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Na festival Laško Pivo in cvetje tudi peš, brez denarja in brez alkohola 
 
Laško, četrtek, 15. julij – Takšno zavezo so sprejeli štirje prijatelji iz Gorenje vasi v Poljanski 
dolini, ki so se odločili, da se bodo v Laško odpravili peš, da na poti ne bodo porabili niti centa 
in spili nič alkohola. Na pot so odšli v ponedeljek, 11. julija in v sredo, po 129 km, prispeli v 
Laško. Trije ožuljeni in utrujeni, četrti brez posledic, vsi pa izjemno ponosni in zadovoljni. 
Pesmi in ploskanje za vsak prehojen kilometer. 
 
Samo Knafelj in Rok Peternelj sta z enakimi zavezami prišla v Laško že lani. Sprva sta načrtovala pot 
v hribe, ki jima jo je preprečilo slabo vreme. Nato je k odločitvi, kako preživeti dopust, svoje prispeval 
žreb, saj je na zmagovalnem lističu pisalo peš na Laško Pivo in cvetje. Letos sta se jima pridružila še 
dva prijatelja, Domen Kosmač in Marko Miklavčič, vsi iz Gorenje vasi. Na pot so se odpravili v 
ponedeljek, 11. julija, ob 5.20 uri zjutraj in v sredo proti pozno popoldan prispeli v Laško.  

Pot jih je vodila preko Lučine, Horjula, Bevk, Iga, kjer so prvič prespali, nato pa preko Škofljice, 
Grosuplja, Malo Trebelno, Šmartno pri Litiji (druga nočitev) ter tretji dan preko Zagorja in Hrastnika v 
Laško. 

Organizatorji so jih spremljali preko FB profila in na poti so bili deležni številnih spodbud. Na Škofljici 
se jim je tako pridružila Špela, ki je skupaj z njimi prispela v Laško.  

Spali so, kot so rekli sami,  v hotelu 5+ zvezdic, kolikor so jih videli na nebu, s seboj so imeli vodo, ki 
so jo pri prijaznih domačinih osveževali in nekaj hrane. Sicer pa so dobri ljudje z veseljem poskrbeli, 
da jim ni zmanjkalo energije, tople hrane in celo sladoleda. 

Hodili so od 8 do 10 ur dnevno. Prvi dan so prehodili 47km, drugi dan 45 in zadnji dan 37km. Pravijo, 
da drugi dan v takšnih podvigih predstavlja največji izziv. Noge so razbolele, prsti in pete ožuljene, 
spanca ni pravega, Takrat je pomembna spodbuda in motivacija, ki so si jo spretno prenašali drug na 
drugega. Eden od velikih motivov za vztrajnost in dobro voljo so bile pesmi, ki so si jih prepevali in 
ploskanje za vsak prehojen kilometer poti. Koristna je bila tudi taktika, da tempo hoje narekuje tisti član 
ekipe, ki ima največjo krizo. 

Samo, Rok, Domen in Marko se zahvaljujejo vsem, ki so jih srečali na poti in so jim pomagali z 
besedo, hrano ali pijačo. Sporočajo, da so veseli, ker so vsi uspešno prišli na cilj in da so se na poti 
kot prijatelji še bolj povezali.  

Do konca festivala bodo uživali v glasbi in zabavnem programu v kampu, kjer so našli prostor zase in 
za prijatelje, ki so se jim pridružili.  

Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/za-
medije/galerije/   
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