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Po sledeh sanj – Blejski osmerec 1962-64
Nenavadno zgodbo so sestavili najstniki z osnovnim veslaškim znanjem, ki so se po ekipnem
naslovu mladinskih prvakov odločili, da se bodo zoperstavili članom. Nič nenavadnega, bi
marsikdo skomignil z rameni. Drži, če ne bi pogled na drobne postave fantov silil na smeh. A
mladeniči so se zagrizli v težaško delo in se uveljavili z rezultati. Najprej so zamajali domačo sceno,
nato so osupnili še tujo konkurenco. Nagrada za vloženo garanje je bila veličastna – nastop na
olimpijskih igrah v Tokiu 1964.

VABILO
Spoštovani!
Bled je pred tednom dni gostil rekordno svetovno prvenstvo veslaških veteranov,
ki je postavilo nove standarde in pomeni nov mejnik v organizaciji velikih
veslaških tekmovanj na Bledu. Prav tako pa pomeni poklon nekdanjim uspešnim
generacijam blejskega in slovenskega veslanja, ki so se ob tej priložnosti ponovno
srečale v Mali Zaki.
Prve korake danes enega najuspešnejših športov v Sloveniji je utiral
legendarni blejski osmerec v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, katerega
zgodbo je novinarka Darja Ladavac zapisala v knjigi z naslovov »Po sledeh sanj
– Blejski osmerec 1962-64«.

Prisrčno Vas vabim na predstavitev knjige v soboto, 23. septembra 2017, ob
19:30, v Info centru Triglavska roža, Ljubljanska cesta 27, na Bledu.
Dogodek bo vodil znani TV voditelj Igor E. Bergant, v kulturnem programu pa bo
nastopil pevski zbor DoReMi z Bleda.
Knjiga je v trdi vezavi, ima 228 strani, opremljena pa je z mnogimi
črnobelimi in barvnimi fotografijami. Po predstavitvi bo možen tudi nakup knjige
z gotovino po ceni 15 EUR, ob tem pa bo prvih 50 kupcev brezplačno prejelo tudi
knjigo Boža Benedika »Z vesli v svetovni vrh«, 1996.
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