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Vitalnost in lepota sta darova
narave za tiste, ki živijo v
skladu z njenimi zakoni.
(Leonardo da Vinci)
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Nagrade Uvodnik
in priznanja

Nagrade in priznanja 2019
Zdenki Katkič so na prireditvi Športnik leta 2018 v občini
Domžale za več kot 10 let dela na področju športa podelili
bronasto priznanje, za vodenje DŠZ; Jana Debevec, Tončka
Grilj in Jelka Barlič pa so prejele plakete za 10 let vodenja
jutranje telovadbe.
Lidiji Malešič je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek
na osrednji slovesnosti ob črnomaljskem občinskem prazniku
podelil diplomo občine za prizadevno delo na področju Šole
zdravja.
Zdenka Taler in Metka Kern Trček sta prejeli priznanji za
vodenje vsakodnevne jutranje telovadbe od DU Dovje-Mojstrana.
Skupini Šoštanj je Društvo upokojencev Šoštanj podelilo
priznanje za uspešno vodenje jutranje vadbe.
Ana Popit je prejela zahvalo za požrtvovalno delo in trud
ob ustanovitvi skupine Šola zdravja, Dragica Hazdovac pa za
dolgoletno predanost delu z otroki in navdihujočo ustvarjalnost na področju kulture.
Ema Perkovič, ena od treh ustanoviteljev Društva Šola
zdravja, ki združuje že 4500 članov, ki pod budnim očesom
vaditeljev – prostovoljcev v vsej Sloveniji vsako jutro telovadijo po metodi »1000 gibov« Ema že dvanajst let vodi skupi-
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ideje Šola zdravja
Čestitam vsem, ki ste se
odločili storiti nekaj dobrega,
konkretnega za svoje zdravje in dobro počutje. Gre za celotno paleto zdravja in počutja: tako fizičnega, psihičnega
in mentalnega. Tudi pol ure na dan je nekaj; večina starejšega prebivalstva ni v pozitivni statistiki. Zato pohvala
vsem, bodite še naprej zgled tudi ostalim, tako v družinskem in lokalnem okolju.

Lokalno okolje

samo tista, kjer se bodo povezovale in sodelovale vse generacije.
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Intervju
Uvodnik
tovornjakov, ki so zanje dobavljali hrano in druge potrebščine
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se je tam spopadel še z organizacijo carinjenja Mercatorjevih

Moška energija
od Krke do Save

Oranžni migetalkarji

4
2

Šola Zdravja

Intervju
Uvodnik
katero skupino DŠZ v občini Ivančna Gorica in tudi v Žužemberku. Tudi na dopustu, na morju, kamor se rad hodi potapljat
in fotografirat, ne miruje in s svojim zgledom dopustnike ter
mimoidoče navdušuje za jutranjo vadbo. Vsepovsod vzneseno poskuša implementirati zamisel o pomembnosti gibanja
v naravi, saj uživa v tem, da ljudi navdušuje. Poudarja, da je
jutranja vadba po metodi »1000 gibov« eden izmed najboljših
projektov, ki so bili kadarkoli pripravljeni za starejše v Sloveniji in bi bilo prav, da bi ga končno prepoznali in podprli tudi
na strani ministrstev RS.
Na vprašanje, kaj dela ob prostem času, se zasmeji in začne
naštevati, kaj vse ga zanima. Čisto preveč, da bi tukajle naštevali, ampak po pogovoru se mu je mudilo domov do kraja
pripraviti kosilo. In kaj je življenjsko vodilo našega Matjaža
Marinčka: »Pomagaj, kjer lahko in kolikor zmoreš – če ne
moreš, pa vsaj ne škodi!«
Ernest Sečen se je smeje pripeljal na kolesu in me je povabil v prostore Strelskega kluba Brežice, kjer deluje že dobrih
štirideset let, najprej kot športni strelec, predsednik kluba in
ne nazadnje trener mladih športnih strelcev. Rosna leta je
preživel na Mostecu pri Dobovi. Po končani srednji šoli pa se
je zaposlil v podjetju IMV Adria, ki je takrat imelo precejšen
del svoje proizvodnje v Brežicah in tam je z družino in otroki

Ernest Sečen pred vitrino s priznanji in pokali, foto Pika Trpin

ostal do dandanes. V času službovanja v IMV se je izobraževal ob delu in temu primerno napredoval; poskusil je skoraj
vse službe, od vajenca do namestnika direktorja. Petindvajset
let je vztrajal v proizvodnji, a že zgodaj spoznal, da ga veseli
tudi pisanje in raziskovanje. Da ima literarno žilico, se je izkazalo že v času osnovnega in srednjega šolanja in to svojo
veščino je potem začel izražati tudi v tovarniškem glasilu, ki
so ga izdajali vsa leta delovanja. Ko je šlo podjetje leta 1993 v
stečaj, se je dodatno izobraževal še na področju novinarstva
in postal najprej dopisnik časopisa Republika in se kot dnevni
novinar oglašal iz Posavja. Seveda to ni bilo dovolj, saj je s
plačo preživljal petčlansko družino. Nato je kot svobodnjak
pisal še za Delo, Dnevnik, Večer, Sportske novosti, Ekipo,
Profit, Naš glas in Dolenjski list. Leta 1998 se je kot redni dopisnik za Posavje redno zaposlil v časopisni hiši Dnevnik. Za
njihovo sobotno prilogo Objektiv tudi po upokojitvi še piše
za rubriko Zgodovinska fronta, kjer se ukvarja z zgodovinskimi tematikami.
Ernest se dolgo ni profiliral kot športnik, saj ni izhajal

iz okolja, kjer bi bil šport del vsakdana. Zgodaj se priključil
strelskemu klubu Brežice in je kot športni strelec s svojimi
kolegi klubu prinesel nemalo pokalov in priznanj na različnih
ravneh. Vmes se je izobraževal na Fakulteti za šport, postal
nam prišel
je doktor
Grishin Nikola
organizator športne rekreacije inK kasneje
še trener
športnega
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Vsebinsko
poročilo
Uvodnik
udeležbo, praktično smo prikazali »1000 gibov«, v razvedrilnem in zabavnem programu pa so se predstavile naše pevke
in plesalke Češminke.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti se je v projekt vključilo veliko naših skupin. Zdravstveni dom Sevnica in Center
za krepitev zdravja sta v več krajih po sevniški občini vsako
jutro organizirala delavnico pravilne hoje Hodimo za zdravje,
sevniške skupine Šole zdravja pa so vsako jutro ob 7.30 od
ponedeljka do petka organizirale jutranjo vadbo na prostem
– vaje »1000 gibov« na več lokacijah.
Medgeneracijsko povezovanje. Nekaj skupin je sodelovalo
v projektu »PešBus« NVO gre v šolo (Vrhnika, Lesce, Šmarješke Toplice, Slovenj Gradec, Dravograd, Nova Gorica …). Večina skupin večkrat obišče najbližji vrtec in šolo ter sodelujejo
z njimi na športnih dnevih. Prvi teden v septembru so naši
člani sodelovali pri projektu »Varno v šolo«.
Prostovoljstvo. Društvo temelji na prostovoljnem delu. S
podpisanim dogovorom o prostovoljskem delu je tega v letu
2019 aktivno opravljalo 892 članov. Opravili smo 83.880 prostovoljskih ur, kar je ovrednoteno s 702.700 evrov.
Priznanja. Naši člani so prejeli številna priznanja za svoje delo v okviru lokalnih skupnosti in občin. Vsi dobitniki
priznanj so navedeni v posebni rubriki Priznanja na 3. strani
tega glasila.
Pripravile Zdenka Katkič, Nedeljka Galijaš, Maja Nagode,
Brigita Grubič

