijo, tu sta Dan športa
Četrtne skupnosti Sostro, v okviru katerega še vedno tudi poteka kolesarski Kostanjev maraton, in tudi proti
različnim oblikam zasvojenosti se še vedno borimo skupaj z Vetrom v laseh.

Dovolj ljudi, ki so pripravljeni delati za skupno dobro
Sem in tja društvo doletijo tudi vremenske neprilike. Zaradi odsotnosti snega že kar nekaj časa ni bilo v Konjščici teka na smučeh, zares nadležno jo je v 2014 zagodel žled. Pa se društvo ni dalo in hitro je stekla akcija
Za prehodne poti, na kateri so člani čistili Zadvorski hrib po žledolomu. Akcija, ki je bila izpeljana v razmerah
daleč od idealnih, je pokazala veliko pripravljenost za solidarno pomoč in v ekspresno kratkem času je bila
spet mogoča rekreacija na priljubljenih poteh trim steze in Zadvorskega hriba. To je neprecenljiv dokaz, da
lahko društvo deluje zgolj in samo, če obstaja dovolj velika množica ljudi, ki je pripravljena žrtvovati svoj čas
ter vse ostalo (trud, energijo, znanje, opremo, orodje …) za skupno dobro.
Dodajmo še, da v zadnjo petletko spada tudi prizadevanje za obnovitev trim steze, ki poteka pod okriljem
Četrtne skupnosti Sostro in MOL. Ta se je začela jeseni 2015, a ostala na žalost nedokončana, saj še vedno
manjkajo obnovljene table. Od takrat je večina postaj in telovadnih orodij v ustreznem stanju, se pa na žalost
vedno najde nekaj takih, ki si želijo katerega izmed orodij prisvojiti. Tako je bilo treba na eni od postaj že
namestiti nove kroge s čvrstejšim pritrjevanjem, zato upamo, da bodo zdaj lahko še dolgo služili svojemu
namenu.

Vsako leto v kraj prinašamo Veter v laseh

Pričujoča objava v časopisu Ljubljana lepo povzema dogajanje tega obdobja

Društvo skupaj s Športno unijo Slovenije in praviloma tudi z OŠ Sostro pripravi lokalno izpeljanko vseslovenske prireditve Veter v laseh – s športom proti odvisnosti. Njen namen je ozaveščanje kar najširšega kroga
ljudi, še posebej mladih, o pozitivnih učinkih športne aktivnosti in o negativnih posledicah različnih vrst
odvisnosti. Vseslovenska akcija že vrsto let nudi športno zabavo mladim kot nedvomno koristno naložbo za
kasnejše življenje. Pozitiven pogled na življenje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava,
spoštovanje, delavnost so vrednote, ki so jih poskušali skozi predstavitev različnih športov na zabaven način
udejanjiti tudi organizatorji iz društva. Je že skoraj običaj, da v ta namen pripravimo nekaj športnih poligonov,
na katerih udeleženci lovijo veter v lase in veselje do gibanja.
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Med drugim košarkarskega, nogometnega, atletskega, plesnega, otroci se lahko pozabavajo še na likovni
delavnici in odkrivajo skrivnosti, ki jih ponuja skike, pri nas še relativno nova oblika rekreacije, namenjena
tekačem na smučeh za pripravo tudi izven zimske sezone.
Tovrstne prireditve so namreč odlična priložnost za druženje in gibanje, za navezovanje stikov in krepitev
medsebojnih vezi. Hormoni sreče se namreč tvorijo ob pravem športnem duhu, dobra volja pa raste stran od
zakajenih, zadušljivih prostorov, kislih novic in zamorjenih obrazov. Gre za večplastno prireditev, za resnično
dulce et utile dogodek, ki bi ga lahko lokalni prebivalci še bolj izkoristili sebi v prid.

Dan športa Četrtne skupnosti Sostro

2012-2017
Kljub vsemu naštetemu v društvu zaznavamo spremembo klime, ki je verjetno tudi odsev današnjega časa.
Manj je samoiniciativnega povezovanja pri uresničevanju društvenih projektov, več pa klasične udeležbe na
dejavnostih, kjer udeleženec sicer prispeva prijavnino, a v zameno pričakuje zgolj opravljeno storitev. Prav
zato je ena od zavez, o kateri že nekaj časa razmišlja izvršni odbor, tudi obrat k oživitvi društva kot entitete,
ki naj ne bo zgolj ponudnik rekreacije, temveč med svojimi člani razvija tudi pripadnost in pripravljenost za
aktivno sodelovanje pri projektih. Pot do tja je najbrž prijetno počutje in tkanje prijateljskih vezi, zaradi
katerih se je v društvo vedno prijetno vrniti, tudi če je treba zraven še kaj postoriti.
Društvo, kraj, mesto in država smo namreč VSI MI. Kolikor bomo vložili, toliko lahko pričakujemo tudi povrnjeno.

