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Poletje je čas za stopala
Končno lahko z gotovostjo 

trdimo, da je poletje tukaj. 
Tisti del leta, ki ga večina 
nestrpno pričakuje, običajno 
ga spremljajo delo na vrtu, 
več prostega časa za opravlja-
nje različnih aktivnosti ter 
seveda težko pričakovan do-
pust. Za marsikaterega iz-
med nas pa je to tudi tisti del 
leta, ko se lahko bolj sprosti-
mo in uživamo v vsakem tre-
nutku brez hitenja, ki ga si-
cer zaznamujejo šolske ob-
veznosti in interesne dejav-
nosti naših otrok ali vnučkov.

Ste med tistimi, ki se v hla-
dnejših mesecih priključi-
te organizirani vadbi v dvo-
rani? Vso zimo in pomlad 
ste garali, dosegli želeni re-
zultat ali pa se mu čim bolj 
približali, seveda pa si želi-
te v formi ostati tudi poleti.

Ni naključje, da velik del 
našega organizma predsta-
vlja prav voda. Medij, v kate-
rem pravzaprav začne rasti 
in se razvijati novo življenje, 
organizem potrebuje tako 

od zunaj kot tudi od znotraj.
Tudi telovadba v vodi ima 

mnoge koristi. Zaradi dru-
gačne gostote na telo delu-
je popolnoma drugače kot 
zrak. V vodi je zmanjšan pri-
tisk na sklepe, izboljšuje lim-
fno pretočnost in cirkulacijo 
krvi. Z vadbo v vodi lahko iz-
boljšate telesno držo, posta-
nete bolj vzdržljivi ter izbolj-
šate koordinacijo in ravno-
težje.

Če se boste odločili za telo-
vadbo v vodi, pazite, da voda  
ni pretopla, poskrbite za na-
tančno in kakovostno izved-
bo vaj, predvsem pa preveri-
te, kakšne vaje so najbolj pri-
merne za vas.

Na samem začetku pripo-
ročam, da svoje sposobnos-
ti preizkusite v nizki vodi ali 
vodi, ki vam v stoječem polo-
žaju ne sega prek ram.

Plaža pa je tudi izvrstna 
priložnost, ko se lahko pos-
vetite (ploskim) stopalom. O 
tem sem že pisala. Naj tok-
rat samo še ponovim, da 

ploska stopala niso ne ge-
netsko pogojena ne priro-
jena. Opazijo se lahko nek-
je po tretjem letu starosti, 
ko se na mestu maščobnih 
oblog začnejo razvijati sto-
palni loki. Težave s ploski-
mi stopali so ogromne in na 
vseh nivojih organizma – 
organskem, mišičnem, ske-
letnem in celo nevrološkem. 

Vsi potrebujemo zdrava, sta-
bilna, zadosti mobilna sto-
pala, ki bodo pripomogla k 
bolj učinkovitemu koraku, 
hoji, teku, pravilni drži in 
pozitivni naravnanosti. Od-
rasli moramo odigrati vlogo 
vzornika, morje in peščena 
plaža pa bosta idealna kom-
binacija, kjer bodo tudi otro-
ci za vadbo bolj motivirani.

Hoja po kamenčkih različ-
nih velikosti in oblik ima na 
stopalo podoben učinek kot 
masaža stopal. Zaradi sti-
mulacije živčnih končičev 
na stopalu bodo vaje, ki jih 
boste izvedli, učinkovitejše.

Poskusite z vajo, ki kre-
pi male, intrinznične miši-
ce stopala, ki so za optimal-
no delovanje stopala zelo po-
membne. Sedite vzravnano 
na obalo, stopala so v vodi. Z 
vdihom je telo čim bolj po-
končno, obe stopali s celot-
no površino čim bolj priti-
snite ob morsko dno, da bos-
te kamenčke čim bolj začuti-
li na svojem stopalu. Z izdi-
hom s prsti ene noge zagra-
bite enega ali dva kamenč-
ka, čim bolj stisnite in nogo 
dvignite iz vode. Z vdihom 
nogo spustite nazaj v morje 
in ponovite z drugo nogo. Po 
približno šestih izmeničnih 
ponovitvah nadaljujte tako, 
da dvignete obe nogi hkrati. 
S tem boste še dodatno akti-
virali mišice trupa.

Jelena Justin

Zahodne Karavanke, to-
rej tiste zahodno od Kepe, 
so neoznačene. Vendar, če 
si pred leti tukaj redko sre-
čal kakšnega planinca, je 
zgodba tokrat drugačna. A 
kljub temu je to svet, kamor 
se rada vračam, ker je eno-
stavno lepo.

