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Zmago Gomzi

M ariborska enota Dru-
štva Trepetlika Slo-
venije je pred dnevi 

priredila državno prvenstvo v 
namiznem tenisu za ljudi s par-
kinsovo boleznijo. Nastopilo je 
50 igralcev in igralk, še enkrat 
toliko kot na lanskem prvem 
tekmovanju. V dvorani Tabor se 
je zbralo tudi nekaj gostov, med 
njimi predsednik svetovne sku-
pnosti PingPongParkinson (PPP) 
s se dežem v New Yorku, Nenad 
Bach. Ta je tudi avtor pesmi 
Ljubim pingpong, s katero so 
otvorili prvenstvo. Bach je ob 
pesmi tudi zaigral na kitaro.

Da je tekmovanje potekalo 
brezhibno, je poskrbel večkra-
tni državni prvak v namiznem 
tenisu in nekdanji reprezentant 
Gregor Komac. Dvoboji so bili 
športni, a zagrizeni do zadnje 
točke. Premaganci so namiznote-
niške mize zapuščali slabe volje, 
zmagovalci z vedrim obrazom. 
Med slednjimi sta bila Vinko 
Kurent, predsednik enote Trepe-
tlika Maribor in predsednik PPP 
Slovenija, ki ima največ zaslug za 
to, da se v Mariboru in drugod 
po Sloveniji z namiznim tenisom 
organizirano ukvarja vedno več 
ljudi s parkinsonovo boleznijo, in 
Danica Kocbek.

Kurent drugič,  
Kocbekova prvič

"Takšen porast števila nasto-
pajočih potrjuje spoznanje, da 
se zanimanje bolnikov s par-
kinsovo boleznijo za nefarmo-
kološko terapijo z namiznim 
tenisom občutno povečuje. 
Pri namiznem tenisu žogica v 
ritmu prehaja z enega dela mize 
na drugega, kar naj bi blagodej-
no vplivalo na možgane, a to še 

ni dovolj strokovno raziskano," 
je povedal Kurent. "Zmaga na 
državnem prvenstvu ne bi bila 
mogoča brez zmage nad poope-
rativnim stanjem po operaciji 
hrbtenice v začetku letošnjega 
januarja. Zdravljenje sem končal 
v začetku junija, brez potrebne 
kondicije in igralne forme, men-
talno pa željan pingponga sem 
zaigral na prvenstvu. Brez večjih 
težav sem odigral pet dvobojev, 
z izjemo zmage 3:1 proti Nenadu 
Bachu, ki je nastopil zunaj kon-
kurence, sem dvoboje dobil s 
3:0, tudi finalnega proti Borutu 
Volku, in se veselil drugega na-
slova prvaka," je dodal Kurent.

"Do finalnega dvoboja sem 
premagala štiri igralke, v odlo-

čilnem za naslov prvakinje pa še 
Biserko Muršec, s katero sem na 
lanskem prvenstvu v finalu izgu-
bila z 2:3. Na nesrečni poraz sem 
pozabila, razmišljala sem le o 
tem, kako premagati nasprotni-
co. Dvoboj je bil spet izenačen, 
odigrali sva pet nizov, v odlo-
čilnih trenutkih pa sem zmogla 
dovolj moči in zmagala. Naslova 
prvakinje sem zelo vesela," je po-
vedala Danica Kocbek.

Pregnati ljudi s kavča

Nenad Bach (67) je rojen je na 
Hrvaškem, v New Yorku pa živi 
že 38 let. "Ko sem se pred leti 
začel spopadati s parkinsovo 

boleznijo, sem kot glasbenik - 
v bendu igram na kitaro - začu-
til bolečine v prstih na roki. Bili 
so vedno manj gibljivi in vedno 
bolj okoreli, igranje na kitaro je 
postajalo vedno večja težava. 
Izvedel sem, da namizni tenis 
blagodejno vpliva na ljudi s par-
kinsovo boleznijo, začel sem ga 
redno igrati, iz dneva v dan se 
je vračala moč v prste, in spet 
lahko igram na kitaro," je pove-
dal Nenad Bach. "Da bi pomagal 
tudi drugim ljudem s parkinso-
vo boleznijo, sem dal pobudo za 
ustanovitev svetovne namizno-
teniške zveze, leta 2019 je bilo 
prvo svetovno prvenstvo v New 
Yorku z igralci iz 12 držav, drugo 
leta 2021 v Berlinu, kjer so igrali 
predstavniki 20 držav. Želimo 
čim več ljudi pregnati s kavča 
in jih pripeljati za namiznote-
niške mize. Počaščen sem, da so 
me povabili v Maribor, spoznal 
sem nove prijatelje in utrdil pri-
jateljstvo z Vinkom Kurentom, 
ki se razdaja pri delu z bolniki 
s parkinsovo boleznijo," je skle-
nil Bach.

Tudi Nenad Bach (desno) še vihti 
lopar. Foto: Andrej Petelinšek

Gost drugega državnega prvenstva je bil Nenad 
Bach, predsednik in ustanovitelj svetovne 

skupnosti PingPongParkinson

Nad parkinsonovo z 
namiznim tenisom
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Vedno več 
obolelih  
se ukvarja s 
pingpongom


