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25. maj je datum, ki za večino današnje mladine nima posebnega pomena. Povsem drugače je
bilo v časih Zvezne republike Jugoslavije. V ''bivši'' državi je ta dan pomenil praznik mladine. To
je dan, ko se je praznovalo rojstni dan samodržca
Josipa Broza Tita, popularno pa je
bil imenovan
''Dan
mladosti'
'.

Na ta dan so potekale razne športne prireditve in proslave, kjer se je prepevalo in recitiralo. Še
posebej je vsakoletno praznovanje zaznamovala Štafeta mladosti oz. Titova štafeta, ki je
vsako leto štartala iz drugega mesta in druge republike. Prvič iz Kumrovca, ki je bil rojstni kraj
Tita. Potekala je skozi vse jugoslovanske republike in svojo pot zaključila
25. maja
v
Beogradu
.

Na tamkajšnjem stadionu JLA je tradicionalno potekala veličastna prireditev, v kateri je vsako
leto sodelovalo več tisoč mladih iz vse
Jugoslavije. Eden od njih
je na koncu predal štafeto Titu in mu izrekel voščilo za rojstni dan.
Štafeto so lahko nosili le mladi, ki so se izkazali pri učenju, družbeno političnem delovanju ali
kot izredni športniki. To je bila velika čast, še posebej za tistega, ki je predal štafeto Vodji.
Predajo štafete so spremljali skoraj vsi preko televizijskega prenosa, potekala pa je kar 43 let
zapored.
Skozi krajšo predstavitev zgodovine Dneva mladosti je razvidno, da je šlo za pomemben vzvod
obnavljanja aktualne oblasti, ki je ustvarjala potrebne rituale ter obrede za utemeljevanje svojih
idej ter idealov v družbi. Z dnevom je živela večina ljudi, ki ga je ponotranjila, vzela za svojega
in se zaradi njega počutila povezana. Fokalna točka, ki se izkristalizira tudi z datumom
obhajanja, je tudi v tem - kot v mnogih drugih primerih - bil druže Tito, čigar uspešno ustvarjen
kult osebnosti se drži še dandanašnji.
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Z razpadom Jugoslavije je ta dan tiho utonil v pozabo, čeprav bi za aktualni sistem sporočilnost
glede bratstva in solidarnosti bila morda celo bolj pomembna. V zadnjih letih pa ponovno
pridobiva na popularnosti, ne sicer v takšnem obsegu kot nekoč, vseeno pa se v vedno več
krajih po Sloveniji (in tudi bivši Jugoslaviji) na ta dan dogajajo različne športne prireditve za
mlade.
Letos se je za organizacijo Dneva mladosti odločil tudi Nogometni klub Peca z ostalimi
črnjanskimi športnimi klubi. Sodelovali so še šahovski klub, odbojkarski klub, tekaška sekcija
smučarskega kluba, Društvo prijateljev mladine Črna ...
Cel teden je bila glavna tema razgovorov med organizatorji vremenska napoved. Na koncu se
je izkazalo, da je bil strah pred morebitno odpovedjo prireditve odveč, tako da se muhastemu
vremenu gre ( še enkrat ) v veliki meri zahvaliti za uspešno izpeljano prireditev. Zgodaj zjutraj je
sonce obsijalo nogometni stadion na Pristavi in razen nekaj grozečih oblakov okrog tretje, cel
dan prijetno grelo vse sodelujoče.
Prva v sklopu prireditev se je začela že ob pol desetih, ko so svojo zadnjo letošnjo tekmo v
rednem delu prvenstva odigrali mladi nogometaši (do 14 let) ekip NK Peca in NK Fužinar. Na
koncu so z visoko zmago 6:0 domači upi potrdili drugo mesto na lestvici in uvrstitev v dodatne
kvalifikacije za napredovanje v prvo slovensko nogometno ligo.
Po končani nogometni tekmi se je dogajanje razživelo ob igrišču za odbojko na mivki. Turnir v
beach volleyu
, na katerem je sodelovalo 10 ekip, razdeljenih v dve skupini, je na stadion privabil tudi največ
gledalcev.
Naj na tem mestu omenimo, da sistem igranja ni bil klasičen (z dvema igralcema v ekipi),
temveč so ekipe sestavljali trije igralci, od katerih je morala biti vsaj ena predstavnica
nežnejšega spola. V eni izmed njih se je znašla tudi svetovno znana smučarka Tina Maze, ki
se je med premori preizkusila tudi kot napovedovalka. Zagotovila pa nam je, da trenutno o
komentatorski karieri še ne razmišlja.
Bolj kot se je predtekmovanje v odbojki bližalo koncu, bolj je postajalo jasno, da bomo v
polfinalu videli same znane obraze črnjanske odbojke. Tako sta iz prve skupine napredovali
ekipi Kava Bara Urška (Marko Kamnik, Jure Zmrzlikar in Tina Maze) ter Krneki, v drugi
skupini pa sta bili najboljši
Katastrofa
ter
Šunka
(Matej Kladnik, Blaž Keber in Špela Krašovec).
Ekipa Katastrofa se je po mnenju prisotnih v finale brez večjih težav uvrstila predvsem zaradi
