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SIMPLICITY JE TREND.
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA.

SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Simplicity so aparati, ki s
svojo popolnostjo delujejo enostavno.

www.gorenje.si
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Dino Bajram

1983 - SLO - 194 - 110

Nosan Mitja

1990 - SLO - 198 - 98

Mario Šoštarič

srednji
Adnan Harmandić
1983 - BIH - 190 - 90

levo krilo

1992 - SLO - 191 - 85

Rok Šimič

1986 - SLO - 185 - 83

trener

desno krilo

srednji
Ivan Čupić

levi zunanji

1985 - SLO - 188 - 82

krožni napadalec

1982 - SLO - 197 - 102

Branko Tamše

pomočnik trenerja

Miha Žvižej

1987 - SLO - 191 - 102

1986 - HRV - 178 - 75

krožni napadalec

21

desno krilo

1984 - SLO - 190 - 103

1987 - SRB - 196 - 97

Jaka Ferkulj

desni zunanji

vratar

levi zunanji

srednji

1982 - SLO - 193 - 94

1990 - SLO - 185 - 96

1990 - SLO - 192 - 87

Samo Rutar

1986 - SLO - 188 - 84

tehnični vodja

Momir Rnić

Jure Natek

Matevž Skok

1986 - SLO - 196 - 95

desno krilo

vratar
Emir Taletović

Klemen Cehte

1986 - SLO - 184 - 79

levi zunanji

20

Marko Bezjak

15

13

12

desni zunanji

16

Niko Medved

1990 - SLO - 183 - 81

krožni napadalec

vratar
Ivan Gajić

1979 - SRB - 191 - 104
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6
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Gorazd Hostnik

Bojič Ante
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Ciudad Real

Luc Abalo

21

Chema Rodríguez

levo krilo
David Davis

24

Joan Cañellas

levi zunanji

20

Petar Metlicic

krožni napadalec

desni zunanji

Julen Aguinagalde

Alberto Entrerrios

Viran Morros

Didier Dinart

Talant Dujshevaev
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tehnični vodja

predstavnik kluba

pomočnik trenerja

trener

krožni napadalec

33
levi zunanji

25

Eric Gull

srednji zunanji

vratar
Arpad Sterbik

Egor Evdokimov

19

14

srednji zunanji

18

desno krilo
Roberto García
Parrondo

krožni napadalec

Jerome Fernández

16

13

desni zunanji

Jonas Kallman

9

desno krilo

José Javier Hombrados

15

8
levi zunanji
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levo krilo
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vratar
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Eric Thouzeau
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the highlight of European club handball

29 / 30 May 2010
LANXESS arena Cologne

Ticket hotline

+49 221 280 288

Tickets and information

ehfFinal4.com

LE KAJ SI SOIGRALCI MISLIJO O MENI?
Na tej strani boste lahko prebrali, kaj si
nekateri igralci mislijo o nekom v ekipi. Za
prvič smo izbrali Miho Žvižeja, ki je seveda
med najmarkantnejšimi igralci v ekipi Gorenja.
Vi, dragi bralci ste si o njem ustvarili osebno
mnenje. In kako ga vidijo soigralci?

Miha Žvižej

Adnan Harmandič:

«Če ga ne poznaš dobro, se ti
zdi da je neresen, ker se toliko
zafrkava, toda to je samo izven
igrišča in v garderobi. Sicer
pa je zmeraj je dobro imeti
enega ali dva takšna igralca
v garderobi zaradi vzdušja.
Kot športnik pa je velik
profesionalec. Nanj ni potrebno
misliti, kajti on bo svoj del posla
vselej izpolnil in se nikoli ne
bojim za njegov prispevek v igri.