V letu 2020 načrtujemo:
Financiranje s strani Ministrstva za zdravje (obdobje 2020–
2023) bo namenjeno ustanavljanju novih skupin in zaposlitvi
dveh oseb za določen čas.
Obiskati mestne občine in občine, kjer deluje več kot 100
članov DŠZ in jih prositi za podporo za trajnost in stabilnost
projekta.
Organizirali bomo vseslovensko srečanje: 29. avgusta 2020
na Vrhniki in 1. oktobra 2020 v Novem mestu.
Na povabilo bomo maja odšli v Ratiškovice (Češka) v Crikvenico (»Life is beautiful) in Zagreb (»Pravo doba 50+) in v
septembru (»Maksimirske jeseni«).
17. aprila - dobrodelni pohod od Žirovnice do Lukovice
(Korak zase - korak za sladkorček) s Čebelarsko zvezo Slovenije, za ozaveščanje javnosti o zdravem načinu življenja.
Prispevek uredila Pika Trpin

Večji dogodki 2019

Oranžni miget

22. marca so člani društva Oranžnih znova preplavili
Domžale. Za začetek srečanja in dobro voljo je poskrbel
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Mobilnost
Uvodnik

Evropski teden mobilnosti

Oranžni migetalkarji

Mobilnost
Uvodnik
pine so v tednu mobilnosti spremljale učence na tako imenovanem »Peš busu« od doma do šole in učencem se je zdelo pešačenje v šolo silno zabavno,« nam je sporočila Majda Sirena.
Tradicionalno so na prireditvi ETM sodelovali tudi člani
skupine Ivančna Gorica.
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za Zdravstveno
vsaj minimalno
raven
aktivnosti.
Hoja je obenem
stanje
našihfizične
teles bilo
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telo in našo dušo. Najbolj pa me je navdušil podatek
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vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
takole ti povemo v vednost:
okoljih kot vidi,
tudi toda
na osrednjem
dogodku na za promet zaprti
vodi telovadbo!
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Slovenski cesti. Ljubljančanom smo prikazali jutranjo vadbo
Verjemi doktorju in končno štekaj.
več nas je, zdravih ali manj zdravih,
inJug
jih povabileVedno
k sodelovanju.
Zapisala: Ivana
mlajših in starejših, tudi 90-letniki so med nami, in
Ob ETM v Krškem, foto Nada Pirc
Prispevek pripravila Pika Trpin
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Program »Aktivno v šolo
in zdravo mesto« vabi
k sodelovanju!
Otroci se danes premalo gibajo in zato je tudi veliko slovenskih otrok predebelih in zdravstveno ogroženih. Pa vendar,
odlična priložnost za to, da se otroci vsak dan gibljejo, je lahko že pot v šolo, če jim le omogočimo, da pot opravijo peš, s
kolesom ali skirojem. Mlajši otroci potrebujejo za hojo in kolesarjenje v šolo spremstvo. Starši, ki nimajo časa, lahko otroke vključijo v organiziran program hoje v šolo s »pešbusom«
ali »bicivlakom«. Gre za skupino otrok, ki hodi v šolo peš, po
vnaprej določeni poti in ob dogovorjenem času, v spremstvu
odraslih. Spremljevalci so prostovoljci: starši, učitelji in stari
starši. Na različnih lokacijah po Sloveniji so projekt »Pešbus«
spremljali tudi člani Društva Šola zdravja.
Veliko slovenskih šol in občin že pomaga otrokom, da v
šolo hodijo s pešbusom. Razvoj in izvajanje programa podpira IPoP (Inštitut za politike prostora je omogočilo Ministrstvo
za zdravje), ki si prizadeva tudi za nadaljevanje dejavnosti v
aktualnem programu Aktivno v šolo in zdravo mesto.
Vse člane Društva Šola zdravja prijazno vabimo, da v svojem kraju preverite, ali šola že organizira »pešbus« in ponudite pomoč kot spremljevalci. Predstavnike podružnic Šole
zdravja pa tudi vabimo, da se udeležijo brezplačnega usposabljanja za izvajanje »pešbusa« in »bicivlaka«, ki bo potekalo
v Ljubljani 20. marca 2020. Več o projektu pa na internetni
strani: www.aktivnovsolo.si.
Pripravili Jana Okoren in Maja Simoneti,
IPoP – Inštitut za politike prostora

kušnja. Hodili smo od postaje do postaje, ki so bile ustrezno
označene kot postajališče, in zbirali otroke, ki so pridno čakali na postajah. Največkrat jih je pripeljal nekdo od staršev
in skupaj so počakali na našo četico. Zdelo se jim je zabavno,
K in
nam
je doktor
Grishin Nikola
radovedno so nas spraševali, kdo
odprišel
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Gradec,
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Komaj
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prikazalo sonce
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Medvode …
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V tem projektu si želimo čim
boljšega sodelovanja naših
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
članov, saj bi s tem številnim otrokom
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Oranžni miget

Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadar dežek pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h
Par krogov tečemo v gosjem redu,
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na
Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

Ivančna Gorica, Pes bus,
foto Arhiv
Telovadba
namDSZ
je zdravje podarila,
Ivančna Gorica, Teden mobilnosti

Sodelovanje naših članov
v projektu »PešBus«
Vabilu IPoP (Inštituta za politiko prostora) za sodelovanje
pri pilotnem projektu »PešBus« smo se v letu 2016 odzvali
člani dveh skupin, Ljubljana – Vič in Nova Gorica.
Kot prostovoljci smo spremljali otroke v šolo. Za otroke in
nas – prostovoljce, pa tudi za organizatorje, je bila to prva iz-

navade slabe in lenobo je preteklost sk
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

90 let sta v letu 2019
spremembe v slovensko usta
prekoračila in zZapišimo
nami vsako
recept preprost za zdrav duh in čisto g
jutro telovadita:
Nasmejan obraz in polna pljuča imam

jeznoritost,–cigareta in alkohol nas več
Marija Kopitar
Opravljivost in zbadljivke so nam zad

skupina Ljubljana
– Kolezija in
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja

Cveto Pavlin
–pa še preprosto, kratko pova
Nazadnje

skupina Ljubljana
– Dravlje
da telo
bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
Ob visokem»Pridi
jubileju
k nam in napasi svojo radovedn
jima iskreno
Verjemi doktorju in končno štekaj.
čestitamo!!!
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Na kratko
Uvodnik

Na kratko
Uvodnik

Na kratko o dogodkih
2019

v

Oranžni migetalkarji

6. aprila je v Velenju – mestu zdravja ZD Velenje ob
svetovnem dnevu zdravja organiziral test hoje na 2 kilometra ob Škalskem jezeru. Člani skupine Velenje pa so na
velenjski promenadi predstavili jutranjo vadbo.

15. marca so članice SŽ iz Krškega sodelovale pri snemanju oddaje Dobro jutro na RTV Slovenija. Na tržnici so se ob
kulinaričnem dogodku srečale tudi z Marijo Merljak.