V Gozdu - Martuljku zavi-
jemo desno proti vasi Sred-
nji Vrh, do kamor pelje ozka, 
asfaltirana cesta v dolžini 
približno tri kilometre. Naj-
bolje je, da v vasi parkiramo. 
Če je bila še pred nekaj leti 
vožnja po cesti nad potokom 
Hladnik na lastno odgovor-
nost, je zdaj prepovedana, 

kar nam da vedeti znak na za-
četku odcepa. Dolžina ceste 
je štiri kilometre. Pot nada-
ljujemo kar po cesti, vse tja 
do ograde, ki zapira pašnik, 
in že smo pri lovski koči Za 
Lepim vrhom. Nad kočo je 
razcep: leva pot gre nad po-
tokom Žlebnica, mi pa zavi-
jemo na desno pot oz. narav-
nost na zelo strm kolovoz. 
Potok Hladnik je na naši 
desni strani. Ko pridemo do 
konca kolovozne ceste, pre-
čimo potoček in se začne-
mo strmo dvigati ob potoku. 
Žuborenje potoka je tokrat 
na naši levi strani, okljuki pa 
nas hitro pripeljejo do plani-
ne Grajšica. Če na planini še 
ne bo ovac, nas bodo morda 

pozdravili zavaljeni svizci, ki 
ne zavijajo čokolade.

Planino prehodimo po levi 
strani bajerčka z vodo, nato 
pa se začnemo med rušjem 
vzpenjati proti vrhu Kre-
sišča, ki je na naši desni stra-
ni. Že od daleč se vidi križ na 
njegovem vrhu. Praktično 
kjerkoli po južni strani lah-
ko pridemo na vrh, le previd-
ni moramo biti, kajti rušje je 
ponekod zelo gosto, trave pa 
strme. Razgled z vrha je ve-
ličasten: na levi je karavan-
ška lepotica Kepa, pred nami 
pa se bohoti tisto najlepše 
in najvišje: Triglav, Škrlati-
ca, Špik, Jalovec, Mangart. 
Na vrhu Kresišča je po no-
vem celo leseni ležalnik. Do 

Kresišča potrebujemo od lo-
vske koče uro in pol. 

Z vrha Kresišča se spus-
timo po grebenski poti, ob 
mejnih kamnih, ki nas pri-
peljejo na sedlo pod njim. 
Na to sedlo se lahko povzpne-
mo tudi s planine, če nima-
mo želje, da bi hodili med 
gostim rušjem. Neoznačeni 

poti sledimo po grebenu. 
Ko dosežemo Maloško pol-
dne, ki ga označuje možic, 
se sprehodimo še desno, po 
poti št. 683, po sklanem po-
molu. Malce izgubimo viši-
ne, nato pa zagledamo ska-
le, na koncu in vrhu katerih 
stoji križ. Ponekod prepa-
dna in krušljiva pot nas pri-
pelje na Ostro peč. Vrnemo 
se nazaj na Maloško poldne 
in nadaljujemo po grebenski 
poti naprej, desno v smeri 
Trupejevega poldneva. Sledi 
strm sestop po skrotju, nato 
pa vzpon na sedlo pod Mur-
novcem. Trupej je videti pre-
cej daleč. Do sedla pod Tru-
pejevim poldnevom zložno 
pridobivamo višino, ko dose-
žemo sedlo med Belimi peč-
mi in Trupejevim poldne-
vom. Zavijemo strmo, desno 
navzgor. Hodimo med sa-
mim ruševjem, pot je pešče-
na, in ko dosežemo gre-
ben Trupejevega poldneva, 
zagledamo prepadno skalo, 

ki odbito pada proti Avstriji. 
Po podoru so na vrhu posta-
vili neke vrste križ, ki me je 
spominjal na ritem sambe.  

Vrhu je ime dala kmeti-
ja Trupej z avstrijske stra-
ni, poldan pa naj bi pome-
nil, da je ob 12. uri vrh zago-
tovo v soncu. Z vrha sestopi-
mo na sedlo in lahko nada-
ljujemo sestop skozi Žele-
znico in Jermanov graben 
do Srednjega Vrha; lahko pa 
zavijemo po poti vzpona in 
po nekaj korak na desni stra-
ni zagledamo najprej težje, 
nato pa vse bolj vidno in lah-
ko sledljivo stezico, ki se str-
mo, a mehko spušča ob po-
toku Žlebnica nazaj do lo-
vske koče Za Lepim vrhom, 
od koder nas čaka še nekaj 
kilometrov ceste ob potoku 
Hladnik do Srednjega Vrha. 

Nadmorska višina: 1838 m
Višinska razlika: 878 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kresišče (1838 m)–Maloško poldne (1828 m)–Ostra 
peč (1801 m)–Trupejevo poldne (1931 m)

Ritem sambe
Obisk zahodnih Karavank. Svet, ki te navda z dušnim mirom in pozitivno 
energijo. Vrhovi, ki nudijo spektakularen razgled. 
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