Matevž Skok:

«Ja Miha je en poseben fantič. Je izredno delaven, marljiv, zmeraj
na vrhu pripravljenosti, je pa tudi izreden motivator. Zna povleči
za samo. Lepo je meni, kot vratarju imeti takšnega obrambnega
igralca, ker veš, da bo naredil svoj del, in se lahko jaz osredotočim
na svojega. Igri da vedno vse od sebe, celo več, kot zmore.
Skratka ima veliko pozitivnih lastnosti.«

Jure Natek:

«Meni je super fant. Zmeraj je
pol trikov, nikoli ne veš, kaj ima
pripravljeno v rokavu. Skratka
skrbi za dobro vzdušje. Kot
igralec je izredno pomemben
člen v naši igri, glede na njegov
razvoj pa ima še veliko rezerv
in ne dvomim, da jih ne bo
izkoristil.«

Aljoša Štefanič:

«On je komediant prve klase.
Takega ni v ekipi. V vsaki
situaciji se znajde, da se potem
vsi smejimo. V igri je pa velik
borec.«

Rok Golčar:

«Zabaven človek v prvi vrsti. Nikoli mu ne zmanjka besed. Se mu
vidi, da je »raper«, pa vedno nasmejan. Je rokometaš, vendar
pripravljen kot marinec.«

Emir Taletovič:

«Je velik šaljivec, poskrbi za
smeh. Sicer pa zelo borben,
delaven in ga je dobro imeti
v ekipi. Sploh pa je zame še
dodatno pomembno to, ker se
lahko z njim vse dogovoriš za
igro v obrambi.«

Momir Rnič:

«Miha je mlad in izredno
perspektiven igralec, ki bi si ga
vsak trener želel v svoji ekipi.
Je pa poleg športne plati zelo
dejaven na drugih področjih z
izrednim smislom za humor in
zabavo.«

Marko Bezjak:

«Miha je kot oseba zelo pozitivna osebnost, je zanimiv in ima tisoč
sposobnosti. Je tudi dober prijatelj, tako da se lahko zaneseš nanj
in mu zaupaš. Zagotovo pa je najboljši šaljivec v ekipi in zmeraj
poskrbi za dobro voljo. Kot igralec je izreden borec, zmeraj igra
do konca. Stoji za svojimi načeli in dejanji in je trmast, tako da mu
je kaj drugega težko vcepit v glavo (smeh).«

DEJAN TAMŠE
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Kaj pred prvo tekmo Gorenja s Ciudadom Realom misli »sedma sila«?
Ponavadi so novinarji tisti, ki sprašujejo, tokrat pa smo stvar obrnili na glavo in mi njih povprašali,
kakšna so njihova mnenja, razmišljanja, pričakovanja in želje pred tako odmevno tekmo, kot se nam
obeta v Rdeči dvorani. Prihaja Ciudad Real, svoje izjave pa so podali novinarji, ki najbolj podrobno
spremljajo tekme Gorenja v Rdeči dvorani.

Ivo Milovanovič - TV Slovenija

»Ko igraš z najboljšim na svetu si seveda želiš pravi spektakel. In
če hočeš spektakel morata za to biti dva. Zato verjamem, da bo
Gorenje prav v tej tekmi pokazalo še več kot doslej in predvsem
samo sebi dokazalo, da ima ekipo, ki si je zaslužila uvrstitev med
16 najboljših evropskih moštev. Ciudad Real je absolutni favorit in
prepričan sem, da bodo tudi v Velenju, kjer že drugič gostujejo,
pokazali vse tisto, kar krasi rokometno igro.
In še nekaj. Tokrat ni priložnost za spektakel samo pri igralcih
Gorenja temveč tudi pri gledalcih. Upam, da bo tokrat Rdeča
dvorana res pokala po šivih kajti to bi bila za “ose” absolutno
dodatna vzpodbuda.«

Dean Šuster - Radio Celje

Naj bo Gorenje v nedeljo kot Ademar v španskem kraljevem
pokalu, naj preseneti izjemnega tekmeca!

