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jemlje vsakršno pravico do samopomilovanja.

Možganska kap in rekreacija. Zgodba, ki presega druge iz Poletovega Maratonca.
Zgodba, ki naj v novem letu dvigne hendikepirane; in sporočilo, ki nam zdravim

Pravi maratonec
Jernej Sluga

Devetnajstega januarja 1998 me je v 39.
letu zadela možganska kap. Bolezen je
prišla povsem nepričakovano, brez vsa-
kih opozorilnih znakov. Po številnih pre-
iskavah zdravnikomni uspelo odgovoriti
na moje vprašanje zakaj?. Naštevali so
mi različne dejavnike, ki bi lahko po-
vzročili kap. Nikoli nisem imel težav z vi-
sokim krvnim pritiskom, telesno težo
sem imel idealno, kadil nisem zares, s
športom sem se veliko ukvarjal ... Odkar
sem postal oče treh otrok, sem se celo
navadil na sprehode v naravi.

Potem pa se je moje življenje povsem
spremenilo. Zdravniki so naredili, kar je
bilo v njihovih močeh ... Po štirih tednih
some prepeljali na Inštitut za rehabilita-

cijo invalidov.Dolgonisemmogel niti na
invalidski voziček. Dvameseca je trajalo,
da sem se postavil na noge in spet shodil
brez vseh pripomočkov. Po številnih te-
rapijah sem bil že jeseni sposoben za sa-
mostojno življenje. Sprijaznil sem se s
tem, da se s športom ne bom mogel več
ukvarjati. Velikomi je pomenilo že to, da
lahko sam skrbim zase, da lahko grem,
kamor hočem. Dolgi sprehodi so postali
del mojega vsakdanjika.

Kolesar
Toda hoje sem se naveličal, zato sem že
poleti poskusil kolesarjenje.

Imel sem svoje dobro, staro kolo, kimi
je pred kapjo odlično služilo. Zdaj pa to
kolo ni bilo več primerno, izgubljal sem
ravnotežje in nekajkrat tudi padel. Glavo
sem si zaščitil s hokejsko čelado (tudi še
iz prejšnjega življenja), vendar semkma-
lu spoznal, damoje kolesarjenje pomeni
veliko izzivanje usode (kaj pa je meni
treba še tega …).

Zato sem začel ta šport opuščati.
Toda ves čas sem si želel, da bi poiskal

neko rešitev in bi se lahko spet spravil na
kolo. Prosil sem serviserja, da je staremu
kolesu na desno, zadnje kolo dodal še
eno manjše kolo. Počutil sem se veliko
bolj varnega, vendar sepadcem še vedno
nisem mogel izogniti. Tako sem si izbil
kolesarjenje iz glave in naslednja štiri le-
ta sem veliko hodil in se še več vozil z av-
tomobilom; malo sem se polenil, kar ni
bilo najbolje zame.

Po štirih letih sem se spet začel ukvar-
jati z mislijo o kolesarjenju in serviser je
iz mojega dvokolesa naredil nekakšno
trikolo.Moje novo vozilo pa spet ni hote-
lo ubogati in celo otroci (sicer športniki)
so se z njim zapeljali v najbližji grm.

Premišljeval sem, kako naj izboljšam
svoj izum, in naslednje leto sem prosil
serviserja Pavleta Kovača, da mi je nare-
dil povsemnovo kolo s pomožnimi kole-
si. Mojim omejenim sposobnostim je
prilagodil tudi nov okvir kolesa, ki omo-
goča lažji vstop in sestop s kolesa.

To kolo je zdaj primerno, kljub temu
da sem po desni strani gibalno omejen
(desna noga mi sicer dobro služi, med-
tem ko roke ne čutim). Padel nisem več.
Na kolesu se počutim dokaj varnega, ob-
časno najdem kakšnomalenkost, ki jo je

O Jerneju Slugi (46)

Prejšnje življenje
V njem je bil Nejc, kot ga kličemo prijatelji, zelo
uspešen hokejist: igral je za mladince Olimpije,
med člani pa za Tivoli v prvi in drugi in Slavijo v
drugi ligi. Vrhunski strelec! Bil je na robu
državne reprezentance. Hokeju se namenoma ni
povsem posvetil, saj je študiral in diplomiral
elektrotehniko. Bil je tudi vaditelj smučanja.
Zaposlil se je in bil direktor prodaje v podjetju
Špica International.
Pol leta pred kapjo je zmagal na interni
kolesarski dirki prijateljev od Leka na Vršič.

Potem
Najprej je kazalo, da tudi hodil ne bo nikoli več,
da bo le obstajal. Zdravnik, zelo dober Nejčev
prijatelj, še danes ne more verjeti, kaj je s
strahovito močjo volje dosegel. A se je zgodilo
drugače. Štiri leta je, čeprav je težko hodil,
pešačil v službo: uro gor, uro dol.
Pol leta po kapi je spet zmogel razdaljo od Leka
do Vršiča. Peš, več kot štiri ure je porival ob sebi
svoje kolo.

Danes
Je Nejc tudi to, kar je napisal v Poletu. In še
mnogo več. V službi je štiri ure, je prokurist v
podjetju Špica International; obiskuje stare in
nove stranke. Čeprav samo z eno roko, z njo
počne tako rekoč vse: vozi avto, sam si nadene
smučarske čevlje (!), sam nosi smuči, sam gre z
eno roko po dve pivi v največjo gnečo za šankom,
sam ... Ne dovoli, da bi mu kdor koli pomagal.
Njegov humor je vrhunski.
Primož Kališnik
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še treba izboljšati. Na srečo me serviser
razume in ugodi vsemmojim prošnjam.