Podobno velja tudi za Dan športa Četrtne skupnosti Sostro, ki je vedno pripravljen v sodelovanju s TD Zadvor.
Zamišljen je kot promocija zdravega, aktivnega življenjskega sloga, na katerem se vedno znova trudimo, da
mine v sproščenem in prijetnem razpoloženju in v smislu rekreacije za vse. Običaj je, da se vse začne že
zjutraj, ko se izpred Zadružnega doma Zadvor na ceste, ki vodijo po razgibanih terenih četrtne skupnosti,
poženejo kolesarji, udeleženci kolesarskega Kostanjevega maratona. Trasa jih mimo Češnjic in Zagradišča vodi
do Žagarskega vrha, od koder se usmerijo proti Javorju in nato po trasi mimo Teličarja do Malega vrha, ki
predstavlja skrajno točko zleta. Za vrnitev na izhodišče kolesarji izkoristijo dolino Besnice, od koder jih sicer
res čaka še vzpon na Pečarja, a je zato spust v Ljubljansko kotlino dojet kot čudovit zaključek prijetnega
kolesarskega izleta. Dve uri kasneje se na pot po Zadvorskem hribu odpravijo tudi pohodniki, saj je hoja z
dobro družbo po jesenskem gozdu prijetna, zdrava in varna rekreacija, sprostitev v pravem pomenu besede.
Hkrati s pohodniki oživi tudi igrišče Sostro, kjer blestijo predvsem nogometaši in košarkarji vseh starosti.
Odveč je poudariti, da gre za prijateljsko druženje z zgolj rahlim pridihom tekmovalnosti. Te je toliko, kolikor
se je zahteva od sproščujočega rekreativnega igranja. Za vse omenjene in druge, ki se jim kasneje pridružijo v
Brunarici Zadvor, se prijetno rekreativno dopoldne prevesi v družabno popoldne. Včasih pridejo mimo tudi
gasilci, pa karateisti, ki predstavijo svoje dejavnosti, in celo orientalske plesalke. Te poskrbijo za navdušenje in
popolno osredotočenost občinstva. Na otroških delavnicah, ki jih na ta dan pripravijo vzgojiteljice iz vrtca
Zadvor, je opaziti zadovoljne nasmehe tudi na obrazih številnih otrok. Na sploh se zdi, da so Dan športa
Četrtne skupnosti Sostro najbolj zares vzele mlade družine, ki se že dopoldne odpravijo na družinski pohod.
V navadi je tudi, da je po zaslugi Društva ljubiteljev praženega krompirja na voljo dovolj slastnih porcij tenstanca, ki se po okusnosti zlahka meri s pečenim kostanjem.

Osvajamo družabne in klasične medije
Društvo je v zadnjem obdobju začelo intenzivno skrbeti tudi za medijske objave, s katerimi želimo približati
delo društva čim večji množici. V ta namen redno osvežujemo spletno stran www.sportnodrustvozadvor.si, o
dejavnostih društva pa redno obveščamo tudi preko Facebook strani in elektronske pošte. Od leta 2014
društvo izdaja tudi interno glasilo Rekreativnik, v katerem enkrat ali dvakrat letno objavimo najpomembnejše
društvene informacije. V njem najdete urnike, vabila in opise posameznih dejavnosti ter odzive na posamezne
aktualne društvene zadeve. Nanj se lahko prijavite tudi na naslovu info@sportnodrustvozadvor.si.
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Zgodbe z Litijske 243 a, b in c
Tanja Bricelj
Dvorišče na Litijski 243 (243 a, 243 b in 243 c) je društvu zagotovilo kar nekaj virov. Nekateri so bili
materialne narave (skladišče, shramba, klet, zamrzovalna skrinja, pisarna, pralnica, likalnica, varovanje
kanujev …), nekateri pa moralne (partnersko razumevanje, tolerantnost, podpora …). Najdragocenejši
od vseh pa so bili seveda človeški viri. Ne samo takrat, kadar je v društvu manjkalo ljudi, ampak tudi
sicer je bilo samoumevno, da se je za pomoč pri izpeljavi dogodkov najprej mobiliziralo družinske člane.
Hčerke, ženo, svaka, nečaka …

Ženska, ki je vseh 30 let neprostovoljno tolerirala moževo prostovoljenje, je seveda večini znana kot
»teta Majda« ali tista, ki je klančkarjem redno izdajala knjižice za vzpone. Z nekaterimi med njimi so
postali pravi prijatelji in čeprav so se videli le dvakrat letno, so si tedaj izmenjali vse ključne informacije
o zakonskem stan(j)u, številu novih družinskih članov, zdravstveni situaciji enega ali drugega in kar je še
takih življenjskih podatkov.
Majda je velikokrat nergala glede tega, da je družinska hiša postala podružnica športnega društva,
zaradi pogoste odsotnosti je za Milana rekla, da itak sodeluje pri vsaki pasji procesiji, a kadar je bil v
stiski, se je vendarle potožil prav njej, občasno pa ji je po kakem društvenem sestanku priznal, kako
obžaluje svoj povzdignjen glas. Jeza je na površje največkrat priplavala takrat, ko je med člani manjkalo
volje za delo. »Najprej jih je nadrl, potem pa mu je bilo žal in že naslednji dan je iskal načine, kako bi jih
motiviral – s pogostitvijo po dogodku, s športnimi oblačili ali s čim drugim,« pove Majda.