Tilen Žavski – Radio Fantasy

»Ta tekma je sama po sebi vrhunec letošnje klubske sezone
in nagrada za letošnje nastope Velenjčanov v ligi prvakov,
saj tako renomiranega rokometnega kluba Slovenija na gosti
ravno vsak dan. Gre namreč za najbogatejši klub na svetu, ki
ga sestavljajo najbolj zveneča imena svetovnega rokometa,
med njimi Entrerrios, Fernandez, Abalo, najboljši obrambni
igralec sveta zadnjih let Dinart ter najboljši vratar zadnjih let
Šterbik. Pričakujem zelo težko tekmo, osebno pa sem mnenja,
da “ose“ kljub dobri trenutni formi nimajo realnih možnosti za
napredovanje v četrfinale najelitnejšega klubskega tekmovanja.
Upam pa, da bodo presenetile na prvi tekmi.«

Maja Mastnak - Siol Sportal

»Gorenje vs. Ciudad Real: Obračun Palčka proti Goljatu, kjer pa
ni prostora za razmišljanje, temveč le za igro. Pričakujem polno
Rdečo dvorano z rokometnim spektaklom ter najboljšo predstavo
“os” v sezoni. Evropski prvak s samimi slovitimi imeni mora biti
največji motiv za igralce in gledalce.«

Bojan Bauman - Večer

“Naj bo polna dvorana, napeta tekma in naj zmagajo domači.
Preveč želja na premajhnem prostoru? Če torej ne bo zmage,
potem naj gledalci po srčni borbi rokometašev Gorenja in po
spektaklu, ki ga bodo ob igrišču pripravili organizatorji, dvorano
zapuščajo zadovoljni.”

Miha Hočevar – Delo

»Pričakujem, da se bodo rokometaši Gorenja na prvi tekmi
čimbolje upirali, kajti razlika v kvaliteti je takšna, da kaj več težko
pričakujemo. Gledalci bodo zagotovo prišli na svoj račun, saj v
Rdečo dvorano prihajajo izredno zveneča rokometna imena in
vprašanje je, kdaj bodo spet prišla, zato tega ne gre zamuditi.«

Goran Cvijič - Ekipa

“Najbolj pomembno je zavedanje, da se velenjskim igralcem
ponuja priložnost za primerjavo z aktualnim evropskim prvakom
in edino ekipo, ki v letošnji sezoni lige prvakov ni doživela poraza.
Primerjava z najboljšim mora predstavljati največji izziv za igralce
Gorenja, ki bodo v dvoboju s Ciudad Realom videli kaj je tisto, kar
jih loči od evropskega vrha.”
DEJAN TAMŠE
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6pack Čukur, Nataša Krajnc in Mirela Korač
komaj čakajo na spektakel…
rokometu in Gorenju, moram
hoditi na tekme, da padem not
in dobim ideje.«
Na tekmi pa bomo videli tudi

Naš domači reper, ki nas bo s
svojim nastopom zabaval na
tekmi med Gorenjem in Realom,
si je z zanimivostjo ogledal
spektakularno tekmo med
Gorenjem in Koprom. Njegov
komentar je bil kratek:«Ja ja,
bilo je super. Kar dramatično,.
So se pa veliko »tepli«, vendar
so mi potem povedali, da
so dvoboji med Gorenjem in
Koprom pač takšni. Sem kar
dobil voljo in bom večkrat prišel
na tekmo. Konec koncev, če
želim sestavljati besedila o

nekaj lepotic. Naša miss-ica
iz leta 2002 je prav tako z
zanimanjem spremljala tekmo
s Koprom, zato komaj čaka, da
si ogleda tudi tekmo z Realom.
Glede na to, da bo na tekmo
prišla neposredno iz Španije,
bo to še toliko bolj pristno:«Že
na tekmi s koprom sem bila
navdušena nad prikazanim, saj
je bila tekma resnično zanimiva