Oranžni miget

K nam
prišel je so
doktor
26.
februarja
prviGrishin
rojstniNikolay,
dan praznovali člani DŠZ
da ustvaril Temelji
bi zdravja
veselja
raj.
Žužemberk.
soinbili
zastavljeni
v Zagradcu; Marica
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
Bavdek,
skupine,
je zbrala skupino skoraj dvajsetih
skoraj vodja
bi se reklo
alarmantno.
članov,
vsako jutro
vadijo
priznanje,
Žužemberškem gradu.
Želel ki
je spraviti
v prakso
svoje

15. marca so v Trnovskem pristanu praznovali obletnico
Spoštovani bralci
delovanja. »Po jutru se dan pozna in vztrajnost nam nekaj
uresničiti načrt in svoje sanje.
in veselje,
bralke,
da, imamo odprto srce in radost ter
kar nas druži pri
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
jutranji telovadbi DŠZ že štiri leta,« je sporočila njihova prva
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
1000 gibov napraviti v pol ure,
vaditeljica Marija Miklič.
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
ni je
boljšeso
shujševalne
5.
marca
člani DŠZkure.
Ljubljana telovadili s 23 zaposlein za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
nimi
na Ministrstvu
za sonce
zdravje
prikazali sklop vaj, ki jih
Komaj
se je prikazalo
na in
obzorju,
s pripravami na novo številko našega časopisa v
so skupine
vztrajni in
najboljvsako
pogumni
že Vaje
hiteli je
k morju.
naše
izvajajo
jutro.
vodil Andraž Pursredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
je rodila
Piranu, delu
na pomolu
kamnitem,
ger,Telovadba
prof. tel. sevzgoje.
V vdrugem
je predsednica
društva
člankov spomin nehote uhajal nazaj, na praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
Zdenka
Katkič
predstavila
projekt
»1000
gibov«
in
prednosti,
novega leta v družbi vrstnikov. Malo smo pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
popili, zaplesali, poklepetali, si ogledali ognjemet
slabosti
terjecilje
našega
delovanja.
hitro se
po vsej
Sloveniji
širila novica.
in večer se je prijetno končal. Pred odhodom
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
sem prijateljici pomagala pospraviti posodo in v
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
odročnem kuhinjskem kotičku zagledala mizico, na
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.
kateri je bilo lepo razporejenih polno tablet različnih
vrst. Vprašala sem jo, zakaj ima toliko škatlic; dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
je, da so to tablete, ki jih z možem uživata vsak dan.
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja,
Večino jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
le kadar dežek pada se skrijemo v zavetja.
Četrta obletnica
v Trnovskem
pristanu,
Andrijanič
jih kupita
brez recepta.
Bilafoto
semAnton
šokirana.
Vedela
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
sem, da imata nekaj zdravstvenih težav, nikoli pa
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
nisem razmišljala o tem, koliko tablet pravzaprav
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
potrebujeta. Vem, da se ljudem po 60. letu starosti
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hura.
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, ki jih
Par krogov tečemo v gosjem redu,
je treba zdraviti, nisem pa vedela, koliko vrst zdravil
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na sporedu.
ljudje pojedo vsak dan. Z možem imava sicer sem
Pretegujemo na vse strani naše ude zaspane,
ter tja težave, zlasti jaz sem bolj občutljiva, vendar
po tednu vadbe vse so nam že vaje znane.
imava le vsak eno stalno terapijo. O vsem tem sem
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duhu ves prelije
se pogovorila z možem; tudi on je bil presenečen.
z dobro voljo in toploto sončne energije.
Menil je, da imava srečo, ker pri svoji starosti
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še iz zaloge,
Prvavojaškega,
obletnica skupine
Vižmarje
Brod,z rokami
foto Dragica
tistega
in žrmlje,
pri katerem
rišemo velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
časa vse svoje znance in prijatelje, naše vrstnike,
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
spraševal, koliko tablet dnevno jemljejo. Odgovori
12.
marca so v Vižmarjah praznovali prvo obletnico deloŽelva iz oklepa gleda močno zvedavo,
so bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
vanja
DŠZ
ni jiskupine
všeč, kar
vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
prijatelji in znanci, je bilo od štiri do dvanajst na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
dan. Nekateri znanci so fizično aktivni, drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.

K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zan
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovn
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Pomladanski pohod na Sveto goro, foto Ernest Sečen

28. marca so člani skupine Brežice odšli na pohod na Sveto
goro nad Bistrico ob Sotli.

Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.

Pozdrav pomladi s skupino Panorama, foto Ida Brodnjak

Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
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Zapisala: Ivana Jug

Snemanje za RTV Slovenija, foto Helena Španovič

Šola Zdravja

Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
mlajših
starejših,
tudi 90-letniki
so med nami, in
Zdravainvadba
v Trbovljah,
foto Mitja

Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hur
Par krogov tečemo v gosjem redu,
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na s
Pretegujemo na vse strani naše ude zasp
po tednu vadbe vse so nam že vaje znan
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duhu
z dobro voljo in toploto sončne energije.
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še iz
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katerem
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo,
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro skri
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo
v širokem razkoraku noskamo, poljublja
Rišejo osmice in kroge elegantno naši bo
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki
Tako zelo ljubko predstavimo naše zaklo
da nam bo kmalu odprta pot na kraljeve
1. nacionalna konferenca Zdrava
povezava
– združujemo
moči
Črke
o x y niso
vedno oblike
stroge,
za zdravje ljudi,premalo
foto arhiv
DŠZ še so naše noge.
razmigane
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut sp

9. aprila je bila organizirana prva nacionalna konferenca
nam je zdravje podarila,
Zdrava povezava - združujemoTelovadba
moči za zdravje
ljudi. Na konnavade slabe in lenobo je preteklost skri
ferenci smo imeli možnost in priložnost,
dabrez
predstavimo
proPoleti nadeli
sramu bomo
si kopalk
brez maščob
in celulita
so grajene
jekte, ki jih financira tudi Ministrstvo
za zdravje.
Iz DŠZ
so se naše m
konference udeležili Andraž Purger,
Boris
Širayev in
Zdenka ustav
Zapišimo
spremembe
v slovensko
recept preprost za zdrav duh in čisto gla
Katkič.

iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
ki pa
so so
stari
povprečno
65preživeli
let, ne jemlje
nobenega
18. marca
sporočili
, da so
prvi dan
zdrave
zdravila
v
obliki
tablet.
Nekaterim
je
bila
po
tem,
vadbe v Trbovljah. Vse je potekalo brez težav in menijo, da
se
ko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
bo počasi kar prijelo.
s tabletami. Gibanje je torej res zelo pomembno za
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
stroka in veliko dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
vaših prispevkih.
Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telovadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda vodi telovadbo!

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot velik
le kadar dežek pada se skrijemo v zavetj
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.

Konec marca so na Ptuju skupaj z otroki iz vrtca praznovali pozdrav pomladi.

Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,
Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki.
Skupina
Šentjur pri
Celju,prispevkov
foto Anica Vekuš
po
prebiranju
vaših
in odzivov na
14.
marca
je
imela
predsednica
Društva
Šola
zdravja
ZdenTako zelo ljubko predstavimo naše zaklone, predklone in poklone,
predlagano
rdečo
nit
člankov,
za katero smo se
nam bo
kmalu
odprta pot
na kraljeve
trone. na Koroškem
ka da
Katkič
v OŠ
Ravniških
jeklarjev
na Ravnah
Marca jeodločili
nastala vnova
skupina v Šentjurju pri Celju, je spotokratni številki in jo poimenovali učinki
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
predstavitveno
predavanje Zdrav duh v zdravem telesu.
ročila
Anica
Zupančič.
telovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba vpliva
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
na boljše fizično in psihično počutje, torej na naše
da mu ob koncu ne prija še pet minut sproščujoče masaže.
telo in našo dušo. Najbolj pa me je navdušil podatek
Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomo
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v rite
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica
Ob tednu boja proti raku,
foto Silvo
Kaj zgodilo
se Blagovič
je pred tem in kaj se bo p
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse ust
s tem bomo strli vse predsodke o njej in

Nasmejan obraz in polna pljuča imamo m
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več n
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnj
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in

Praznovanje prve obletnice, foto Mara Vidic

3. aprila so v Tolminu ponosno praznovali prvi rojstni dan
s torto.

13. aprila je potekal Krkin Nazadnje
teden humanosti
in prostovoljpa še preprosto,
kratko povabi
stva. Skupina Krško se je udeležila
tovarničilo,
Krka v
da telodogodka
bo tvoje vzdravo,
takole tovarne
ti povemo
vednost:
Novem mestu z vodenim ogledom
invnagovorom
g.
»Pridi k nam in napasi svojo radovednos
Colariča. Sledilo je merjenje krvnega
tlaka, sladkorja in holeVerjemi doktorju in končno štekaj.
sterola v krvi. Na koncu pa so jih prav lepo pogostili, je sporočila Helena Španovič.
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Na kratko
Uvodnik

Oranžni migetalkarji
K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Na kratko
Uvodnik
14. - 16. maja so na GR v Ljubljani na festivalu Dnevi
medgeneracijskega druženja ljubljanske skupine prikazale
vaje »1000 gibov«, Zdenka Katkič je predavala na temo »Vsak
trenutek je nov začetek, Domžalčanke pa so razveseljevale s
petjem in plesom.

Spoštovani bralci
in bralke,

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
s pripravami na novo številko našega časopisa v
so vztrajni in
najbolj
pogumni proizvodnje,
že hiteli k morju.
Nepozaben
ogled
robotizirane
foto Nada Pirc
sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
člankov spomin nehote uhajal nazaj, na praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
novega leta v družbi vrstnikov. Malo smo pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
popili, zaplesali, poklepetali, si ogledali ognjemet
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica.
in večer se je prijetno končal. Pred odhodom
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
sem prijateljici pomagala pospraviti posodo in v
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
odročnem kuhinjskem kotičku zagledala mizico, na
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.
kateri je bilo lepo razporejenih polno tablet različnih
vrst. Vprašala sem jo, zakaj ima toliko škatlic; dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
je, da so to tablete, ki jih z možem uživata vsak dan.
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja,
Večino jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
le kadar dežek pada se skrijemo v zavetja.
jih kupita brez recepta. Bila sem šokirana. Vedela
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
sem, da imata nekaj zdravstvenih težav, nikoli pa
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
nisem razmišljala o tem, koliko tablet pravzaprav
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
da sefoto
ljudem
po Katkič
60. letu starosti
10.potrebujeta.
obletnica v Vem,
Kamniku,
Zdenka
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hura.
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, ki jih
Par krogov tečemo v gosjem redu,
zdraviti, nisem pa vedela, koliko vrst zdravil
18. maja je
setreba
je Keršmančev
park prebudil v oranžni barvi
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na sporedu.
ljudje pojedo vsak dan. Z možem imava sicer sem
Pretegujemo na vse strani naše ude zaspane,
članov ŠZ Kamnik,
ki
so
obeležili
svojo
obletnico
de
ter tja težave, zlasti jaz sem
bolj 10.
občutljiva,
vendar
po tednu vadbe
vse soskupine
nam že Portoval
vaje znane.
Praznovanje
5. obletnice
1, foto Darinka Smrke lovanja. Praznovanju
se
je
pridružil
tudi
župan
Matej
Slapar
imava le vsak eno stalno terapijo. O vsem tem sem
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duhu ves prelije
skupaj s predsednico
DŠZzZdenko
Kamnik
se pogovorila
možem;Katkič,
tudi onz vodjo
je bil ŠZ
presenečen.
z dobro voljo in toploto sončne energije.
9.maja
soniv zadosti,
Novem mestu
proznovali
obletnico. »Jutran- Marijo Podjed,
Menil
je, da imava športnih
srečo, ker
pri svoji Zavoda
starosti
Ker eden
vzamemo
dva še iz5.zaloge,
organizatorjem
programov
tistega vojaškega,
žrmlje,
pri katerem
z rokami
rišemo velike
veliko
zdravstvenih
Mož je
nato nekaj
jo telovadbo
imamo in
radi
in zavedamo
se kako
pomembno
je kroge.
za turizem,nimava
šport in
kulturo
Kamnik težav.
Francijem
Kramarjem
Na eni nogi
se šopiri
in postavlja,
časa vse Društva
svoje znance
in prijatelje,
naše vrstnike,
to druženje.
Včaplja
teh letih
smo pridobili
razgibane sklepe, nove in s predsednikom
upokojencev
Kamnik
Vinkom
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
spraševal,
koliko
tablet
dnevno
jemljejo.
Odgovori
možnosti
druženja,
vse
skupaj
pa
vpliva
na
naše
počutje
v
Polakom.
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo,
so bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
tretjem
življenjskem
sporočila
Smrke.
ni ji všeč,
kar vidi, obdobju«,
in smuk, najehitro
skrije Darinka
svojo glavo.
prijatelji in znanci, je bilo od štiri do dvanajst na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
dan. Nekateri znanci so fizično aktivni, drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.
Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,
Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki.
15.
junija
so
6. obletnicovaših
DŠZ praznovali
Dolenjskih
po
prebiranju
prispevkovv in
odzivov Tona
Tako
zeloso
ljubko
predstavimo kot
našežezaklone,
11.
maja
bili Domžalčani,
več let, predklone
povabljeniinv poklone,
OŠ
predlagano
rdečo
nit člankov,
za preživlja
katero smo
se
plicah.
Z
njimi
telovadi
tudi
marsikdo,
ki
tam
prosti
da
nam
bo
kmalu
odprta
pot
na
kraljeve
trone.
Dragomelj, da ogrejejo otroke, vzgojitelje in starše, ob začetku
odločili
v
tokratni
številki
in
jo
poimenovali
učinki
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
čas.
športnega
telovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba vpliva
premalodneva.
razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
na boljše fizično in psihično počutje, torej na naše
da mu ob koncu ne prija še pet minut sproščujoče masaže.
telo in našo dušo. Najbolj pa me je navdušil podatek
Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.
Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
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Skupina 88 lip na športnem dnevu v Dragomlju,
Zapisala: Ivana Jug
foto Bojan Sobočan

Šola Zdravja

16. junija so v vrtcu OŠ Orehek člani kranjskih skupin pripravili telovadni dogodek za starše in sorodnike malih vrtičkarjev, je sporočila Metka Štok