Brez prostovoljskega dela društvo ne bi moglo obstajati
Brez prostovoljcev društvo ne bi obstajalo in to seveda velja še dandanes. Milan je v društvo vpeljal
naslednje preprosto pravilo: »Kdor predlaga novo športno dejavnost v društvu, dobi tudi nalogo, da
zadevo izpelje.« Tako je tisti, ki je hotel igrati badminton, postal vodja te sekcije. Članica, ki je želela
aerobiko, trebušne plese in salso, je dobila za nalogo, naj zbere dovolj članic in organizira vaditeljico,
društvo pa bo zagotovilo termine. Mladi, ki so hoteli igrati košarko, so bili za tisti čas odgovorni za
telovadnico. »Še do garderob v Zadružnem domu so prišli tako, ko je nekdo po Molniškem teku pojamral, da se niti oprhati ni mogel. Pa so zgradili tuše,« pripoveduje Majda.
Društvo je še posebej mlade podpiralo kjerkoli in kadarkoli, mnogi izmed članov so v okviru društva
pridobili nazive za športne vaditelje npr. smučanja, smučarskih tekov, se usposobili za atletske in
nogometne sodnike … »Kdorkoli je imel voljo za delo, je dobil podporo,« se spominja Majda in dodaja,
da je bila ena izmed predsednikovih sposobnosti tudi uspešno pridobivanje sponzorskih sredstev. »Ta
niso bila vedno le ﬁnančna, ampak je pri lokalni žagi Dimnik (pri Andrejčku) naprosil za les, poklical nekaj
svojih prijateljev mizarjev in tako so obnovili vse brvi v dolini Konjščice in na trim stezi. Odslužene
košarkaške koše so podarili župniji in na dvorišču župnišča uredili košarkaško igrišče. Ko je bilo treba
zamenjati žarnice, je angažiral Zvoneta, člana društva, ki je bil tudi gasilec, da so prinesli gasilske lestve.
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Najtežje je graditi iz nič
S Turističnim društvom so odlično sodelovali in pogosto je prispeval kak nasvet predsednici, še posebej,
ko je začela z delom in ko kakšno poleno pod noge ni bilo redko. Kadar so pozimi vlekli po Konjščici
smučarske tekaške proge ali ob Molniškem teku, je redno obiskal lastnike tistih travnikov, po katerih je
tekla trasa, in jim za odškodnino odnesel gnojilo za travo. In tudi, če je kdaj povzdignil glas, so ljudje
verjetno vedeli, da ga dobronamerno, saj so, ne glede na vse, vedno znova prihajali in sodelovali v
društvu. Najbrž so se že imeli fajn,« še pove Majda in doda, da bi vse to morali izkoristiti kot popotnico
za prihodnost, da lahko nove generacije gradijo na tem. »Najtežje je graditi vse iz nič. Veliko lažje je
ohranjati nekaj, kar je že zgrajeno in deluje.«

2012-2017
Včasih smo res improvizirali, pa tudi časovno se je kdaj kaj zapletlo, ampak naredili smo pa vse,« se
spominja Janez. In čeprav začne z namrščenim čelom, se že pri naslednji anekdoti njegova usta razlezejo
v nasmeh … in ostanejo tako vse do konca pogovora.
Namiznoteniška sekcija se je redno srečevala in igrala v Zadružnem domu. Prijetno je bilo, družili so se
in občasno po treningu spekli ribe na električnem žaru. Zvone je prinesel ribe, Ljubo pijačo in kruh, vse
dokler se ni nekdo pritožil, saj je še nekaj dni za tem po ribjem pikniku dišala cela dvorana. A pritožba
druženja ni prekinila: kasneje so se preselili v garderobe in … redno skrbeli za zračenje.
V preteklosti je bilo druženje po športu enako pomembno kot šport sam. Tako so si pinkponkaši pred
novim letom privoščili kozarček penine in ga začinili z domačo salamo. Ko pa so za Zadružnim domom
spustili v zrak nekaj raket, so očitno tako močno vznemirili sosede, da je nekdo poklical policijo. Pred
Zadružni dom se je pripeljala marica, kar je spodbudilo glavnega rezalca salam, da je tekel ven preverit,
kaj se dogaja. Vse lepo in prav, če ne bi pritekel policistoma naproti ravno z nožem v roki. Dogodek se je
končal z opozorilom in stežka prikritim smehom vseh prisotnih.

V mrzli Krki ozdravil kolena
Šport ima nedvomno pozitiven vpliv na zdravje, a tak učinek, kot ga je Janez doživel po prvem spustu po
Krki, je res nekaj posebnega. Spominja se, kako so se na prvi spust s kanuji in rafti odpravili zelo slabo
pripravljeni. Večinoma so bili brez primernih neoprenskih oblek, voda pa je imela 14 stopinj. »Ampak po
tistem me niso nič več kolena bolela,« pove Janez, ki je par ur preveslal v mrzli, a očitno zdravilni Krki.
Že kmalu so nabavili veslaško opremo in sledil je prvi tabor na Kolpi, eden od tistih dogodkov, ki ga vsi
udeleženi še vedno nosijo v lepem spominu. Za vedno bo ostalo zapisano v spomin tudi veslanje po
cerkniškem jezeru, ki se ga je udeležilo več kot deset družin. »Bila je sezona rdečeperk in vsaj 70 rib sem
očistil tisti dan. Miran in Ljubo sta prinašala vedro za vedrom, vsako polno rib, ki so le nekaj minut
zatem končale na žaru.«

Kuhal golaž, pekel kostanj, tekal za količki …
Janez sicer ni imel funkcije v IO, a dela društva si brez njegove pomoči ne bi mogli predstavljati. Kdor je
okusil nekdanjo JLA, bi lahko rekel, da je bil glavni v pozadini, saj se to, da je delal iz ozadja, dandanes
nekako ne sliši prav. Janez, sicer navdušen pinkponkaš, nogometaš in smučar, je imel to srečo ali pa
smolo, da je bil Milanov svak in da zna poprijeti za vsako delo. Njega in mojstra Pajka, ki sta bila mizarja,
so v društvu doletela tista dela, kjer je bilo treba uporabiti žago, kladivo in žeblje. (Podobno kot so Mitja
doletela vodovodarska dela, pa čeprav je šlo le za menjanje tesnil na pipah v šolskih garderobah, ali
ljubiteljskega DJ-ja Andreja skrb za ozvočenje in vrtenje glasbe.) »Običajno smo v društvu delali vedno
eni in isti. Pred Molniškim tekom smo nasipali ceste v Konjščici, čistili smo dolino, popravljali mostove,
označevali progo … Na dogodkih sem skrbel za kuhanje čaja, peko kostanja, tudi za golaž … Ko je društvo organiziralo Gorsko Franjo, sem na Pance peljal golaž v piskrih in na poti seveda vse polil. Po tistem
smo kupili termo lonce s tesnilnim pokrovom, ampak moj avto je takrat še mesece smrdel kot javna
kuhinja. Sicer pa še dobro, da nisem bil na progi na zapori. Tam so Toneta, enega od članov, domačini
skoraj pretepli, saj je bil čas spravila sena in so se kmetje s polnimi traktorji hudo razjezili zaradi cestnih
zapor.