RASTIMO SKUPAJ!
Velika dejanja zahtevajo združene moči.
Projekti, ki nastajajo, so ustvarjeni v sodelovanju.
Najuspešnejši med njimi so plod bogatih izkušenj.
Od prvega trenutka je potrebno imeti pravega
partnerja. Za vas smo tukaj!
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do konca. Naslednja tekma bo
verjetno prava poslastica tudi
za nas gledalce, tako da že
nestrpno čakam, da si ogledam
to tekmo, pa še res je, ravno
dan prej pridem iz Španije…«
Mirela Korač je naša aktualna
miss Universe. In ima zanimivo
zgodbo: «Seveda hodim
na tekme. Večkrat grem
na košarko, tudi na Ilirija
Challenge plavanju sem bila,
rada grem tudi na kakšen dober
nogomet, po pravici povedano

pa na rokometu še nisem bila.
Toda te tekme se neizmerno
veselim, ker toliko pa poznam
razmere v športu, da vem, kaj
pomeni Gorenje in kaj pomeni
Ciudad Real v rokometu, kar pa
niti ni čudno, saj sem v osnovni
šoli na Viču bila v ekipi, ki je
igrala rokomet.»

DEJAN TAMŠE
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RAZPORED IN REZULTATI LIGE PRVAKOV SKUPINE B
2009/10 EHF LIGA PRVAKOV, SKUPINA B
MKB Veszprém KC

Madžarska

RK Gorenje Velenje

Slovenija

Chambery Savoie HB

Francija

Rhein - Neckar Löwen

Nemčija

RK Bosna BH GAS Sarajevo

BiH

KS Vive Targi Kielce

Poljska

EKIPA

1. kolo
R-N Löwen - Veszprém.....................................32:29
Vive Kielce - RK Gorenje . ............................... 23:21
Bosna BH Gas - Chambery................................24:23
2. kolo (08. - 11. 10. 2009)
R-N Löwen - Vive Kielce...................................29:29
Chambery - Veszprém.......................................19:29
RK Gorenje - Bosna BH Gas.............................30:29
3. kolo (17. - 18. 10. 2009)
Veszprém - Vive Kielce....................................33:26
Chambery - RK Gorenje...................................28:24
Bosna BH Gas - R-N Löwen...............................24:39
4. kolo (05. - 07. 11. 2009)
R-N Löwen - Chambery................................. 31:31
Vive Kielce - Bosna BH Gas..........................34:30

ODIGRANO

ZMAGA

REMI

PORAZ

G -R

TOČKE

1.

MKB Veszprém KC

10

9

0

1

305:252

18

2.

Rhein - Neckar Löwen

10

7

2

1

325:286

16

3.

KS Vive Targi Kielce

10

4

1

5

291:287

9

4.

RK Gorenje Velenje

10

3

1

6

281:298

7

5.

Chambery Savoie HB

10

2

1

7

248:282

5

6.

RK Bosna BH Gas

10

2

1

7

249:294

5

5. kolo (11. - 14. 11. 2009)
R-N Löwen - RK Gorenje...............................33:30
Veszprém - Bosna BH Gas.............................35:18
Vive Kielce - Chambery.................................31:22
6. kolo (19. - 22. 11. 2009)
Chambery - Vive KielceR..............................24:31
Bosna BH Gas - Veszprém............................20:24
K Gorenje - R-N Löwen................................. 29:37
7. kolo (13. - 14. 02. 2010)
Bosna BH Gas - RK Gorenje........................... 31:31
Veszprém - Chambery..................................31:26
Vive Kielce - R-N Löwen...............................32:35
8. kolo (20. - 21. 02. 2010)
Veszprém - R-N Löwen................................34:30
RK Gorenje - Vive Kielce..............................36:35
Chambery - Bosna BH Gas............................ 27:24
9. kolo (27. - 28. 02. 2010)
Bosna BH Gas - Vive Kielce...........................25:21
Veszprém - RK Gorenje................................30:25
Chambery - R-N Löwen................................24:29
10. kolo (06. - 07. 03. 2010))
Vive Kielce - Veszprém................................29:32
RK Gorenje - Chambery...............................28:24
R-N Löwen - Bosna BH Gas...........................30:24