K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

28. junija so 8. rojstni dan društva s tradicionalnim piknikom na izletniški kmetiji »Na vasi« Jasne in Bogdana Klančarja v Majcnih obeležili sežanski telovadci, je sporočila Olga
Knez

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
Pohod na Gradišče, foto
kjer Jožica
sta se Majcen
gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
»Avgusta smo člani ŠZ Šentvid
priseStični
drugo
hitro
je popraznovali
vsej Sloveniji
širila novi
tem in kaj
obletnico jutranjega razgibavanjaKaj
nazgodilo
prostemseinjejopred
popestrili
z se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
izletom v Mozirski gaj in pohodom
na
Gradišče,«
je
sporočila
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
Jožica Majcen.
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadarv dežek
pada
se skrijemo
14. avgusta so se v Trzinu zbudili
deževno
jutro,
ki pa v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
je prelevilo v sončen dan. Vmi
športnem
parku Mlaka
podiz cukra
veselo migamo,
saj nismo

V Sežani so ob osmi obletnici izpustili golobe, foto Olga Knez

Avgusta je oskrbovance MGC Bistrica na lep poletni dan
obiskala skupina DŠZ Domžale in na pobudo Marike Haler
prevzela deset težko gibljivih oskrbovancev ter jih z vozički
popeljala na daljši sprehod ob Kamniški Bistrici. Spremljali so
jih hvaležni nasmehi in solze sreče, saj številni že dolgo niso
bili zunaj. Sprehod so združili s telovadbo na cilju in pesmijo
na poti. Odločili so se to lepo navado ponoviti enkrat mesečno, nam je sporočil Feri Habe.

se
hribom v Trzinu so praznovali 10. obletnico nastanka skupine
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
DŠZ. Z njimi je telovadil tudi župan
Peterv Ložar,
vaje paseješiri
vo-trikrat h
pozdrav
nebo zveneč
dil Nikolay Grishin. Skupina je Par
zelokrogov
povezana
in
mladostna,
tečemo v gosjem redu,
telovadba
Šola zdravja zdaj je na
torej jim vadba in vsakodnevno juhu,
druženje
zelo koristi.

Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
Trzin praznuje deset let,dafoto
Zdenka
Katkič
nam
bo kmalu
odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

2. septembra je Regionalno izobraževalno središče v NoTelovadba nam je zdravje podarila,
vem mestu znova omogočilo izvedbo
navade usposabljanja
slabe in lenobozajeprospreteklost sk
tovoljce. 37 udeležencev se je učilo,
kako
pravilno
izvajatibomo
vaje si kopa
Poleti
nadeli
brez sramu
brez maščob
in celulita
so grajene naš
po metodi »1000 gibov«. Usposabljanje
je vodil
prof. športne
vzgoje Andraž Purger.
Zapišimo spremembe v slovensko usta

iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenega
zdravila v obliki tablet. Nekaterim je bila po tem,
ko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
s tabletami. Gibanje je torej res zelo pomembno za
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
stroka in veliko dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
vaših prispevkih.

recept preprost za zdrav duh in čisto g
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
insamo
članice
DŠZSlovenija
iz Ljubljane
in zdravja
da vsa
v ritmu

Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telovadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda vodi telovadbo!
Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
mlajših in starejših, tudi 90-letniki so med nami, in
Torta za šesti rojstni dan, foto Dušan Peterlin

Oranžni miget

Telovadba z varovanci MGC Domžale, foto Feri Habe

11. septembra smo člani
okolice v okviru projekta Razgibajmo
Ljubljano
v parku
Nazadnje pa
še preprosto,
kratko pova
Zvezda obarvali z oranžno. Množičnega
srečanja
in prikaza
da telo bo tvoje
zdravo,
čilo,
takole tipribližno
povemo v
vednost:
jutranjega razgibavanja se je udeležilo
dvesto
naših
k nam in napasi svojo radovedn
zvestih članov. Po telovadbi so se»Pridi
nekateri
odpravili
na
pohod
Verjemi doktorju in končno štekaj.
proti Ljubljanskem gradu, drugi na panoramski ogled Ljubljane iz žabje perspektive, in tretji na kolesarjenje po Barju in
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Na kratko
Uvodnik
okolici. Kolesarska pot nas je peljala ob dolenjski železnici
do Lavrice, nato pa v osrčje Barja do ostankov koliščarjev v
občini Ig, najbolj vztrajne pa še v dolino Drage, kjer smo uživali v prečudovitem objemu narave s sedmimi prelivajočimi
nam prišel
je doktor
Nikolay,račke in druge ptice;
se K
ribniki,
na katerih
smoGrishin
našli labode,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
celo
bobrišče. Ob istem času je na obrežju Ljubljanice potekal
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
Festival
na katerem
smo promovirali svojo dejavnost.
skorajLUPA,
bi se reklo
alarmantno.

Oranžni migetalkarji
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Na kratko
Uvodnik
19. septembra se je skupina Cirkovci pridružila projektu
Teden mobilnosti. »Pred jutranjo telovadbo smo se peš odpravile do najlepše jesensko okrašene vasi v naši občini. Potem smo na travniku naredile 1000 gibov in se vrnile na kavico in potičko na naš sedež v Cirkovcah. In dan je takoj lepši.
Pa še sprehod oranžne skupine skozi vasi je pritegnil številne
poglede,« je sporočila Danica Dolenc

Šola Zdravja

Oranžni miget

Spoštovani bralci
in bralke,

kako
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zimo,enseteden
veselite
pomladi,
ki nam
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za
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bolj
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vadbo na počitnicah na Hvaru. Vsako jutro so razgibali več
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
kot 30 dopustnikov.
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
s pripravami na novo številko našega časopisa v
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
člankov spomin nehote uhajal nazaj, na praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
novega leta v družbi vrstnikov. Malo smo pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
popili, zaplesali, poklepetali, si ogledali ognjemet
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica.
in večer se je prijetno končal. Pred odhodom
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
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kateri je bilo lepo razporejenih polno tablet različnih
vrst. Vprašala sem jo, zakaj ima toliko škatlic; dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
je, da so to tablete, ki jih z možem uživata vsak dan.
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja,
Večino jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
le kadar dežek pada se skrijemo v zavetja.
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Tudi če so mrzla in meglena jutra,
sem, da imata nekaj zdravstvenih težav, nikoli pa
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
nisem razmišljala o tem, koliko tablet pravzaprav
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
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ljudem
60. letu starosti
Skupina
Bled Vem,
na Hvaru,
HanapoPremrl
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Par krogov tečemo v gosjem redu,
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Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
stroka
izkušenj,
ki jih regije
opisujete
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
Septembra
se jein51veliko
članicdobrih
iz koroške
in šaleške
ude-v
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
vaših prispevkih.
ležilo izobraževanja –usposabljanja vaditeljev v Slovenj GradOpravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
Še zlasti
razveseljivo
je dejstvo,
naša telocu. Usposabljanje
je vodil
Andraž Purger,
prof.dašp.sevzgoje.
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
vadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
takole ti povemo v vednost:
vidi, toda vodi telovadbo!
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
25. do 30. septembra je potekal Teden športa. V okviru te
Verjemi doktorju in končno štekaj.
Vedno
več nas Toplicah
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8. oktobra je stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije že četrto leto organiziralo akcijo NVO gre v
šolo. Članice iz DŠZ Vrhnika so pri OŠ Antona M. Slomška
predstavile vadbo po metodi 1000 gibov in spodbudile otroK nam
je za
doktor
Grishin
ke, naj tudi doma navdušijo starše,
stareprišel
starše
vključitev
v Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
gibalne aktivnosti.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z

skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
11. oktobra so praznovali v Radomljah.
Štirje med
njimi se naj m
V sončnih barvah
vsa Slovenija
lahko pohvalijo, da so osemdeset1000
let napolnili
med
miganjem!
gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na pom
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Olimpijski dan starejših v Moravskih toplicah, foto Zdenka Katkič

Od 1. do 3. oktobra smo na Festivalu tretjega življenjskega obdobja organizirali predavanja Nikolaya Grishina in
Andraža Purgerja, prikaz vaj po metodi 1000 gibov, nastopile
so še pevke pevske skupine ŠZ Domžale in plesna skupina
Češminke

3. oktobra so tudi v Birčni vasi praznovali prvo svečko.