Zime so bile čas za smučarska tekmovanja. Društvo je najelo
avtobus in člani so včasih tekmovali, včasih pa sodelovali pri
organizaciji. Redno so organizirali tekme za zobozdravstvene
delavce in sodelovali pri občinskih smučarskih tekmovanjih.
»Spomnim se slalomske tekme na Rogli, na kateri je bilo dvesto
tekmovalcev, a za vsakim je količek odletel ven iz luknje. To
smo se potili, ko smo tekali gor in dol po progi za tistimi količki.
V Podkorenu je bilo nekoč toliko snega, da avtobus ni mogel do
smučišča, ampak smo šli iz Kranjske Gore na alpskih smučeh do
Podkorena, s tem da so na smučeh nastajale snežne 'cokle'.
Na neki tekmi na Rogli pa je bil veter tako močan, da nam je
podrl šotor. Veliko je bilo dela, a bilo je tudi luštno,« zaključi
z nasmehom in bo kar držalo, da je morda tudi po zaslugi športa
in ŠD Zadvor pri svojih (več kot 80) letih Janez tako vitalen.
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Od zapisovalke in šivilje do atletske sodnice

Cerkniško blato, ki pomlajuje

Kadar je tvoja najboljša prijateljica tajnica društva, v katerem je predsednik tvoj oče, najbrž res ne gre
drugače, kot da se aktivno vključiš v delovanje. Mateja je v društvu začela sodelovati najprej ob strani
atletskih sodnikov kot zapisovalka rezultatov na Molniškem teku, danes pa sama opravlja delo atletske
sodnice na regionalnih tekmovanjih.

Mateja je ena tistih mam, ki ji bo zgoraj omenjeno veslanje po Cerkniškem jezeru za vedno ostalo v
spominu predvsem po blatu, v katerem so se povaljali njeni otroci. Najhuje pri vsem skupaj je bilo, da ni
zadoščalo le mokro jezersko blato, ampak so se za tem povaljali tudi v taisti suhi substanci. Kdor je kdaj
hodil ob Cerkniškem jezeru, ve, da se siva muljasta tla ob obali, če so suha, spremenijo v ﬁn prah. Ta je
poskrbel za zunanjo skorjo, pod katero se je
skrivala debela plast mokrega blata, in otroke
spremenil v prave male pujske. Idejo za valjanje
v blatu (in obmetavanje z blatnimi kepami) je
dal sam predsednik po tem, ko je članica Irena,
sicer strokovno podkovana za lepoto, povedala,
da blato gladi gube in pomlajevalno deluje na
kožo. Kmalu zatem so se v taboru prikazali od
glave do pet blatni otroci in … Milan. Medtem
ko nekatere mame niso vedele, ali naj se
smejejo ali jokajo, pa je Irena med smehom
pristavila, da »blato očitno pomlajevalno deluje
tudi na možgane«.

V današnjih digitaliziranih in robotiziranih časih si je težko predstavljati, da so svoj čas merili rezultate
na tako preprost način: medtem ko so atletski sodniki spremljali štoparico, so za vsakega tekmovalca, ki
je prišel v cilj, izgovorili njegovo štartno številko in njegov čas prihoda. Ob sebi so imeli zapisovalce, ki so
na kartončke vpisali oba podatka. Nato so kartončke, opremljene še z imenom in priimkom, razvrstili v
nekajmetrske , iz blaga sešite table z žepki, ki so služile kot prikazovalniki rezultatov oz. semaforji.
Kartončki so se ročno pretikali in razvrščali, šele po prihodu zadnjih tekmovalcev v cilj pa so se na
kartončke napisala tudi osvojena mesta.
Velike zelene semaforske plahte, ki se jih bo morda kdo še
spomnil, so nastale prav pod Matejinimi rokami in na njenem
šivalnem stroju. Kot tekstilko, tedaj še srednješolko, jo je
doletelo vse delo, povezano s šiviljstvom. Tako so v njeni
šivalnici poleg semaforja nastali še društvena zastava, sto(!)
startnih številk in po dva pokončna napisa start in cilj. Na
začetku, dokler tisk na oblačila ni postal nekaj običajnega,
je šivala tudi embleme na društvena vetrovke, brezrokavnike,
bunde ...
Zdaj pa si predstavljajte: Za vsako startno številko je bilo treba
pripraviti in zarobiti osnovo, nato izsekati (naštancati) številke,
jih prišiti na osnovo in nazadnje prišiti še trakce za zavezovanje.
Trakec na štirih vogalih štartne številke pomeni 400 trakcev.
Vse delo je potekalo ročno. »Ne spomnim se natančno, ali je
oče orodje za napise in cifre (od 0 do 9) naredil sam ali si ga je
kje izposodil, vem le, da sva v šivalnici tolkla tiste šablone in
izsekovala blago, da se je kar kadilo. Enkrat sem se v tej vnemi
pri izdelavi napisa Start zmotila in eno črko obrnila narobe.
Napaka je bila pravočasno opažena in razen paranja in ponovnega
šivanja ni bilo drugih posledic,« se spominja Mateja.
Kasneje je v društvu delovala kot gospodar, še danes pa skrbi za oblačila sv. Miklavža, angelčka in
parklja, še vedno je dejavna pri Molniškem teku in samoumevno se ji zdi, da na občnem zboru pomaga
pri pogostitvi, saj pravi: »To sem počela 30 let, le zakaj ne bi tudi zdaj?«

