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Planinski izlet: Bohinjski Migovec (1901 m)

Viden, a redko obiskan
Gora, ki dominira nad Konjskim sedlom, dobro vidna od daleč, a prepričana sem, da zelo redko
obiskana. Zahtevno brezpotje.
Jelena Justin
Naša tokratna tura nas bo
odpeljala z Vogla proti Komni oz. do Konjskega sedla,
kjer bomo zapustili označeno pot in se povzpeli na Bohinjski Migovec, dobro vidno in mogočno goro, ki pa,
prepričana sem, redko dobi
kakšen obisk. Razlog je verjetno preprost: vzpon ni ravno povsem enostaven, po
drugi strani pa v njeni okolici dominirajo višje, atraktivnejše in lažje dosegljive
gore.

Ko se z gondolo pripeljemo do Rjave skale, se pred
nami pokažeta dva grebena; levi, ki gre proti Rodici in Črni prsti, ter desni,
ki vodi proti Bogatinu. Od
Ski hotela krenemo proti Šiji. Vzpnemo se mimo
planine Orlove glave. Ko
pridemo do sedla Šija, se
levo odcepi pot proti Rodici in Črni prsti, desno pa
pot proti Voglu. Zavijemo
desno in sledimo markacijam. Pot se spusti v najglobljo škrbino Spodnjih bohinjskih gora. Začnemo se

strmo vzpenjati in v pomoč
nam je tudi nekaj metrov
jeklenice. Sledimo Slovenski planinski poti, označeni
s številko 1, do velike skale,
kjer je smerokaz Vogel. Pri
smerokazu mi nadaljujemo
v smeri sedla Globoko in
Komne. Razgledna pot nas
vodi pod vrhovoma Snežni
vrh in Rušnati vrh. Kjer se
odcepi markirana pot na sedlo Globoko, se pred nami
pokaže Konjsko sedlo, 1782
m, severno od katerega je
Bohinjski Migovec, 1901 m,
naš tokratni cilj.

Sestopna dolina, ki pripelje do planine Zadnji Vogel. / Foto: Jelena Justin

Edina možnost vzpona
nanj je s Konjskega sedla. In
niti ta vzpon ni enostaven. S
Konjskega sedla se začnemo
vzpenjati po strmem travnatem pobočju, proti skalam, ki
jih vidimo nad seboj. Vzpon
je resnično strm. Med skalami opazimo manjšo travnato in krušljivo grapo, skozi katero se povzpnemo nad
skale. Ko se povzpnemo nad
skale, se na drugi strani malce spustimo, potem pa nadaljujemo po travnatem hrbtu.
Steza je sledljiva, je pa potrebno nekaj občutka in orientacije. Sledi še en strm
vzpon, ko dosežemo neprehoden pas ruševja. Kaj pa sedaj? Predlagam, da z občutkom prečimo v desno. Previdno, kajti rušje je gosto,
skale pa precej vertikalne.
Ko se prebijemo skozi ruševje, previdno zavijemo rahlo levo in se povzpnemo do
vrha. Če je zadnji, vršni del
prezahteven, ne bo nič narobe, če bomo pred ruševjem
obrnili. Gora bo počakala!
Previdno sestopimo nazaj na Konjsko sedlo. Šele
pri sestopu bomo videli,
kako strmo smo se vzpenjali. In ja! Gor je iti lažje kot
dol, saj je strmo travnato pobočje zelo nevarno za zdrs.
Ob tem opozorilo oz. nasvet.
Svetujem, da za vzpon uporabimo čelado. Priznam, da
je ob svojem vzponu nisem

Rešitev za inkontinenco
Barbara Tavčar,
master body
inštruktorica,
PBS center športne
odličnosti

Ups, vam je »ušlo«? Seveda o tem ne govorite, to skrivate in mislite, da bo minilo
tako hitro kot glavobol. A ne
mine, še posebno ne samo
od sebe. Vedno huje je, in če
ste med najhujšimi primeri, sledijo neprijetni trenutki nakupovanja higienskih
vložkov, ginekološki pregled
in mogoče celo operacija. In
tudi po njej se s časoma težave lahko zavrtijo v enakem
krogu.
Težave z inkontinenco so
verjetno hujše, kot kaže statistika. Zakaj? Ker je na neki
način to še vedno težava, ki
je ne priznamo prav radi. In,
da, omenjena težava pesti
tudi moške.
Krepitev
medeničnega
dna omogoča močnejšo povezanost s telesom. Ko je
močno to področje, smo namreč povezani z lastnim telesom v celoti. Prav to nudi
stabilnost vsem organom ter
tudi uravnoteženo funkcijo

hormonov. Ko so mišice medeničnega dna močne in
zdrave, je bolj zdravo celo
telo.
Porod, prevelika teža, kronična zaprtost, kašelj, alergije, slaba telesna drža, spuščena stopala in še marsikaj
so težave, ki lahko pripeljejo
ne samo do inkontinence ali
slabše erektilne funkcije pri
moških, temveč tudi do pogostih vnetij mehurja, konstantnih vetrov, napihnjenosti, bolečin v ledvenem
delu hrbta in podobno.
Pomembno je, da se, ko
nastopijo težave, zavedate,
da ne bodo izginile same od
sebe. Keglove vaje, razni pripomočki za krepitev oslabelega predela to področje stimulirajo in tretirajo bolj izolirano, a kljub vsemu predstavljajo prvi korak pri praktičnem reševanju težav. A
ne obupajte. Obstaja rešitev,
ki se je v praksi pokazala za
zelo učinkovito.

Pogled na Bohinjski Migovec s Slovenske planinske poti, ki
z Vogla pelje proti Komni. / Foto: Jelena Justin

Ruševje z vršnim grebenom / Foto: Jelena Justin
imela s seboj in sem se počutila zelo nelagodno, saj se
gibljemo v zahtevnem brezpotnem svetu.
Ko dosežemo Konjsko sedlo, predlagam, da začnemo
s sestopom po spodnji poti,
ki vodi do planine Kal, potem pa se odcepi desno do
planine Zadnji Vogel. Priznam, da mi tale sestopna pot
ni bila nič kaj všeč, a kaj hočemo. Vedno se najdejo poti,

Gibajte

Z različnimi položaji medenice in telesa body tehnika pomaga pri aktivaciji mišic medeničnega dna. Njihovo krčenje izjemno hitro pomaga – ne samo pri »dvigu«

se z nami

ženskih organov in mehurja,
temveč tudi pri splošni masaži tega področja in vzpodbuditvi globoke cirkulacije
vseh notranjih organov. Seveda pa je vedno prvi korak

ki nam niso ljube, a nas vodijo v nam tako neprecenljiv
svet.
Z Zadnjega Vogla se
povzpnemo nazaj do Rjave
skale in se z gondolo odpeljemo v dolino.
Nadmorska višina: 1901 m
Višinska razlika:
skupaj 700 m
Zahtevnost: 
Trajanje: 6 ur

(27)

soočanje z dejanskim stanjem in odkrit pogovor o
njem. Ne nazadnje boste z
reševanjem te težave poskrbeli za boljše počutje in ravnovesje.