Birčna vas, prva obletnica, foto Ana Ponikvar

Mi zasedamo
trge in mesta.
Radomlje, 4 x 80 let, foto
Zdenka Katkič

Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadar dežek pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
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premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

17. oktobra je v Brestanici potekal
jesenski
piknik
za podarila,
najTelovadba
nam je
zdravje
navade
slabe
in
lenobo
je
preteklost
sk
mlajše, prišli so tudi stari starši, očki, mamice, tete in klub
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
motoristov Ketna, ki so za vse pekli
kostanj.
brez maščob in celulita so grajene naš

Zapišimo spremembe v slovensko usta
recept preprost za zdrav duh in čisto g
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja

Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
Verjemi doktorju in končno štekaj.

Simbioza giba na Vrhniki, foto Teja Zucko

Piknik v vrtcu, foto Manja Seher
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Na kratko
Uvodnik

Simbioza
giba
Uvodnik

Simbioza giba

Oranžni migetalkarji
K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
Tedenshujševalne
športa v Ankaranu,
foto Mirka Sedmak
ni je boljše
kure.

Spoštovani bralci
in bralke,

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
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in pravilnega
s tem bomodihanja.
strli vse predsodke o njej in okove.
kateri je bilo lepo razporejenih polno tablet različnih
vrst. Vprašala sem jo, zakaj ima toliko škatlic; dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
je, da so to tablete, ki jih z možem uživata vsak dan.
4. decembra
je jih
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priznanja
Športne
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sklep,
da
bo
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se
skrijemo
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jih kupita brez recepta. Bila sem šokirana. Vedela
Oktobra so se člani DŠZ Velenje z vlakom podali v knežje
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
delo.nekaj
Za svoje
desetletnotežav,
poslanstvo
sem, da imata
zdravstvenih
nikoli ga
pa
mesto
Celje migamo,
na ogled saj
Muzeja
grofov, rimskega Celja znanja za dolgoletno
mi veselo
nismoceljskih
iz cukra.
je
prejelo
DŠZ.
Priznanje
je
v
imenu
društva
prevzela
Neda
nisem
razmišljala
o
tem,
koliko
tablet
pravzaprav
in razstavo o življenju in delu Alme M. Karlin.
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
potrebujeta.
Vem, dasesezahvaljujemo
ljudem po 60.zaletu
starosti
Galijaš. Športni
uniji Slovenije
dodeljeno
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hura.
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, ki jih
priznanje.
Par krogov tečemo v gosjem redu,
je treba zdraviti, nisem pa vedela, koliko vrst zdravil
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na sporedu.
ljudje pojedo vsak dan. Z možem imava sicer sem
Pretegujemo na vse strani naše ude zaspane,
27.
oktobra
je
na
Ljubljanskem
maratonu
spet
tekla
naša
ter tja težave, zlasti jaz sem bolj občutljiva, vendar
po tednu vadbe vse so nam že vaje znane.
imava le vsak eno stalno terapijo. O vsem tem sem
Dani,
članica
telovadne
skupine
sicer
desetko. PoZ dlanmi
vrtimo
mlinček,
ki nasPreska,
v duhuin
ves
prelije
se pogovorila z možem; tudi on je bil presenečen.
z dobro
sončne
nosne
smo,voljo
da jeinv toploto
naši sredi
in ji energije.
iz srca čestitamo.
Menil je, da imava srečo, ker pri svoji starosti
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še iz zaloge,
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katerem z rokami rišemo velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
časa vse svoje znance in prijatelje, naše vrstnike,
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
spraševal, koliko tablet dnevno jemljejo. Odgovori
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo,
so bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
prijatelji in znanci, je bilo od štiri do dvanajst na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
dan. Nekateri znanci so fizično aktivni, drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.
Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki.
Tako zelo ljubko predstavimo naše zaklone, predklone in poklone,
da nam bo kmalu odprta pot na kraljeve trone.
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut sproščujoče masaže.

Preške
korenine
s svojo
maratonko
Telovadba
nam je
zdravje
podarila,Dani, foto Stanka Kozel
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.

Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
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Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telovadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda vodi telovadbo!
Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
mlajših
starejših,
tudina
90-letniki
sofoto
medLojzka
nami,Zve
in
Prednovoletni pohodin
skupine
Trebnje
Račje selo,

Zapisala: Ivana Jug

Zinki in Gustiju iz Izole mraz ne pride do živega, foto Breda Grlj

Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
po prebiranju vaših prispevkov in odzivov na
predlagano rdečo nit člankov, za katero smo se
Foto Alešštevilki
Černivec
odločili v tokratni
in jo poimenovali učinki
telovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba vpliva
na boljše fizično in psihično počutje, torej na naše
telo in našo dušo. Najbolj pa me je navdušil podatek
iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenega
zdravila v obliki tablet. Nekaterim je bila po tem,
ko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
s tabletami. Gibanje je torej res zelo pomembno za
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
stroka in veliko dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
vaših prispevkih.

»Simbioza giba« je nacionalni projekt ozaveščanja in
spodbujanja h gibalno športnim aktivnostim vseh generacij
in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja
in medgeneracijskega sodelovanja, ki naslavlja dve pomembni področji: povečanje deleža telesno dejavnih posameznikov
ter ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti. Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija, šport so pomembne prvine
kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije.
Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplaja celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav
vsebinska komponenta gibanja na celostni življenjski poti primerno nagrajuje starejše v svojem obdobju z avtonomno in
radoživo starostjo ter energijo primerno obvladovanju težav
duha in telesa. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije.« S tem
pozivom so se v tednu med 14. in 21. oktobrom že šesto leto
zapored povezale vse generacije od »0 do 99 +« po vsej Sloveniji v nacionalnem prostovoljskem projektu Simbioza Giba
2019. Projekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja,
prostovoljstva in telesne vadbe, skozi katera ozavešča ter promovira zdravo in aktivno življenje za vse generacije.

