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Naši karantenski
športniki
D

ragi karantenci in karantenke!

Samoizolacija, v katero so nas
prisilile razmere, je naš vsakdan obrnila
na glavo. Naenkrat se je nor ritem življenja ustavil. Imamo ves čas, ki nam
ga je prej primanjkovalo, tako da ga je
danes morda še preveč, čeprav se to
hecno sliši. Novi koronavirus nas je na-

enkrat prisilil spremeniti svoje navade.
Veliko ljudi čas pridno izkorišča za branje, pospravljanje in druge konjičke,
veliko pa je takih, ki se cele dneve v pižami leno vlačijo od postelje do fotelja
v dnevni sobi in nazaj v posteljo.
Seveda temu primerno prirejajo tudi
jedilnik, ki ga vse pogosteje sestavljajo
nezdravi prigrizki. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je treba tudi med samoizo-

Internet v času karantene

e več kot dva tedna živimo v izrednih razmerah in po vsej verjetnosti bomo v karanteni še daljši čas. Kljub temu mladi ostajamo
tesno povezani.
Zahvaljujoč moderni tehnologiji si brez težav dopisujemo s prijatelji, sledimo pouku po spletu in pišemo naloge, zato smo se v zadnjih dneh vse prej kot
dolgočasili. Veliko družbenih omrežij se je novim
okoliščinam prilagodilo s programi, ki preprečujejo
širitev lažnih novic o pandemiji. Tudi uporabniki se
spopadajo z izvirnimi izzivi novih neugodnih okoliščin na družbenih omrežjih. Instagram namreč šteje
že osem milijonov objav, označenih s ključnikom
oziroma heštegom #coronavirus.
Vsi smo na družbenih omrežjih in vsak lahko dopiše
poljubno sporočilo. Za paniko in nevednost so pogosto kriva prav družbena omrežja, na katerih dobimo ogromno nepotrebnih ali napačnih podatkov
o bolezni. Facebook bo zato namenil veliko vsoto
denarja za omejitev širjenja lažnih ali napačnih informacij. Tudi vlade posameznih držav skušajo to
preprečiti z opozarjanjem na sporočila, ki jih prejemamo na WhatsAppu.
Seveda kljub vsem težavam družbena omrežja in
splet ne smemo soditi preveč negativno, saj jih
lahko izkoristimo v svoj prid in z njimi rešimo druge
pomembnejše težave, ki jih je povzročila pandemija.
Danes nam omogočajo delati, nakupovati in se
tudi učiti od doma. Šole so za dijake poskrbele z videopredavanji, gradivom, nalogami in celo testi na
daljavo. Športna društva so pripravila vaje, da bi
ostali aktivni kljub karanteni, in ministrstvo je objavilo seznam naslovov za dostop do virtualnih muzejev in galerij.
Uporabniki pa se zabavi na daljavo niso odrekli.
Poleg številnih neduhovitih videoposnetkov, ki nam

Ž

jih neprestano pošiljajo »boomerji«, je veliko uporabnikov začelo posebne izzive preko omrežij s posebnimi
ključniki oziroma heštegi. Najpogostejša sta #ostanimodoma in #vsebošlodobro. Uveljavila sta se tudi
#dojutri, s katerim uporabniki delijo zabavne slike na
svojem profilu za en dan, in #črnobelo. Uporabljajo
ga predvsem dekleta na Instagramu, ko objavijo

svojo črno-belo sliko z dolgim sporočilom o vlogi
ženske in njeni lepoti. Nastali so še novi izzivi, kot je
nogomet s toaletnim papirjem ali »trapa challenge«:
če te kdo izzove, moraš popiti nekaj žganja.
Konec koncev lahko torej zatrdimo, da ne bo tak
dolgčas. In ne pozabite: če nas med karanteno berete,
objavite fotografijo s ključnikom #bodidirekten!

lacijo v svojih domovih ohranjati enake
navade, kot smo jih imeli pred izbruhom pandemije. Potreben je točno
določen urnik, predvsem pa je ključna
fizična aktivnost. Saj veste, kako pravijo:
zdrav duh v zdravem telesu. S tem namenom so se na Instagramu pojavili
najrazličnejši telovadni izzivi, celo RTV
Slovenija in Fakulteta za šport gledalcem vsak večer ponujata sklop vaj za
moč in vzdržljivost.
Pri @Direktu smo se zato odločili, da
preverimo, kako v času karantene trenirajo naši mladi zamejski športniki.
CATERINA SINIGOI, SK DEVIN
Za Caterino so za letošnjo sezono bele
strmine le še nostalgičen spomin. Covid-19 je mladi zamejski smučarki prekrižal načrte ravno v času, ko se je pripravljala na nastop na državnem prvenstvu, pa še na medaljo je ciljala. »Trening na domu poteka po vadbenem
programu, ki mi ga je priskrbel trener,«
nam je povedala Caterina in dodala,
da enourni trening vključuje predvsem
vaje za moč in ravnotežje. Glede izida
letošnje sezone je Caterina precej žalostna, saj je bilo vloženega dela
ogromno, pričakovanja so bila posledično tudi velika. Caterina, ki z ekipo
tudi v tem času ohranja stike, pa bo
karanteno izkoristila za urejanje svojega
jedilnika: »Hotelska hrana mi ne dopušča izbire, tam na jedilnik težje pazim. Doma pa si lahko dieto uredim v
skladu s svojimi atletskimi potrebami.«
Nič ni tako slabo, da ne bi prineslo
česa koristnega, dodajamo mi.
ALJA FURLAN, NEŽA GRUDEN
IN MAJA GRILANC,
ZALET DVIGALA BARICH
Tudi center, korektorica in podajalka
združene ekipe Zalet po vodstvom
1trenerja Martina Mavra vsak dan pridno trenirajo in skrbijo za ohranjanje
kondicije. »Trener nam preko aplikacij
Nike in Adidas določi vaje, ki jih moramo izvajati, mi pa mu pošiljamo svoj
napredek. Gre predvsem za vaje za
moč, kot so sklece in trebušnjaki,«
nam je razložila Alja. Neža in Maja sta
dodali, da pridejo za odbojkarice, ki
premorejo vrt ali odprt prostor, v poštev tudi vaje z žogo. »Nujno je, da
ohranjamo kondicijo in odbojkarske
veščine. Tako se bomo na igrišče vrnile
v formi,« je poudarila Maja. Vse tri pa
so potožile, da žal najbolj pogrešajo
stik s soigralkami in ekipni duh. Sicer
se redno družijo po skypu, vendar ni
enako kot prej, ko so se videvale štirikrat na teden. Tudi odbojkarice skrbijo
za svojo formo, zato so trenerja danes
zvečer prosile za organizacijo spletnega sestanka s strokovnjakinjo za
prehrano Melino Colsani.

Pri @Direktu vsem športnikom, ki v
karanteni ne popustijo, želimo vse dobro in nešteto uspehov. Verjamemo,
da bo konec pandemije priložnost za
nov začetek, v znamenju prijateljskih
vezi in ekipnega duha.