Nekaj Dušanovih …
S Primoževo osebno noto
Ravno toliko sem mlajši od Dušana, da ga do nedavnega nisem poznal osebno. Vsaj menil sem tako, a
nevede živel v zmoti. Vseeno sem o njem že precej vedel, saj sem na izvršnem odboru društva večkrat
slišal "Dušan ovo, Dušan ono", zato sem bil prijetno presenečen, ko sem tisti torek zvečer v Brunarici
Zadvor seštel vse skupaj in ugotovil, da se pravzaprav po malem druživa že celo sezono. In tako sva se
med klepetom pomenila tudi o takih stvareh, kot so naslednje zgodbe …

… da je po lokalnih hribih z veseljem trasiral poti Male Franje oz. maratona za gorske kolesarje, ki je
potekala v okviru tradicionalnega Maratona Franja. Pozorni kolesarji lahko tod še vedno ugledate
rumene oznake dveh tras, krajše z 34 kilometri in daljše s 54 kilometri, ki je vodila čez Orle, Molnik in
nato v Karlovce zavila še pred Šentpavlom in od tam odbrzela naprej.
… da se še vedno z veseljem spominja veslanja v okviru društva, ki zanj pomeni spoj uživanja v naravi in
tehničnih ﬁnes, ki jih veslač uprizarja s svojo opremo. Je še dodal, da vsaka šola nekaj stane in ta zahteva precej treninga v naravi, kar je on pravzaprav vseskozi iskal v veslanju. Spotoma še skromno doda, da
je rad hodil na tabore, kjer se jih je včasih nabralo tudi do 60 članov in da so nekateri v to vpletli svoje
družine, ki so ta način spoznavale skrivnosti bivanja v naravi. Poleg klasičnih izletov na Krko in Kolpo ter
veslanja po Ljubljanici, so veslači takrat raziskali še Uno, Neretvo, Zrmanjo in Cetinjo. Kmalu so prerasli
kanuje, ki jih je imelo društvo, in nekateri izmed njih so začeli veslati s pravi divjevodaškimi kajaki, ki
glede organizacije in logistike posameznega izleta zahtevajo znatno manj napora.
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… da je zgodba, v katero je vpleten, tudi tista kolesarske narave, bolj znana pod imenom Klančki. Da je
skrbel tudi za to akcijo in takoj pripomni, da je s tem precej dela. Strinjajoč se spogledava in mu
navržem, da je zdaj čas za napolnitev tiste, »ta nove« gorsko-kolesarske transverzalne knjižice, ki jo v
zadnjem času propagira PZS (Planinska zveza Slovenije). Hladnokrvno odvrne, da je na teh točkah že bil,
razen na dveh neatraktivnih v bližini Maribora. Skromno pomislim, da imajo zasluge za to tudi Klančki.
Med vodenjem akcije je sicer poskušal iskati vedno nove cilje, nove lokacije, nove poti – tistih preizkušenih, že stokrat prevoženih, na katerih se sončijo kolesarski prevzetneži – lovilci trendov, se je
izogibal in prav zato je med drugim poskusil tudi z umestitvijo Šmarne gore v Klančke, pa ne tiste nad
Ljubljano, ampak ene druge, ki je bolj oddaljena in nepoznana. No, na srečo tistih kolesarjev, ki ne
ljubijo novosti, je bila lokacija vseeno preveč oddaljena …
… ga še pobaram o tem, kako pa sedaj gleda na zavrnitev ministra Rada. Se nasmehne in doda, da so
vseeno prišli na Klek. Šli so sicer naokoli in na ta račun dodali še 50 kilometrov, vendar je bil izlet vseeno
nepozaben. Sploh zato, ker je bil to še čas tolarjev inkun in je bilo zato na moč neugodno, če ob
prečkanju meje pozabiš na eno valuto, na valuto države, v katero vstopaš. Še bolj zoprno je, če se to na
istem izletu zgodi vsem osmim udeležencem, črpalkarji in gostilničarji na poti pa za tovrstne težave
nimajo razumevanja ter ne želijo sprejeti tolarjev. Ekipi zato ni preostalo drugega, kot da do vrha hriba
pridejo na vodni pogon. Nazaj grede se vsi besni na pripetljaje z valutami skoraj ne ustavijo v koči pod
vrhom, a jih nekaj vseeno vleče tja. In tam jih mamca postreže, kot se spodobi. Pravi, da ni panike z
valutami, da bo že uredila in družba zato pride do hmeljnega napitka in ostalih dobrot, ki pritičejo
kolesarskemu izletu. Ni bilo vedno tako, še doda in že zavijeva v dodatek zgodbe. Omeni, da se jim je
večkrat zgodilo, kolesarskim navdušencem, ki so blodili predvsem po manj obljudenih krajih, da niti
gostilne niso našli, zato so se ustavili na domačijah, ki so izgledale prijazno, ter zaprosili za to in ono,
seveda z namenom, da vse pošteno plačajo. Skoraj pravilo je bilo, da dobri ljudje niso želeli plačila,
zadostovala jim je že prijazna zahvala.
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Sodelovanje, povezovanje …