KOLOFON:
Devetka, mesečni časopis RK Gorenje, izhaja od leta 1997
ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,
tel: 03 898 64 40, http://www.rk-gorenje.com/

Urednik:
Odgovorni urednik:
sodelavci:
Fotografije:
Oblika in tisk:
Naklada:

Dejan Tamše
Franjo Bobinac
Andrej Petrov, Tanija Rednak
Zoran Flis
Gorenje I.P.C., d.o.o.
7500 izvodov
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ŽENSKI POGLED

Diana Sobočan - Radio Fantasy
Rokomet….
… Igra, ki me spremlja že od
osnovnošolskih dni. Ker je zanimiva,
dinamična, pestra. Za razliko od (se
opravičujem akterjem – spoštujem
namreč vse športe in športnike)
nogometa, kjer v dobri uri in pol pade
en gol (če gre vse po sreči), se pri
rokometu celo uro dogaja. In zato sem
se kot desetletna deklica odločila,
da bom rokomet tudi trenirala. Zdelo
se je vse tako preprosto – tečeš po
igrišču proti nasprotnikovemu golu,
potem leva-desna-leva, skok in ‘šut’!
Žoga gre v gol. Tečeš v obrambo,
pokrčiš kolena, dvigneš roke in
blokiraš nasprotnikov napad.
Teoretično lepo. V praksi je bila slika
seveda čisto drugačna, zato se je moj
poizkus treniranja hitro končal. Nisem
bila dovolj predana, vztrajna, močna,
zavzeta. Zato še toliko bolj z veseljem
spremljam tekme našega kluba. Ker
vem, koliko časa, truda, moči, volje in
energije fantje vložijo v igro. Koliko
jim pomeni, da na vsaki tekmi dajo
vse od sebe in koliko jim pomeni,
da zadovoljijo sebe in pričakovanja
trenerja, kluba, navijačev. Ja, tudi
slednji so izredno pomemben del
rokometa. In tukaj najdete mene. Sicer
ne med odličnimi in srčnimi Šaleškimi
graščaki, ampak vsekakor vedno s
trobljo in šalom okoli vratu.
Vsaka tekma posebej me ‘nabije’ z

16

adrenalinom. Če je dvorana polna,
še toliko bolj. Če se tekma odloča v
zadnjih minutah in sekundah, se doza
adrenalina samo še poveča. In če naši
zmagajo, bi lahko kar poletela. Tako je
bilo tudi na zadnji tekmi Lige prvakov,
ko so se fantje uvrstili v osmino finala.
Kljub temu, da jim v nadaljevanju Lige
prvakov strokovnjaki ne napovedujejo
obetavnih zaključkov, jim želim veliko
športne sreče. Je pa dejstvo, da so
sestavni del športa tudi porazi in
zdi se mi, da igralci takrat še bolj
potrebujejo podporo s tribun, pa jim
marsikdo obrne hrbet. Nepošteno.
Težav je veliko (o njih danes ne bi
pisala), žoga je okrogla in treba jih je
razumeti ali vsaj poizkušati razumeti.
Aha, še ena stvar, zakaj imam rada
rokomet in rokometne tekme. Ker sem
se že zalotila, da sem med napetimi
tekmami ‘bentila’ nad sodniškimi
odločitvami in preveč agresivnimi
igralci, ob tem pa podzavestno
pomislila na kakšno osebo, ki bi si
zaslužil marsikatero krepko besedo,
pa je zaradi narave dela nisem smela
povedati na glas. Pa sem se spet
počutila bolje. In kaj je lepšega, če
lahko združiš prijetno s koristnim??
Zato upam in si želim, da bi se naši
fantje še naprej trudili in da se bomo
še velikokrat skupaj veselili uspehov,
kot je bil lanski v Kopru. Ko sem po
zmagi za naslov državnega prvaka
odbrzela domov, da bi se vsaj malo

