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REKREACIJA

Čudežna oblačila
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Prispevek Glasovih kolesarjev
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Pomlad je prevzela štafeto
in počasi bomo morali zimskošportne rekvizite pospraviti. Sneg po nižinah leži le
še v krpicah in kepicah, zato
nas že mika na pomladanske športne aktivnosti. Mali
Kraški maraton je nekakšen
uvodnik v tekaško sezono, in
če sem prav videl, je bil letos
rekorden obisk. Pravijo, da
bo letos rekreacija doživela
svoj višek. Ne vem, po čem
to sklepajo, vendar sumim
na dejavnik, da je ljudem
resnično postalo jasno, da s
pomočjo rekreacije lažje preživijo dan.
Prejšnji teden sem doživel
zanimivo izkušnjo, povezano s - kot temu rečejo - "najnaprednejšimi" športnimi
oblačili. S pomočjo miške
sem taval po svetovnem
spletu, in ko sem nekajkrat
obkrožil vse celine, sem pristal na Laborah, kjer je prodajalna, v kateri vam prodajo
športna oblačila, s pomočjo
katerih prihranite 36 odstotkov moči! Si lahko to pred-

stavljate takrat, ko iztiskate
iz sebe vseh sto odstotkov?
Ne morete? Ker sem pač nekakšen rekreativni fanatik,
sem upal, da moja konkurenca ni tako spretna na
spletu, zato sem se maskiran
zakadil v prodajalno na Laborah. Brez besed sem si kupil hlače, ki se imenujejo
CW-X Insulator pro tights!
In majico z dolgimi rokavi z
imenom CW-X Insulator zip
top. Oboje skupaj in vsako
posebej je drago kot žafran,
a če sem odkrit, nizki ceni
nisem nikoli zaupal, sploh
če gre za napredne stvari.
Tako je to, pravijo oziroma
pravim.
Oblačila, ki sem jih kupil
in preizkusil, so kompresijska, kar pomeni, da te stisnejo in si v njih videti kot salama Poli. Na deklaraciji piše,
da oblačila pomagajo k boljši
prekrvitvi mišic in s tem večjemu odtoku kisika O2, da
imaš večjo moč, da se telo
pod njimi hitreje regenerira,
hitreje in učinkoviteje odvaja
znoj, da pod temi oblačili
mišice manj vibrirajo in se
tako težje poškodujejo, regulirajo telesno temperaturo,
da ta inovativna tehnologija
podpira vezi, mišice, sklepe
ter da telo občuti večjo stabilnost ... V praksi to pomeni,
da se v teh oblačilih človek
počuti povsem drugače. Jaz
sem jih uporabil za kolesarjenje in moram se pohvaliti,
da sem deklasiral vse prijatelje, ki trenirajo več kot jaz.
Lahko bi rekel, da za približno 36 odstotkov! Malce se
hecam, vendar ne preveč,
ker se mi zdi, da ta oblačila
zares "delujejo", zato sem se
odločil, to deliti z vsemi bralci. Vem, da nekaterih prednosti konkurenci ne smeš
odkriti, a za tale članek sem
se odločil največ zato, da bi
se prepričal, ali je še kdo takega mnenja ali sem bil
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samo jaz fasciniran. Veste,
prodajalcem oziroma trgovcem bolj malo verjamem,
zato upam, da mi bo kdo od
vas, če se bo odločil preizkusiti oblačila, sporočil svoje
občutke. Moji so bili nadvse
fascinantini. Lansko leto
sem že preizkusil kompresijske dokolenke in sem bil
navdušen nad delovanjem,
ne pa nad videzom. Pozimi
sem jih nosil pri vseh športnih aktivnostih, ker so bile
skrite pod hlačami. Kompresijske hlače in majice pa so

na prvi pogled povsem navadna oblačila in zato toliko
bolj neopazna. V znanost
sem se spustil toliko, kolikor
mi je povedal prodajalec in
kot piše v katalogu. Njihovi
opisi so skoraj neverjetni,
zato sem bil toliko bolj pozoren, ko sem jih nosil.
Drži pa tudi to, da v teh
oblačilih človek doživi "pancarjev sindrom": najbolje se
počutiš, ko ga snameš. Če
boste preizkusili kompresijska oblačila, boste vedeli, kaj
sem mislil.

Nova Glasova službena vozila
Miroslav Braco
Cvjetičanin
Podjetje A2U, d. o. o., z direktorjem Urošem Globočnikom na čelu nas je presenetilo z uporabnim darilom. Uroš
je navdušen rekreativec in
pravi, da je vesel, da v Gorenjskem glasu veliko pišemo o
rekreaciji, zato se je odločil, da
nam podari dve "klasični" kolesi iz tistih starih dobrih časov, vendar narejeni po novi
tehnologiji. Presenečenje je
toliko večje, ker se ne spomnim, kdaj nam je kdo kaj podaril, da ni prodal ali vsaj
kompenziral. Preprosto dal,
da bi našim zaposlenim prihranil podplate. Zdaj bodo