treningov na beach volley igrišču v Pliberku. V drugem polfinalu, pravem malem derbiju, pa je
po izredno napeti tekmi Šunka na koncu le strla odpor ekipe Kava bar Urška. Ti so na koncu
ostali celo brez zmagovalnih stopničk, vendar se njihov glavni igralec Marko Kamnik na to ni
preveč oziral. Na kasnejši zabavi v šotoru se je veselo sukal po plesišču in obljubil, da bo
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naslednjič zagotovo boljše.
V finalu je sledil še drugi obračun med ekipama Šunka in Katastrofa, kot že v predtekmovanju,
pa je tudi v finalu zmaga odšla v Plib..., ups. Kakorkoli, Matej Kladnik, med prijatelji poznan
tudi kot
Helij, je vzrok za
poraz pripisal
''kakemu piru preveč''
, vseeno pa je zmagovalcem športno čestital za zmago, ki so si jo glede na prikazano povsem
zaslužili.
Pri odbojki velja omeniti še, da smo lahko videli tudi vse-žensko ekipo, ki je tekmovala imenom
Katja
in glede na prikazano si zaslužijo vse čestitke. Definitivno so par klas boljše od
drugo-podpisanega
pod tem člankom, ki pa se s tem ne obremenjuje pretirano, ker tako gre za nadvse
ženski
šport.
Medtem, ko se je odvijal turnir, pa so se na stadionu odvijale še druge športne prireditve: tek na
rolkah po pristavi pod okriljem (še ene olimpijke) Nataše Lačen, šahovski turnir, rusko
kegljanje, tenis, namizni tenis, štafetni tek 4x100 metrov, streljanje enajstmetrovk in še bi lahko
naštevali. Nekaj utrinkov si lahko ogledate še med fotografijami, vsekakor pa gre pestrost
dnevnega programa pohvaliti. Želeli bi si še kakšnega obiskovalca več, a jih je kar nekaj najbrž
ušlo tudi na plezanje.
Zvečer se je na stadionu v sklopu Dneva mladosti odvijal še zaključni koncert, na katerem so
glavno vlogo odigrali Farty Animals ter večina igralskega kadra NK Peca. Visok poraz (7:2)
proti Mons Claudiusu nogometašev očitno ni prizadel, saj so s petjem bojnih pesmi in
praznjenjem klubskih zalog pijače svoj neuspeh vseeno znali primerno ''proslaviti''.
Obisk na sicer lepo pripravljenem prizorišču je bil zelo slab. Razlog lahko iščemo v tem, da bi
morala razširjena zasedba Farty Animals začeti igrati že ob šestih, pa je očitno med
organizatorji in glasbeniki prišlo do nesporazuma. Z igranjem so začeli šele okrog devetih, ko se
je najbrž kar nekaj ljudi prestavilo proti Kulturnemu domu, kjer so igrali Ana Pupedan. Proti
koncu večera se sicer je nabralo nekaj več ljudi, še vedno pa o kakšni gneči ne bi mogli govoriti.
Kljub slabemu obisku je bilo vzdušje fenomenalno, za kar se imamo zahvaliti tudi kapetanu NK
Peca, katerega najpogostejše besede so bile ''gremo neki spit'', ''na eks'' in ''Peca''. Nekje proti
koncu večera so se v šotoru ob glasbeni spremljavi začeli odvijati še neplanirani rokoborski
dvoboji, troboji in četveroboji. Da ne bo pomot, boji so potekali v prijateljskem vzdušju,
predsednici NK Peca in organizatorki Dneva mladosti,
Romani Lesjak
, pa kljub temu toplo priporočamo, da te discipline naslednje leto prav tako ne uvrsti na uradni
program.
Ena izmed bolj priljubljenih disciplin je bila tudi t.i. ''klizanje'' ter petje navijaške pesmi NK Peca,
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katere besedilo mi je ušlo iz glave. Do resnih poškodb na srečo ni prišlo, rokoborsko nagrado
2008 pa pobere gospodič Ruža, ki si je po lastnih besedah obnovil poškodbo glave. Zdrava
kmečka logika nas sili, da v to vseeno vsaj malo dvomimo, saj si betice ni odškrnil na istem
mestu kot poprej.
Na improviziranem plesišču se je vendarle zbralo nekaj pogumnih parov in skupin obiskovalcev,
ki so plesali ob železnem repertoarju priredb Farty Animalsov in neke ad-hoc skupine, v režiji
basista oziroma kitarista Kingstonov,
Dejana Dimeca
. Strokovna žirija je dodelila nagrado za najelegantnejšega plesalca večera gospodu
Napiju
.
Nasploh je večer minil v prijetnem vzdušju, tako v šotoru, kot tudi v klubskih prostorih. Omeniti
velja še dve predrzni potezi nekega bivšega igralca NK Akumulator, ki je vzklikal ''Aku, aku,
aku!''
ter z
gnusom zavrnil povabilo kapetana NK Peca, da
''gremo gledat pokale''
. Do nadaljnjega naj bi zaradi ekscesov imel prepovedan vstop v bližino posvečene zelenice.

Več fotografij lahko najdete v Albumu .
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