naspala. Pa imam spet srečo, da sem
doma v neposredni bližini Rdeče
dvorane in so me rokometaši in
Graščaki ob prihodu v Velenje zbudili.
Njihovo vzklikanje ‘Naj se sliši, naj se
sliši….’ in vzvratno vožnjo avtobusa
po cesti sem opazovala kar iz okna

dnevne sobe. Nisem bila slabe volje,
ker so me zbudili, ampak vesela,
da sem vendarle po svoje delila te

trenutke z njimi. Utrnila se je celo
solza sreče, naslednji dan pa sem
(poleg tega, da sem imela hripav glas)
zamudila v službo, ker sem preslišala
budilko. Še dobro, da imam tako
razumljive šefe.

Diana Sobočan
Radio Fantasy
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Reach your impossible with the lighter, lower and faster Glove CC7.
Play hard. Stay cool.
Impossible is nothing.
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Momir Rnič
Za kateri klub bi najraje zaigral?
Kiel.

Najboljši igralec na svetu?

Pri katerem trenerju si se največ
naučil?
V karieri sem treniral pri veliko
trenerjih in vsak me je nekaj naučil.
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V ekipi mora biti dobra atmosfera.

Tik preden sem prišel v Velenje, sem si
ogledal koncert Cece v Beogradu.

Za koga navijaš, tudi v drugih
športih?

Talent ali trdo delo?

Nogometni klub Partitzan

Mislim da igralec mora imeti oboje,
ampak kljub talentu mora trdo
trenirati.

Idealne počitnice so?

Najlepši spomin je ta, ko sem bil
vpoklican v srbsko reprezentanco.
Najbolj boleč spomin pa je bil, ko smo
igrali na mladinskem prvenstvu proti
Švici in izgubili za gol.

Začel sem trenirati pri 10. letih,
rokomet mi je bil bolj zanimiv od
nogometa in košarke, saj je igra
hitrejša, boljše akcije in več golov
vidite na tekmi.

Kdaj si ogledal zadnjo predstavo,
koncert?

Nikola Karabatič.

Najlepši in najbolj boleč
rokometni spomin?

Kdaj si začel trenirati in zakaj?

Najboljša lastnost ki jo mora
imeti ekipa?

Da se izklopiš in pozabiš za nekaj
trenutkov na rokomet.

Kaj najraje oblečeš?
Športno-elegantna oblačila.

Brez česa ne greš nikamor?
Mobilnega telefona.

Tv ali računalnik?

Idealno jutro po tekmi?

Računalnik.

Seveda po zmagi, da se naspiš in greš
na kavico, prebereš kakšen časopis in
to je idealno jutro.

Kako se » odklopiš« ?
Izklopim računalnik in telefon.

Najljubši predmet poleg žoge?

Naj jed in pijača?

Naj tekma do sedaj?

Računalnik.

Mamina sarma in voda.

Najboljša tekma do sedaj je ta, ko
smo v Kopru osvojili naslov državnih
prvakov z Gorenjem, ker so nas že vsi
odpisali in smo takrat dokazali, da smo
najboljši in da sodimo na sam vrh.

Kdaj si doživel največje
presenečenje in kdo te je
presenetil?

Kaj misliš da ljudje cenijo pri
tebi?

Si vraževeren, in kako?
Sem, vendar naj ostane skrito kako.

Kdo skrbi za smeh v ekipi?
Miha Žvižej in Ante Bojič.

Ne vem.

Naj film, knjiga, pevec, skupina?
Film: »Ko to tamo peva«, nimam
najljubše knjige, pevka Ceca.

Odkritost.

Na koga se lahko vedno zaneseš?
Prijatelje.

Verjameš v ljubezen na prvi
pogled?
Da.

Andrej Petrov

EHF Champions League Sponsor

EHF Champions League Partners

EHF Champions League Web Sites

ehfCL.com

ehfTV.com

ehfFinal4.com
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ZAKLJUČEK

Če to ni tekma leta, potem pa res ne vem?!