Po daljših kolesarjenjih sem seveda
zelo utrujen, vendar se počutim odlično.
Od zgodnjega otroštva pa do kapi sem se
redno ukvarjal s športom in vsa ta leta
sem pogrešal rekreacijo. Počasna hoja
ne more nadomestiti tovrstnih fizičnih
aktivnosti.

Medkolesarjenjemsemsi rednomeril
frekvenco srčnega utripa ... Ob hujših
vzponih je sicer presegla 130 utri-
pov/min, toda v normalnih razmerah je
ostala pod to mejo.

O svoji aktivnosti sem se posvetoval
tudi s specialistom, nevrologom dr. An-
tonomGradom. Ta je navdušennadmo-
jo aktivnostjo in mi je za kolesarske do-
sežke najprej čestital. Pravi, da je poviša-
nje srčne frekvence med naporom nor-
malenpojav, če se le-ta ob tekočemkole-
sarjenju povrne na normalno raven. Vse
to zgolj dokazuje mojo dobro fizično
kondicijo.

Smučar
Tudi pozimi se s svojim novim življe-
njem nisem mogel sprijazniti. Ali bom

lahko še kdaj stopil na smučke in se spu-
stil po beli strmini? Menil sem, da smu-
čanje za kapiste ni povsem izključeno.

Zadnji dan v »prejšnjem življenju«
sem preživel na smučišču. Smučal sem
pravzaprav najraje od vsega. Vsak prosti
zimski dan sem izkoristil za ta šport. V ti-
sti prelomni zimi sem imel za sabo že 18
smučarskih dni.

Dve leti po kapi smo šli z družino na
zimske počitnice. Nekaj dni sem se samo
sprehajal ob robu smučišča in zbiral po-
gum. Že začetek je bil veliko težji, kot
sempričakoval. Desne noge, ki seveda ni
povsem normalna, nisemmogel spraviti
v smučarski čevelj. Komi je to s pomočjo
vseh družinskih članov uspelo, sem bil
že preveč utrujen za nadaljnje poskuse.
Ker sem po naravi previden človek, sem
uvidel, da si zaenkrat kaj več kot posta-
vljanja v smučarsko pozo nemorem pri-
voščiti.

Tudi naslednjo zimo sem večino časa
porabil za začetniške težave. Zbral sem
celo pogum, da sem se peljal z otroško
vlečnico. Položni grič je bil pretežak za-
logaj – od treh spustov sta se kar dva kon-
čala s padcem.

Letos sem se odločil, da se nove smu-
čarske kariere lotim bolj organizirano.
Naveličal sem se dolgotrajnega tlačenja
noge v smučarski čevelj. Posvetoval sem
se z gospodom Marjanom Čukom, ki je
zaposlen na Inštitutu za rehabilitacijo
invalidov. Velikomu je bilo do tega, da bi
mi pomagal. Z zamenjavo jezika je smu-
čarsko obuvalo prilagodil mojemu nači-
nu obuvanja. S takšnim čevljem sem se
odpeljal v Žiri, v tovarno Alpina. Tudi
tamsemspoznal prijaznega serviserja, ki
je rešil problem zapenjanja mojega
»pancerja«.

Nisem vedel, kakšne smučke naj izbe-
rem. Prijatelj Romana Šturma, sicer uči-
telj smučanja, si je vzel čas zame. V Ela-
novi trgovini sva izbrala nekolikomanjše
»carve« smuči.

Ker semv teh letih spet pridobil vozni-
ško dovoljenje, sem letos februarja lahko
jaz odpeljal svojo družino smučat. Za za-
četek sem izbral najbolj položno smuči-
šče in si prislužil posmehljive poglede
majhnih otrok. Uspelo mi je – sam sem
šel na vlečnico in se spuščal po komaj za-
znavni strmini. Prvi dan sem poskus po-
novil še petkrat. Bil sem neizmerno sre-
čen – po petih letih lahko spet smučam.
V naslednjih dneh sem napredoval in se
smučal na nekoliko zahtevnejši progi.
Smučarski teden sem končal s 30 spusti.

Na tisti položni vlečnici za otroke sem
se počutil zmagovalca. Gospa Kap – ne
bošme potisnila v brezvoljno posedanje
pred televizorjem, v jadikovanje nad to
nesrečno usodo, v malodušje ... Drugo
zimo spet pridem, še bolj te premagam,
po čedalje težjih strminah bom posku-
šal!

Na koncu ... Konca ni!
Rekreacija me spodbuja k nadaljevanju
aktivnega življenja, ki ne vplivadobro sa-
mo na fizične sposobnosti, temveč tudi
na razpoloženje in odpira nam invali-
dom nove razsežnosti življenja.

Tudi sam vse bolj ugotavljam, da je za
nas kapiste primerno vse tisto, kar si za-
res želimo, še zlasti, če se tudi sami po-
trudimo, da svoje cilje uresničimo. l

Nejčevi maratoni

Letos jeseni sem se odpravil tudi na daljše
kolesarske izlete. Naj navedem nekaj smeri:
Ukanc–Bohinjska Bistrica– Ukanc (22 km);
Ljubljana–Vrhnika–Ljubljana (44 km);
Goričane–Žabnica–Goričane (20 km); Dolenja
vas–Cerkniško jezero (delno)–Dolenja vas (18
km); Koper–Strunjan–Koper (20 km);
Ljubljana–Podpeč–Brezovica–Ljubljana (25
km); Jeruzalem–Ormož–Vinski vrh–Jeruzalem
(35 km); Lendava–
Turnišče–Dobrovnik–Lendava (40 km).


