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20 :39 Kolesarko po padcu odpeljal rešilec
20 :21 Murray že uvrščen v London
20 :18 VIDEO : Angelina Jolie in Brad Pitt se

pretepata
20 :10 Moški stavijo na videz , ženske na

stanovitnost

20 :07 Peter Prevc v Einsiedelnu četrti

19 :47 Štiri popotnike ujeli huda nevihta in
noč

19 :36 Pot na Šmarno goro ni enaka tisti na
Triglav

19 :17 Smrt v družini Tinkare Fortuna

19 :15 Pri 83 letih še zadnjič pilotiral svoje
letalo

FOTO: Prevarala ga je z
njegovim bratom in mu
poslala fotografijo. Ampak
njegov odziv ...

Brata je takoj prepoznal in ...

VIDEO : Bi si upali na morsko
druženje s 30-tonskimi
velikani ?

V Evropi smo prijazne
velikane že iztrebili. Na srečo
še ...

Večerje ni na mizi – zahteva
ločitev

»Ne vidim smisla v tem, da
skrbim za ženo , ob kateri sem
lačen.«
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POHOD NAGCEV

Nagci se odpravljajo na Kum

Avtor: T. Pa.

»Če bi se sprehajale nage manekenke, ne bi bilo pritoževanja.«

TRBOVLJE – 23. avgusta se bo ob 8. uri

na železniški postaji v Trbovljah zbrala
množica ljudi , ki se bo čez Čebulovo dolino

odpravila na Kum. Dogodek, ki ga je na
facebooku organiziral Mitja Duh, pa je

dvignil oblak prahu, saj se bodo pohodniki
na Kum odpravili kar nagi.

Nad njegovo pobudo pa nekateri niso

navdušeni in bi dogodek kratko in malo
prepovedali: » Kam lahko tole prijavim?

Lahko sploh kdo to bolnico prepove ?«

sprašuje komentator na

forumu Med.Over.Net.

Novica je v medijih izzvala tudi nekaj osebnih napadov na organizatorja, bivšega odvisnika , ki

je svoje življenje popolnoma spreobrnil : »Izgleda , da so mu mamila močno okvarila možgane.
Sicer pa, ljudje so tako in tako vedno bolj nori. Kmalu bodo začeli še srati in scati , kjer se jim

bo zahotelo. Skratka, svet gre v PM. «

Mitja Duh o svoji pobudi pravi : »Sam sem reden obiskovalec savn in tam res uživam. Prav tako nimam

problemov z goloto in prvinski pridih narave prav vabi človeka, da se mu čisto preda. Seveda na tak način,

0Tweet

Foto: vir: facebook
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Nagci se odpravljajo na Kum

T. Pa.

SPLETNI ČLANEK

http://www.slovenskenovice.si/bizarno/nagci-se-odpravljajo-na-kum

www.slovenskenovice.si
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Jacka Razparača

Namesto sufražetk bodo
slavili krvavega zločinca ,

Jacka Razparača.

SLOVENSKE NOVICE NA TWITTERJU

SPLETNE ZANIMIVOSTI

Christina Aguilera
oboževalcem razkrila
pogled globoko v njeno
intimo (foto)

GROZLJIVKA: Lahko
noč , mamica

Notranja mačka, ki si
"ulovi " svojo večerjo !

Kako na smrt
prestrašiš svojega
fanta

da ne ' ogroža' drugih,« pravi Duh.

Golota je sprostitev, ne razkazovanje

Mnogo je tudi takih, ki so nad pobudo navdušeni in nasprotnikom pohoda očitajo: »Samo
grdobe se ne upajo kazati nage in potem govorijo, da so nagci izprijenci. V bistvu je to

izgovor , ker so grdi, pa se ne upajo sleči.« Vendar se s takimi izjavami ne strinjajo vsi

sogovorniki: »Štos je ravno v tem, da imajo potrebo po razkazovanju ravno taki , ki mislijo , da

so lepi videti, pa to zagotovo niso.« Kot razlog navajajo svoje občutljive želodce: » Raje
prašiča v rit gledam, me vsaj na šunko asociira, kot kaj takega , ko mi gre na kozlanje. «
Pohodnikom očitajo , da so »sami grdi psihopati , tile nagci «, ker da kršijo pravila družbe in

gredo čez vse meje sprejemljivega , drugi pa menijo, da je pri nas mnogo slabših stvari od
pohoda nagcev.