Četrtna skupnost Sostro
Zahvala vsem članom društva, ki se trudite za vključevanje vseh generacij v šport
Četrtna skupnost Sostro kot največja četrt v Mestni občini Ljubljana pokriva celotni vzhodni del mesta,
nekdanje krajevne skupnosti Zadvor, Besnica in Lipoglav. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da ima društvena
dejavnost na tem območju dolgoletno tradicijo. ŠD Zadvor spada med »starejša« društva na območju ČS
Sostro. Tako se je ČS Sostro lahko marsikaj naučila od društev, ki so povezovala in družila krajane.
Posebej je potrebno poudariti tudi, da je dolgoletni predsednik ŠD Zadvor, g. Milan Bricelj, veliko pozornosti
namenil dobremu sodelovanju med društvom in Svetom ČS Sostro. S svojo osebnostjo pa je poskrbel tudi za
tvorno povezovanje ostalih mlajših društev, vrtca in šol v naši ČS. Tako že vrsto let, poleg Mestne uprave in
drugih športnih organizacij v MOL, tudi ČS Sostro ﬁnančno podpira izvedbo programov ŠD Zadvor. S ponosom
ugotavljamo, da ŠD Zadvor vključuje velik del prebivalcev naše četrti. Posebej pa smo veseli vključevanja
najmlajših, kar je pomembno za zdravo prihodnost kraja.
Prelepo okolje naše ČS že samo po sebi nudi številne možnosti za šport in rekreacijo, pa vendar je bila, že
pred leti, na območju ČS Sostro, urejena trim steza in v preteklem letu, s skupnimi prizadevanji športnega
društva in Sveta ČS Sostro, temeljito obnovljena. Poskušamo slediti tudi novim trendom na področju osebne
rekreacije in tako smo v letu 2015 s sredstvi ČS Sostro uredili tudi ﬁtnes naprave na prostem, ki se lepo
dopolnjujejo z obnovljeno trim stezo Zadvor. V belih zimskih mesecih imamo pri nas tudi tekaško progo z
dolgo zgodovino in prečudovitim okoljem. Z veliko sodelovanja več akterjev v preteklem letu nam je uspelo
delno sanirati območja bajerjev v Žabji vasi in narava je poskrbela za obuditev pozabljene športne aktivnosti,
oživitev drsanja v naši ČS.
Ob priložnosti praznovanja 35. obletnice ŠD Zadvor se iskreno zahvaljujemo vsem članom društva, ki se že
vrsto let trudijo za čim večjo vključenost vseh generacij v športne in rekreacijske aktivnosti. Obljubljamo, da si
bomo še naprej prizadevali za dobro medsebojno sodelovanje in podpirali aktivnosti društev, ki so skupaj s
šolo in vrtcem gonilna sila našega kraja.
Janez Moškrič,
predsednik Sveta četrtne skupnosti Sostro
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Turistično društvo Zadvor - Drug drugemu v pomoč

Osnovna Šola Sostro - Z roko v roki 35 let

V brunarici pod obronki bližnjega hriba so se domačini iz Zadvora, Sostra in okolice vedno radi sestajali,
družili, izmenjevali ideje in obujali spomine.
Ko se danes z radostjo oziramo nazaj in obujamo spomine tudi mi, bi lahko rekli, da sta Turistično in Športno
društvo Zadvor že od nekdaj drug drugemu v pomoč.

V Osnovni šoli Sostro se zavedamo, da je šport pomemben dejavnik zdravega življenja. Samo pouk športa, ki
ga narekuje učni načrt, pa zagotovo ni dovolj. Pomembno je, da naučimo otroke kakovostno preživljati prosti
čas s športom, saj nam tako bližnja kot širša okolica šole nudita številne zelene površine, kjer mladež lahko
izlije odvečno energijo, kakovostno preživi svoj prosti čas in poskrbi za zdrav razvoj.

Kljub temu da je Turistično društvo po letih sicer starejše od Športnega, pa sta se v nekem obdobju vlogi
zamenjali. Športno društvo je po zaslugi tedanjega predsednika, velikega človeka in prijatelja s svojim znanjem in izkušnjami pri vodenju društvenih dejavnosti nastopilo kot nekakšen starejši brat in s svojimi napotki in
podporo pomagalo novemu vodstvu Turističnega društva. Tako smo skupaj iskali rešitve in s skupnimi močmi
premagali marsikatero prepreko.

Zato najbrž ni naključje, da je že ob ustanovitvi Športnega društva Zadvor leta 1981 takratni ravnatelj Albert
Šibli s prvim predsednikom Milanom Bricljem stkal trdno vez med šolo in Športnim društvom, ki se do danes
ni pretrgala. Na straneh šolske kronike zasledimo, kako je Športno društvo Zadvor v šolskem letu 1985/1986
ponudilo tečaj smučanja za učence OŠ Sostro na Urhovskem hribu. Posodili so vlečnico in svoje znanje je med
smučarske navdušence delila učiteljica alpskega smučanja, aktivna članica društva. Pri organizaciji so
sodelovali tudi ostali prizadevni člani društva. Zagotovo se tega dogodka domačini spominjajo kot najbolj
živahne zime pod Urhom.

Drug drugemu smo pomagali pri pripravi različnih prireditev in srečanj, ki jih je bilo zares veliko. Med njimi so
bile zelo obiskane čistilne akcije, druženje ob kresu, ob prvem maju smo skupaj sopihali na Molnik, bili pa smo
tudi otroško tekmovalni na kostanjevih piknikih (glej sliko: vlečenje vrvi) ali pa na izletih le izmenjevali ideje in
se sproščeno družili.
A društvo je samo naziv. Za sodelovanje med obema društvoma, ki je temeljilo na odgovornosti, povezanosti
in pravičnosti, pa so vedno zaslužni ljudje. Športnemu društvu Zadvor čestitamo ob 35. obletnici in upamo, da
si bomo v pomoč tudi v prihodnje.
Mojca Eržen,
predsednica TD Zadvor

V letih, ko je bila dolina Konjščice mrzla in s snegom bogata zimska pravljica, so po smučarski ureznini tekali
na smučeh tudi naši učenci. Predvsem smo športnemu društvu hvaležni za izposojo tekaške smučarske
opreme v šolskem letu 2009/2010, ker smo tako omogočili večini učencev, da so prvič stopili na tekaške
smuči.
Medsebojno sodelovanje se je uspešno nadaljevalo, sprva košarkarji, aerobika, telovadba za ženske, telovadba za starejše, pa družinska rekreacija. Kasneje so se jim pridružili še joga, pilates, badminton in trebušni
plesi. Aktivnosti se iz leta v leto dopolnjujejo. Od vsega začetka sodelujejo učenci naše šole tudi pri nabiranju
kilometrov v dolini Konjščice na že tradicionalnem Molniškem teku.