naše novinarke in novinarji,
komercialisti, tehnologi ter vsi
v tehniki in drugi sodelavke in
sodelavci lahko uporabljali
kolesi za opravke, ki jih imajo
v mestu in bližnji okolici. Bicikla sta izjemno lepa in prihajata iz italijanske tovarne
Torpado, ki ima že stoletno
tradicijo za sabo in slovi kot
eden od legendarnih svetovnih proizvajalcev koles. Torej,
s pomočjo naših bralcev je
Gorenjski glas v recesijskih
časih prejel ustrezna službena vozila. V imenu vseh sodelavk in sodelavcev se lepo zahvaljujem Urošu Globočniku
in podjetju A2U. Obljubljam,
da bomo na kolesih z veseljem nabirali kilometre.
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Na poti na Glasovo vadbo so
me ustavili policisti z razlago,
da prihaja premier z gosti.
Pridno sem čakal pred zaporo
in policistom. V nekaj dolgih
minutah se nas je nabralo dovolj za kratek politični komentar. Če so vpleteni Slovenec, Črnogorec, Albanec, Hrvatica,
Makedonec in Bosanec, človek
najprej pomisli na kak nov vic.
Potem ko sliši, da so se zbrali
pod delovnim naslovom: Skupaj za Evropo, človek ve, da gre
vsekakor za masten vic. Če pa
mu nekdo od čakajočih reče, da
gre v bistvu za prispevek zahodnega Balkana k evropski prihodnosti, pa vsi pademo po tleh
od krohota. Če tile revčki lahko
prispevajo k evropski prihodnosti, potem je ta prihodnost res
merjena s svetlobnimi merili.
Črni avtomobili so zavijali na
Brdo. Bosanec je bil vsekakor v
Mercedesu, Črnogorec v džipu,
Hrvatica v BMW-ju, Albanec
in Makedonec v kombiju z zelenjavo, naš Slovencelj pa bo vsak
čas pridirkal s kolesom, ker je
bolj varčne sorte. Nekaj podobnega se je res zgodilo. Menda
je manjkal Srb, ker se ni mogel
nehati smejati tej napredni ideji. Manjkal je tudi predsednik
EU, ker je prepričan, da gre za
hec oziroma vic.
Potem ko so se razporedili po
kongresnem centru, je policaj
zamahnil z roko, kar je pomenilo, da gremo lahko vsak svojo
pot. To smo tudi storili. Nekdo
je rekel, da se bo zdaj burek zagotovo podražil. Paprika bo dosegla evro več za kilogram. Trajekti bodo čisto zanesljivo dražji. Še več Bosancev bo prišlo
brez vize po pomoč na Karitas.
Mogoče se bo le jogijev prodalo
več. Pahor pa bo ves ta štos fakturiral nam, ki čakamo pri zaporah ...
Ko sem na treningu povedal,
da sem videl Albanca, Črnogorca, Hrvatico, Makedonca, Bosanca in Slovenca, so me vprašali, ali sem jedel kremšnite v
Čebelici. Nisem razumel vpra-

šanja ali štosa.
Kakorkoli, Glasovi kolesarji
bomo tudi politizirali in se zraven še rekreirali ta konec tedna
tik ob modrem morju ... slovenskem. Gremo na naše prve priprave, zato moram napisati nekaj uporabnih besed, da boste
lažje prekolesarili vse kilometre,
ki nas čakajo. S sabo imejte liter
šnopsa, tako kot da bi šli v Planico. To je osnova, ker je primorska grapa preslabotna za
naše gorenjske žile. Klobase pustite doma, ker bomo tam preizkušali zgolj modre ribe. Belih še
niso mogli kupiti od Hrvatov.
Česen imajo italijanski, zato
naj ga vsak s sabo prinese vsaj
dve glavici. Kopalke so obvezne,
saj gremo na morje. Dresov potrebujete toliko, kolikorkrat
bomo šli na kolesarjenje. To se
pravi, da vsaj štiri komplete. Če
jih nimate toliko, potem bosta
vsaj dva zadostovala. Ne pozabite na spodnje majice, nogavice, rokavice vzemite kratke in
dolge. Ne pozabite na kape in
podčelade. Prostora bo dovolj za
vse, zato s sabo vzemite več oblačil, saj je bolje, da je torba težja, kot pa da kaj pozabite. Temperatura zraka ne bo dosegla
dvajsetih stopinj Celzija, zato
bomo potrebovali samo dolge
drese. Mimogrede moram povedati, da smo v Glasu že dobili
spomladansko-poletno kolekcijo
dresov, ki jih lahko kupite. Ne
pozabite čelade in seveda kolesa, ki morata biti tehnično brezhibni, saj serviserja ne bomo
imeli s sabo. Med pripravami
na prihajajočo sezono se bomo
bolje spoznali in rekli kakšno o
prispevku Glasovih kolesarjev
za prihodnost rekreacije. Predvsem pa bomo kolesarili, kolesarili in kolesarili, vse dokler bodo
noge s telesom zdržale. Za dodatni program bo tudi poskrbljeno kot tudi za strokovna predavanja, zato sem prepričan,
da se bomo imeli lepo in da
bomo predvsem koristno porabili prihajajoči podaljšan vikend.

Napovednik rekreativnih dogodkov
Kamniški memorial za smučko in cepin
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK; Datum: 28. marec
Dodatne informacije: Planinsko društvo Kamnik, GRS Kamnik,
01/83 91 345, 01/83 15 131, pdkamnik@siol.net, grs-kamnik@
volja.net, www.drustvo-pdkamnik.si
Smučanje z olimpijsko kartico: 50-odstoten popust pri nakupu
dnevnih vozovnic
Krvavec: 22. do 26. marca. Dodatne informacije: snežni telefon
041/182 501, www.rtc-krvavec.si
Kanin-Sella Nevea: 22. do 26. marca. Dodatne informacije: snežni
telefon 041/182 507, www.boveckanin.si
Vogel: 22. do 26. marca
Dodatne informacije: snežni telefon 041/182 506, www.vogel.si

Uroš Globočnik je kolesi predal direktorici Gorenjskega
glasa Mariji Volčjak.