»Če lahko ljudje velikokrat gledajo stran, ko nekdo potrebuje pomoč , pa naj še v tem primeru
gledajo stran, ko bodo opazili kakšnega grdega in osivelega nagca. Če bi se tam sprehajale

le nage manekenke , dvomim , da bi bilo toliko pritoževanja. «

Mitja pa opozarja , da pohod nima nikakršne povezave s telesno privlačnostjo pohodnikov: »Vsekakor to ni

razkazovanje , saj je dogodek lociran v naravo , kjer ni veliko ljudi oziroma jih je zelo malo. Telesna

privlačnost pa je relativna stvar , tako da ima vsak svoj okus in niti slučajno to ni dogodek , ki bi poveličeval

ali poniževal človeško telo. Je predvsem težnja k sprostitvi in svobodi v odmaknjeni naravi.«

Vse ledine se orjejo počasi

Za vse , ki so v skrbeh zaradi morebitnih srečanj z nagimi pohodniki , je Mitja Duh menda po

pogovoru s komandirjem policijske postaje Trbovlje pojasnil, da bodo hodili nagi hodili samo
po gozdu in samo , ko bodo sami, če bi koga zmotili pa se bodo takoj spet oblekli. Nekateri pa

niso zadovoljni s tako ureditvijo dogodka, saj naj bi oblačenje in slačenje pokvarilo vzdušje in

smisel dogodka » Tale vaš 10-kratni striptiz ( za vsako hišo in osebo posebej) me začne
navdajati z veliko skepso o veliki sreči.«

»V bistvu se vam je izjalovilo ... Ideja je smešno-drzna, izvedba pa kot še nič koliko
provokativnih zamisli , v naši konzervativno majhni ( mentalno) državici, pade v vodo ...

Severnjaki bi to že, če že niso , že zdavnaj izvedli ... Smešen tabu , tale golota ... Rojeni
oblečeni naj presodijo ...«

Na take očitke Mitja Duh odgovarja :

»Sam sem izredno vesel , da nam je dogodek uspelo uspešno spraviti skozi in bo uradno prijavljen , z njim

pa bo seznanjena tudi policija. Verjetno mi je to uspelo tudi zaradi moje prepoznavnosti v domačem okolju.

Skratka , vse ledine se orjejo počasi in mislim, da smo dosegli svoj namen in s tem odprli možnost za

organizacijo podobnih dogodkov po Sloveniji. Sam imam dosti izkušenj s koordiniranjem in z organizacijo

raznih dogodkov in lahko rečem, samo da se podobne stvari uveljavljajo strateško in po pameti. S tega

vidika sem sam presrečen , da dogodek sploh bo. «

Kako pa organizator meni o vseh komentarjih?

»Z reakcijami javnosti se pravzaprav nisem preveč obremenjeval. Ideja mi je padla na pamet in odločil
sem se , da jo izpeljem. Prijetno pa sem presenečen nad odzivom , hkrati pa tudi malo zaskrbljen , da se

zaradi tako banalne stvari , kot je golota, povzroča toliko hrupa.« Dodaja še : »Vsekakor si želim, da bi

dogodek postal tradicionalen, v bodoče tudi z večjim sodelovanjem lokalne skupnosti in podjetnikov, saj
tukaj obstaja dosti možnosti tudi za trženje in splošno prepoznavnost Zasavja.«

Na spletni strani dogodka je do zdaj svojo prisotnost potrdilo skoraj dva tisoč ljudi , nekateri le
za hec , resnično število navdušenih nagih pohodnikov pa bo znano šele v soboto , 23.
avgusta.
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