Prvi predsednik športnega društva
Milan Bricelj je bil človek odprtega duha
in pripravljen venomer priskočiti na pomoč
ali prisluhniti željam tako krajanov kot
mladim športnim navdušencem. Slavnostno
je leta 2004 odprl prve "olimpijske igre", ki
smo jih organizirali na šolskem igrišču in v
telovadnici. Leta 2009 je v tednu otroka,
ki smo ga v celoti posvetili gibalnim dejavnostim, učence presenetil s svojo najljubšo
vlogo kot mogočni Martin Krpan s kobilico.
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POGLED V PRIHODNOST

Športno društvo nam je priskočilo na pomoč tudi pri tehničnih težavah v telovadnici, kjer so stropi visoki in
težko dostopni, žarnice pa ne večne. Spretni člani športnega društva so pri menjavi žarnic večkrat prispevali
svoj pogum in spretne roke, košarkarji so poskrbeli za vestno menjavo mrežic na koših. V osemdesetih in
devetdesetih letih so skrbeli za talne označbe, pa tudi za vzdrževanje zunanjih igrišč. V preteklih letih smo
skupaj s športnim društvom nekajkrat uspešno izpeljali projekt »Veter v laseh«, kjer so učenci ob športnih
poligonih in prepletenih učnih vsebinah ponovno izkusili vrednote sodelovanja, vztrajnosti, medsebojne
pomoči in samostojnosti.
Prepričani smo, da je z vsemi naštetimi aktivnostmi šola v sodelovanju s Športnim društvom Zadvor učencem
zagotovila, da je mogoče prosti čas preživeti kakovostno in usvojiti različne tehnike posameznih športnih
veščin tako v telovadnici kot na prostem, v zimskem ali v poletnem času. Skupaj smo uspeli spodbuditi
učence, da razmišljajo o gibanju in ukvarjanju z rekreativnim športom kot o zdravem načinu življenja. Sodelovanje je omogočilo, da otroci spoznajo, da je šport pot, pri kateri ne le krepiš svoje telo, ampak si oblikuješ
pozitivne vedenjske vzorce, vztrajnost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spodbujanje medsebojnega
sodelovanja.
Šola se vsako leto trudi, da bi lahko v uporabo športnemu društvu predala čim več športno primernih prostorov, kjer bi lahko krajani imeli možnost svoj način zdravega življenja obogatiti z gibanjem. A prostor je le samo
prostor. Brez inovativnih športnih programov, vzajemnega sodelovanja, medsebojne nesebične pomoči bi
prostor ostal namenjen sam sebi. Prizadevnih 35 let je trdno prijateljstvo, ki naj traja še naprej.
Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica OŠ Sostro
Maruša Babnik, učiteljica OŠ Sostro

POGLED V PRIHODNOST
Kaj sporočiti bralcu na koncu, po vseh besedah, prelitih na papir v tem biltenu, po številnih dokumentih in
fotograﬁjah, ki budijo lepe spomine in vedre nasmehe? Morda bi veljalo razmisliti o tem, kar je že leta 2010
zapisal Tine Juvan v sklepu svojega diplomskega dela na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Iz diplomskega
dela, ki nosi naslov Možnosti obstoja in razvoja Športnega društva Zadvor, v nadaljevanju objavljamo le
sklepni del.

SKLEP
Analiza je pokazala, da Športno društvo Zadvor uspešno uresničuje svoje poslanstvo. Ima dolgoletno
tradicijo in veliko krajanov uporablja njegove storitve. Pravna oblika organiziranosti v društvu, ki je po
zakonu o društvih deﬁnirano kot »nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji,
skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov«, že po svojem namenu
ustrezna ciljem, ki jih društvo uresničuje. Organiziranost v društvu je povsem ustrezna in lahko potrdimo pravilnost prve hipoteze.
Nevarnost za dolgoročni obstoj izhaja iz popolne odvisnosti od prostovoljcev, ki nimajo ustreznih
strokovnih znanj. Društvo določen del sredstev namenja tudi za tečaje svojih članov, npr. za tečaj
smučarskega teka, ki svoja znanja posredujejo naprej drugim članov. Žal pa ugotavljamo, da načrtnega
upravljanja s takšnim pomembnim virom športnega udejstvovanja ni. Na ta problem je opozorila
raziskava »Vodenje prostovoljcev v nevladnih organizacijah v Sloveniji« (Jurak, Bednarik in Tušak, 2007,
str. 136), v kateri je bilo ugotovljeno, da je zaenkrat pomembnost tega vira le deloma vidna v upravljanju z njim. Avtorji te raziskave so opozorili, da bo to morala biti ena ključnih nalog športnega menedžmenta v prihodnje: »Človek je namreč najbolj nepredvidljiv element, še zlasti težavno je delo s prostovoljci, zato bo na uspešnost upravljanja v veliki meri vplivalo prav vodenje slednjih.« Nobenega jamstva
ni, da se bo v društvu po naključju našel naslednik, ki bi imel enako izredno motivacijo, kot jo ima
sedanji in dolgoletni predsednik društva. K nadaljnjemu obstoju in razvoju društva bi nedvomno prispevali tudi programi strokovnega usposabljanja za prostovoljce in drugi.
Strokovnjaki napovedujejo (Jurak, Bednarik in Dimovski, 2007, str. 164), da se bo število članstev v
športnih društvih, ne glede na konkurenčni boj z zasebniki, povečevalo. To predvidevanje potrjuje tudi
trend naraščanja števila članstev v Športnem društvu Zadvor. Njihova pričakovanja po vedno bolj kakovostni in raznoliki ponudbi bodo zahtevala več usposobljenih prostovoljcev, ki bodo morda pripravljeni
prevzeti tudi vodstvene naloge, kar je bilo v analizi
ugotovljeno za največji problem. Potrjena je tudi
druga predpostavka, da bo društvo še obstajalo
le ob pogoju, da se bodo našli dovolj zavzeti
prostovoljci.
Za uresničevanje javnega interesa v športu tudi
s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za
opravljanje in razvoj športne dejavnosti, kar je
v zakonu o športu (3. člen) predvideno tako na
državni, kot tudi na lokalni ravni, bodo potrebni
konkretni ukrepi. Pridružujemo se predlogom stroke
(Jurak, 2006, str. 73), da bo ukrepe treba izvajati
tako na operativni, kot na sistemski ravni. Treba bi bilo oblikovati in vzpostaviti programe za strokovno
usposabljanje prostovoljcev. Tudi v Nacionalnem programu športa je izpostavljeno: »Kljub temu, da
delujejo volonterji brezplačno, pa mora biti njihovo delo čim bolj strokovno.«
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POSLANICA PREDSEDNICE
Šport združuje in povezuje vse nas.
35 let, veliko ali malo? Kakor se vzame. Za človeško življenje 35. leta
pomenijo obdobje največje vitalnosti, pri delovanju društev pa se
velikokrat zgodi, da v takem času zagon za delo upade. Včasih zaradi
povsem običajnih življenjskih okoliščin (družinske ali službene obveznosti,
odselitev iz kraja, poškodbe ali zdravstvene omejitve, smrt), včasih pa
tudi zaradi objektivnih okoliščin, ki vladajo v družbi.