Pa naj še kdo reče, da letos
rokometna sezona ni razburljiva.
Dogajanje v slovenskem prostoru je
- ne glede nato, da nekateri vztrajno
nižajo nivo naše lige – skrajno
zanimivo. Imamo škandale, imamo
nesoglasja, imamo dve sodniški
organizaciji, imamo novega selektorja
imamo zanimive derbije in imamo
ligo prvakov. No, to imamo samo mi,
v Velenju.
In prvi del je za nami. Ste že potegnili
črto? Verjetno da in ste na to že
pozabili, kajne. Pa vseeno. Že res, da
so si naši rokometaši pred sezono
zadali cilj uvrstitev v drugi krog, toda
takrat je bila ekipa številčno precej
močnejša, do novega leta je zbrala le
dve točki in marsikdo je Gorenje že
prečrtal s seznama potnikov v osmino
finala. Toda zgodil se je preobrat.
Branko Tamše je svojo filozofijo,
kljub mladosti, mojstrsko prenesel na
igralce, popolnoma opravičil zaupanje
uprave kluba in to konca rednega dela
v klub prinesel še 5 točk in Gorenje
popeljal med 16 najboljših. Sliši se
dobro, kajne!
In ligo prvakov prihodnje leto bo
znova imel samo en klub v Sloveniji.
Vsi tam že vidijo Celje. Toda, ali ste
vi, ki to berete tudi prepričani, da
bo šlo kar tako brez krčmarja? Mhm,
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nebi rekel. Napadalci se bodo morali
še kako potruditi, da bodo našim
Osam ta pokal izpulili iz rok, ne glede
nato, da se jim je ekipa in finančni
vložek dodobra spremenila. Razlika
je sicer ogromna, toda s tem se naj
ubadajo druge ekipe. Naša ekipa nas
je zdaj »zastrupila« z mišljenjem,
ki ga imajo fantje od novega leta
naprej. Zanima nas samo naslednji
nasprotnik. Pa če je to Ormož, je
pač Ormož. In Ciudad Real je moral
počakati. Ampak samo do tega tedna.
Zdaj pa končno že lahko govorimo o
tem veličastnem klubu. Klubu, ki je
za večino rokometašev svet. Klubu,
ki ima vse, denar, slavo, uspehe. Lepo
je delati v takem klubu… Toda denar
ni vse. Kolikokrat so naši »bojevniki«
to že dokazali in kolikokrat so jim
naproti stali večji in bogatejši klubi,
pa so se morali pošteno potruditi, če
so želeli odnesti iz Velenja celo kožo.
Verjemite, tudi Real se bo moral, pa
naj zveni še tako čudno. Tudi oni so
iz krvi in mesa, in rokomet se začne
igrati pri rezultatu 0:0.
Zatorej, danes je za velenjski
rokomet, pa ne samo velenjski,
slovenski rokomet nov, velik dogodek.
Vsa evropska rokometna javnost
bo z enim očesom spremljala to
tekmo. Tekmo med velikanom na eni
in velikimi po srcu na drugi strani.
Tekmo, ki si jo vsak rokometaš, ki
ni v dresu Reala, želi odigrati vsaj
enkrat v življenju. In tudi gledalci si
želijo-želite takšnih tekem. Enkrat
ste že imeli priložnost, da vidite ta
spektakel v živo, tokrat imate novo
priložnost in to še bo bistveno bolj
ugodnih pogojih. In veseli nas, da na
tekmi vidimo vse več gledalcev, ki jih
do sedaj nismo. Vse več je osebnosti
in sveta« šovbiznisa«, tudi »missic«
če želite in seveda drugih športnikov.
Skratka, Gorenje je postalo zanimivo
tudi za tiste, ki do sedaj naše
rumeno-črne kombinacije niso
poznali. Super!
Zatorej- dvignimo roke za šampione!
Dejan Tamše

EHF Champions League
celebrate the passion
EHF Liga prvakov
slavite strast