Oranžni miget

K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
S skupino starih ljudi za pomoč
Korenine
iz Šmarjete
na
s tem
bomo strli
vse predsodke
o njej

skupnem razgibavanju v zdraviliškem parku, foto Katja

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnihstarost
majicah
smo videti kot vel
Šmarjeta. Sodelovalo je 293 udeležencev,
sodelujočih
le kadar dežek pada se skrijemo v zav
pa je bila od 4 do 87 let. Projekt Tudi
gibanja
vsekakor
podpiče so
mrzla inzelo
meglena
jutra,
ramo«, pravi Dunja Gartner, vodja
Šmarješke
mi skupine
veselo migamo,
saj Toplice
nismo iz cukra

»Bo deževalo, ne bo deževalo?«
se ko
spraševale
Vsakso
dan,
sedem in članice
pol odbije ura,
skupine Preddvor v sredo zjutraj,
ko sov nebo
se zbrale
naseredni
pozdrav
zveneč
širi trikrat h

Par krogov tečemo v gosjem redu,
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na
Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

Radostno in veselo z otroki iz vrtca Sonček na jutranji
telovadbi, foto Jasmina

V duhu medgeneracijske povezave skupine ŠZ po vsej Sloveniji delujejo skozi vse leto, ne le v času trajanja projekta.
V letu 2019 so se članice in člani ŠZ povezali tako z otroki v
vrtcih in šolah kot tudi s starejšimi v domovih in ustanovah
za gibalno in mentalno ovirane osebe. V nadaljevanju vas vabimo, da se seznanite z dvema od njihovih izkušenj.
»V projekt Simbioza giba, ki je potekal oktobra 2019, smo se
v naši občini vključili prvič. Organizacijo je prevzelo Turistično društvo, nosilec izvajanja pa je bila skupina ŠZ Šmarješke
Toplice. K vsakodnevnim različnim aktivnostim so se nam
pridružili še naslednji sodelujoči: skupina Korenine Šmarjeta, Vrtec Sonček, Dom starejših občanov v Šmarjeti, Društvo
podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Domoznansko društ
vo Šmarjeta, Društvo upokojencev Šmarjeta in Terme Krka.
Delovali smo na lokacijah Šmarješke Toplice, Bela Cerkev in

Obisk na Jezerskem, foto Irena Križnar

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost sk
jutranji telovadbi. Odpravile so se
v sosednjo
občino
Jezersko,
Poleti
nadeli brez
sramu
bomo si kopa
maščob
in celulita
grajene
da bi tam predstavile vadbo pobrez
metodi
»1000
gibov«.soIn
je naš

deževalo. Na Jezerskem so jih vZapišimo
vrtcu toplo
sprejeli votroci
s
spremembe
slovensko
usta
recept
preprost
za
zdrav
duh
in
svojimi vzgojiteljicami, vzgojiteljem, mamicami in babicami. čisto g
obraz in polna pljuča imam
Dež ni ponehal, zato so srečanjeNasmejan
izvedli v veliki,
lepo opremljeznoritost, cigareta in alkohol nas več
jeni telovadnici podružnične šole
Jezersko.
Pozdravili
so so
se nam
z zad
Opravljivost in zbadljivke
samo igro
da vsa
Slovenija v ritmu
najmlajšimi in nato začeli z zabavno
o vremenskih
poja- zdravja
vih in jutranjo telovadbo, ter ob Nazadnje
tem razgibali
telesa.kratko
Ob pova
pa šesvoja
preprosto,
slovesu so se dogovorili, da se spet
ko čilo,
bo čez
da srečajo
telo bo spomladi,
tvoje zdravo,
takole
ti povemo
vednost:
jezerske vršace posijalo toplo sonce.
Ob
koncu sov se
zedinile:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
»Tudi deževen dan je v prijetni družbi
lahko
poln
lepih
dožiVerjemi doktorju in končno štekaj.
vetij,« je sporočila Irena Križnar iz skupine Preddvor.
Prispevek pripravila Pika Trpin
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Raziskave
Uvodnik

Raziskave
Uvodnik

Raziskava o koristnosti telovadbe
po metodi »1000 gibov«

Oranžni migetalkarji

za populacijo 60+

K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
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(Zanimivo je, da so počepi na celih stopalih v letu 2104 predstavljali polovico manjšo težavo (19%) kot v letu 2018; v anketi 2018-19 pa so se izkazali kot veliko večja začetna težava (39%)). Z veseljem lahko potrdimo hipotezo, da ljudem
vključenim v Šolo zdravja veliko pomeni socialni moment
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Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telovadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda vodi telovadbo!

Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
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in starejših,
tudi 90-letniki
med nami, in
Ali vas je telovadba 1000 gibov spodbudila k večjemu gibanju
(primerjava
2014 inso2016)

Šola Zdravja

Zapisala: Ivana Jug
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Strokovni članki
Uvodnik

Terme Dolenjske Toplice

Kakšne težave največkrat opažate pri ljudeh?
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Šola Zdravja

Odličen progra
m
in ugodna cen
a

Edinstven oddih v Termah Krka s Šolo zdravja
Vabljeni aprila v Terme Šmarješke Toplice in novembra v Terme Dolenjske Toplice.

Oddih v Termah Šmarješke Toplice in v Termah Dolenjske Toplice vsebuje: • 5 nočitev s pol- ali polnim
penzionom, z namestitvijo v hotelu 4* • uravnoteženo in zdravo prehrano iz pretežno lokalno pridelanih živil,
bogat izbor menijev • kopanje v termalnih bazenih, tudi na dan prihoda in odhoda • nočno kopanje v petek
in soboto • vsaj tri vadbe dnevno pod strokovnim vodstvom, v naravi, v bazenu ali v telovadnici • uporabo
kopalnega plašča • zdravstveno predavanje • bogat družabni in kulturni program • organizacijo izletov •
možnost obročnega odplačevanja aranžmaja
Naše posebnosti in dodatna ponudba:
Terme Dolenjske Toplice: brezplačne vaje in meditacije za večanje čuječnosti in vitalnosti.
Terme Šmarješke Toplice: izobraževalne vsebine za zdravje in močno srce, v sodelovanju z zdravnikom, prehransko
svetovalko in fizioterapevtom. Obisk Hiše dediščine in druženje s članicami Društva kmečkih žensk Bela cerkev.
V parku obeh term se zjutraj lahko udeležujete vadbe Šola zdravja.

Termini

5 noči
s pol penzionom

5 noči
s polnim penzionom

Terme Šmarješke Toplice

14.–19. april 2020

235,00 EUR

295,00 EUR

Terme Dolenjske Toplice

15.–20. november 2020

215,00 EUR

275,00 EUR

Oddih v Termah Krka s Šolo zdravja

Cene veljajo na osebo, za namestitev v dvoposteljni sobi in že vključujejo popuste za društvo. Dodatnih popustov ni
mogoče uveljavljati. Doplačila: turistična taksa (2,50 EUR na dan), enoposteljna soba (10,00 EUR na dan).

