Dan v novicah

Pred skokom
mora biti
glava prazna
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Med prvimi je
letel z rokami
ob telesu.

Ž Sloviti blejski izumitelj Peter Florjančič je
bil tudi smučarski skakalec
Ž V Kraljevini Jugoslaviji je bil reprezentant,
dvakrat celo državni podprvak
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Med snemanjem
novega
dokumentarnega
filma v GH Toplice.

Avstrijec Sepp Bradl je dal Petru
s svetovnim rekordom 101 meter
čudovito darilo za rojstni dan.

Uspešni smučarski skakalec in
izumitelj imata zelo podobne
lastnosti.
Pred leti je o Florjančičevem
življenju in delu izšla knjiga
Skok v smetano, ki opisuje
njegovo življenje in delo skozi
očala njegove skakalne poti.
Danes je v zaključni fazi več
knjig, pripravlja pa se tudi nov
dokumentarni film.
Peter je začel skakati že pri
šestih letih. Iz snega, na rojstnem Bledu, tedanjem avstroogrskem Feldesu, si je naredil
skakalnico. Bila je tako dobro
zasnovana, da so obliko posnemali tudi drugi. V Zaki so imeli
30- in 60-metrsko skakalnico,
na kateri so skakali člani Smučarskega kluba Bled. Peter
je hotel več in se včlanil v
klub, ki je imel najboljše skakalce, Smučarski
klub Ljubljana. Tu so
skakali: Klančnik,

da so frfotale v zraku. Pulover
pa je vsako leto sparala in na
novem spletla eno črto več.«
Skakalne čevlje pa si je Peter
namesto z običajnimi vezalkami zavezal z okroglo gumo,

ki je lepo zatesnila čevelj ob
nogo. Ta inovacija mu je prišla
še kako prav.
Takole pripoveduje: »Na zaletišču sem, če sem hotel ali
ne, lahko razmišljal le o njej,
svoji Boginji (o dekletu, ki ga je
uvedlo v čare spolnosti, op. p.),
zato sem kar za nekaj metrov
zamudil odriv. Ko sem končno
dojel, da počnem nekaj zelo
narobe, sem se hkrati tudi že
zavedal, da se od zraka ne morem odriniti, zato sta sledila
zračna akrobacija in padec
na glavo; ta se na srečo zaradi
hitrosti ni utegnila zapičiti v
sneg, kot se je to zgodilo z eno
od smuči. Smučka pa me je
pri tem grdo udarila v glavo,
tako da imam od tega še danes
spominsko zarezo.«
V tistih časih so bile smuči resnično dolge, 2,5 metra, težke so bile kar 12 kilogramov,
na spodnji strani pa so imele
po štiri žlebe. Iz jesena jih je
delal Golc z Bleda, obrtnik,
ki je izdeloval
tudi kočije
in sani.
Petrov
slog
j e

Soimenjaka Petra
Prevca izjemno ceni in
pravi: »Vse je v glavi!«
(FOTO: LJUBO VUKELIČ)

bil novost. Drugi skakalci so
veliko krilili z rokami, kot da
so kot ptice, ali se držali, kot
bi pred seboj potiskali vagone.
Peter pa je po natančnem opazovanju letenja v naravi začel
skakati z rokami ob telesu.
Kot reprezentančni skakalec
Kraljevine Jugoslavije je žal
zaradi novega sloga dobival
pri sodnikih slabše ocene od
drugih. Šele pozneje se je t. i.
Descherjev slog uveljavil tudi
pri sodnikih. Florjančič je bil
dvakrat državni podprvak,
najdlje pa je skočil 81 metrov.
Skakal je tudi na skakalnicah
v Davosu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku, Bischofshofnu.
Leta 1936, pred svetovnim
prvenstvom v Planici, je bilo
večinsko mnenje, da človek
le težko preživi skok, daljši od
100 metrov. Pred svetovnim
prvenstvom je Florjančičev
stric Kenda v blejskem hotelu
Park organiziral banket za vse
reprezentance. Avstrijec Sepp
Bradl - Bubi je sedel nasproti
Florjančiča. Ko je bila zabava
na vrhuncu, je Sepp dejal: »Ker
mladi Peter praznuje rojstni
dan prav na dan svetovnega
prvenstva, bom zanj skočil
več kot sto metrov!« In tako
je bilo! S svetovnim rekordom
101 meter mu je dal čudovito rojstnodnevno darilo.

Florjančič, ki je patentiral 400
izumov, Prevca visoko ceni.
V tem, kar odlikuje skakalca in izumitelja, vidi stične
točke. Vse je v glavi. Glava je

Še zdaj ga obiskujejo slavni, denimo turški predsednik Erdogan.
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Dečman, Palme, Jakopič.
S 16 leti je bil Peter najmlajši
državni reprezentant. Kakšna
je bila takrat oprema? »Mama
mi je napletla skakalno kapico,
modro s cofom, in sešila hlače,
ki so morale biti dovolj široke,
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BLED • Oba Petra. Peter
Prevc in Peter Florjančič.
Tudi 96-letni izumitelj svetovnega kova, Blejec Peter
Florjančič, je nekoč letal daleč. In visoko. V višave izumiteljstva in svetovne elite.

komandant obeh, a pred skokom mora biti – prazna. Po
njej se ne smejo motati misli,
kako bodo skakali konkurenti,
kaj se dogaja doma, kako boš
plačal položnice. Ključno za
Prevčeve uspehe je tudi to, da
izhaja iz urejene družine in da
sodeluje v timu, ki ga tesno
povezuje skupni cilj.
Florjančič pravi, da ga ni nikoli
skrbelo za preživetje, zato je
lahko izumljal. Za težke čase si
je nekoč kupil pet kilogramov
zlata, skoraj pozabil nanj, nato
pa ga prodal za mnogokratnik
nakupne cene.
O timskem delu pa:» Ko sem
po operaciji ležal v bolnišnici,
me je obiskal lastnik tovarne
smučarskih vezi Hannes Marker. Prosil me je za nasvet, ker
smo delali skupni projekt. Pogodba je namreč določala, da
moramo biti člani tima na razpolago ob vsakem času!«
V sklepni fazi je nov dokumentarni film o Florjančičevem življenju in delu s poudarkom
na slavnih osebnostih, s katerimi se je srečeval. Posebno
mesto ima v njem Blejski otok,
kjer sta s prijateljem Crnoborijem v tajnosti dva meseca
načrtovala pobeg iz okupirane
Slovenije v Švico.
VANE D. FORTIČ

Jugoslovanski
reprezentant je
najdlje skočil
81 metrov.