v

Za Športno društvo Zadvor bi lahko rekli, da vztraja kljub obojemu. Še
zlasti razmere sodobnega neokapitalizma niso naklonjene delu društva, ki
temelji na prostovoljnem delu in nima lastnih športnih prostorov. Tako je
društvo v celoti odvisno od najemanja športnih kapacitet po tržnih cenah.
Če so se lokalne zagate v preteklosti pogosto reševale po zaslugi dobrih
medsebojnih odnosov, ki jih je društvo zgradilo tekom svojega delovanja,
pa v zadnjih letih tudi te niso mogle narediti čudežev, čeprav so nam bile
velikokrat v pomoč.

Res je, težko je graditi iz nič, a prav tako težko je stopiti na mesto nekoga,
ki je pustil med ljudmi tako močan pečat, kot ga je pustil nekdanji predsednik Milan Bricelj. Kdorkoli bi pred petimi leti nadaljeval z delom društva, bi se zagotovo spraševal, kako naj
taki celoti, kjer vse deluje, pridoda neko dodano vrednost.
Prav s tem smo se po letu 2011 največ ukvarjali. Želeli smo obdržati ustaljeno delovanje in najti nekaj novega,
predvsem pa ostati vodilno krajevno društvo na področju zdrave rekreacije in športa za vse. Nekateri projekti
so se odlično prijeli (Grem, greva, gremo na Orle, vadba za otroke), nekatere smo morali ukiniti zaradi premalo udeležencev ali zato, ker je, na našo veliko žalost, sodelovanje odpovedal zelo dober vodja. Brez težav ni
šlo, a kljub temu da se je ena od skupin preselila v sosednje društvo, danes sekcija z isto panogo znova deluje
s še večjo zagnanostjo.
Gibanje je korak do zdravja in verjetno je ni stvari, ki bi ljudi povezovala in združevala tako zlahka kot šport.
Ko gledam, kako na Molniškem teku tečejo z ramo ob rami ljudje najrazličnejših starosti, izobrazb, zanimanj,
narodnosti …, ko se v delo društva vključujejo vsi, ne glede na spol, versko ali politično pripadnost …, ko na
poteh na Orle srečujem družine tako z malčki kot z najstniki … ko k urejanju bajerja zelo motivirano pristopijo
predstavniki četrtne skupnosti, pozimi pa se jim pri skrbi za poledenelo ploskev priključijo še gasilci in člani ŠD
… mi to daje upanje za prihodnost.
V Športnem društvu Zadvor smo si od nekdaj prizadevali približati šport oziroma vsakodnevno gibanje
vsakomur in to bomo počeli tudi v prihodnje. Ne glede na to, kdo bo stal na mestu predsedujočega, mu bodo
trdne korenine vedno v pomoč. Mi pa, ki smo v preteklosti športnemu razvoju kraja posvetili nešteto prostovoljnih ur, bomo z veseljem ponudili tudi svoje izkušnje in podporo.
Marija Pavlič,
predsednica Športnega društva Zadvor v času od 2012 do 2017
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REDNA VADBA V SEZONI 2016/17
1. AEROBIKA
2. BADMINTON

12. ODBOJKA
13. NAMIZNI TENIS

3. BOOT CAMP
4. DANCING STARS (šolski otroci)

14. OTROŠKA TELOVADBA
15. PILATES

5. CICI DANCE (predšolski otroci)
6. DANCE WITH ME (odrasli, ples v paru)

16. PILATES - ZDRAVA HRBTENICA
17. REKREACIJA ŽENSKE (s košarko)

7.
8.
9.
10.
11.

ORIENTALSKI PLES
FUNKCIONALNA VADBA
JOGA
KOŠARKA (moški)
NOGOMET

18.
19.
20.
21.
22.

REKREACIJA SENIORJI
SPLOŠNA VADBA
TEK
VAJE PROTI OSTEOPOROZI
ZUMBA

Informacije o urnikih, kontaktih in lokacijah najdete na društveni spletni strani.
VABLJENI K UDELEŽBI!
VABLJENI V SVET REKREACIJE ŠD ZADVOR
Športno društvo Zadvor
Cesta II. grupe odredov 43
1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija
http://www.sportnodrustvozadvor.si/
info@sportnodrustvozadvor.si
obvestila@sportnodrustvozadvor.si
https://www.facebook.com/SDZadvor

35 LET REKREACIJE
in ne mislimo odnehati

Zadvor, 2017