Ob rezervaciji navedite kodo: ŠOLA ZDRAVJA.
booking@terme-krka.eu | www.terme-krka.si | 08 20 50 300

Skupine se predstavijo
Uvodnik

Skupine seUvodnik
predstavijo

Bela Krajina
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veselje
da ustvaril
bi zdravja in veselja
raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
vskoraj
naše
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Pet let skupine Gradac
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Skupina Dragatuš
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Šola Zdravja

(na črno). Telovadimo vse dni v tednu, razen ob nedeljah,
včasih tudi za praznike. Ob petkih nam ena od članic skuha kavico in ob klepetu in šalah si privoščimo še »šloganje«.
Vsako nedeljo gremo na pohod skozi naš prelepi gozd, kjer ob
globokem dihanju izvajamo še ekološko funkcijo, saj pobiramo skozi teden zavržene plastenke. Udeležujemo se izobraževanj, regijskih in vseslovenskih srečanj. V naš krog so se nekaj
časa vozile tudi članice iz Metlike in Podzemlja, ki so pozneje
organizirale skupine v svojih okoljih.
Konec avgusta leta smo praznovale peto obletnico delovanja. Na lepo jutro so se nam pri skupni telovadbi pridružile
vse skupine iz Bele krajine. Pred telovadbo so nas pozdravili podžupanja občine Metlika Martina Legan Janžekovič,
predsednik KS Gradac Jaka Malnarič in predsednik KO DU
Gradac Franc Renko. Žal se nam niso priključili pri telovadbi. Mogoče ob naslednji petletki. Po skupinski telovadbi so
nam strokovni delavci CKZ iz ZD Črnomelj izmerili fizično
pripravljenosti in stanje nekaterih vitalnih funkcij. Po meritvah smo bili zelo veseli, saj so rezultati meritev pokazali, da
so naši organizmi kar nekaj let mlajši, kot jih štejemo zares.
Zaradi odličnih rezultatov smo si privoščili okrepčilo in osvežitev ter se razšli dobre volje v upanju na uspešno naslednjo
obletnico.
Zapisala M. Novak

Skrb za zdravje v Šokariji
Le kdo ne skrbi za lastno zdravje? Vsak, ki se ima vsaj malo
rad, z veseljem vse življenje skrbi za svoje čim boljše zdravje.
V najmanjši belokranjski občini, Semiču, znani kot »Šokarija«, smo že dolga leta znani po skrbi za zdravje. Že več kot
pred 100 leti sta bili aktivni društvi Orel in Sokol, zgradili sta
tudi vsak svoj dom. Poleg garaškega dela na kmetiji, njivi, v
hlevu, vinogradu, travniku, gozdu, v obrti in tovarni so številni »Šokci« našli še čas za organizirano vadbo na igrišču, v
telovadnici. Seveda so v tem prednjačili moški pred ženskami.
V letu 2016 smo se »starejše« gospe pridružile veliki sončni
oranžni družini, Društvu Šola zdravja. Redno se srečujemo
pred kulturnim centrom, s katerim sodelujemo na številnih
področjih, na jutranji vadbi »1000 gibov«. Pomembnost vsakodnevne jutranje telovadbe na prostem za lastno zdravje
smo s skupno vadbo predstavili tudi otrokom iz otroškega
vrtca Sonček Semič in v okviru Simbioze giba le-to potrdili s
skupno telovadbo s člani Centra za krepitev zdravja ZD Črnomelj in z zaposlenimi v ZD Semič.
Za popestritev razgibanega življenja pa smo v letu 2019 v
okviru praznovanja Evropskega dneva sosedov v Semiču organizirali regijsko srečanje vseh belokranjskih skupin DŠZ in
skupine iz Pribanjcev (HR). Po skupni telovadbi in zajtrku
smo se odpravili na pohod po delu Kraške učne poti od Lebice do Krupe, skozi Stransko vas, mimo še pred nedavnim
delujočega mlina na reki Krupi, si ogledali kraško jamo, Judovsko hišo, del Moverne vasi, novo visečo brv čez reko Krupo,
znameniti izvir Krupe, se ustavili pri rojstni hiši Janka Lavrina, literarnega zgodovinarja, esejista, pisatelja, prevajalca, pesnika in urednika. Pri vseh točkah smo bili pohodniki deležni
kratke razlage. Sosedsko druženje smo ob veselem klepetu in

z malico zaključili na turistični kmetiji Ob izviru Krupe, Cerjanec.
V semiški skupini DŠZ smo skozi celo leto preventivno
skrbeli za lastno zdravje duše in telesa.
K nam Zapisala
prišel je doktor
Marija Grishin
Stariha Nikola

Oranžni miget
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Skupine seUvodnik
predstavijo

Ob desetletnici ustanovitve Društva Šola zdravja v Domžalah smo v Mirni Peči na športnem igrišču stare osnovne
šole ustanovili skupino Šole zdravja Mirna Peč. Deset let je
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Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.

24
2

Šola Zdravja

Oranžni miget

kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Piknik pri Ilki, foto Ana Popit

liko pomeni tudi skupna jutranja telovadba z učenci Osnovne
šole Mirna kot tudi z otroki iz vrtca. Lepo je, da se družimo
z mlado generacijo in na ta način krepimo medgeneracijsko
sodelovanje. Na mladih svet stoji, ob njih se tudi mi starejši
počutimo mlajše. Mlada generacija je polna življenja, pred
sabo ima še marsikaj, mi starejši pa smo modrejši; drug z drugim pa lahko živimo bolj polno in aktivno življenje. Tudi naši
vnuki nam velikokrat polepšajo jutra, ko z nami telovadijo.
Vse to nam pomaga, da je naše življenje bolj kakovostno,
bolj zdravo in seveda srečno. Skozi vse to odganjamo osamljenost, socialno izključenost, posledično pa tudi depresijo, ki
tako strmo narašča med starejšimi.
Če se jutro začne z jutranjo telovadbo, je tudi dan lepši, bolj
sončen in zadovoljen, pa čeprav pada dež in sneg.
Zapisala Ana Popit

Zadnji dan v letu 2019
Bilo je mrzlo zimsko jutro, zadnje v iztekajočem se letu.
Kot vsako jutro smo tudi tokrat hiteli proti igrišču, nekateri
peš, drugi z avtomobili. Jutro je bilo tišje kot običajno, saj se je
večina meščanov zaradi združitve božičnih in novoletnih praznikov zadrževala v zavetju toplih domov, učenci pa so uživali
počitniške dni.
A igrišče je z našim prihodom oživelo. V manjših skupinah
smo naredili nekaj krogov hitre hoje po tekaški progi, slišal se
je klepet, ki ga je občasno preglasil smeh. Rdečih lic in veselih
obrazov smo nekaj trenutkov pred pol osmo uro zasedli košarkarski del igrišča, kjer običajno izvajamo 1000 gibov. Naredili smo krog, se prijeli za roke in si zaželeli dobro jutro. Tedaj
pa smo se zazrli v prečudovit prizor: nebo je bilo prepleteno z
majhnimi puhastimi oblački, ki so jih osvetljevali prebujajoči
se sončni žarki. Res je narava edinstvena!
Lojze je stopil iz kroga, vzel mobitel in se nekoliko oddaljil. Škljoc! Nastala je fotografija za spomin na zadnje sončno
zimsko jutro. Med izvajanjem vaj nas je presenetil glasni: Kra,
kra, kra! Preletela nas je jata vran in sedla v krošnjo bližnjega
drevesa, kot da bi nas hotele opazovati. Po pozdravu soncu
smo si veselo zaploskali, zadovoljni, da smo naredili nekaj do-

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadar dežek pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h
Par krogov tečemo v gosjem redu,
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na
na vse strani naše ude za
Skupina Trebnje, fotoPretegujemo
Marija Šušteršič
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
dobro voljo in toploto sončne energi
V tako kratkem času pa tolikozKer
prijetnih
presenečenj! Kolieden ni zadosti, vzamemo dva še
ko bi jih šele bilo, če bi se družili
cel
dan?
Poslovili
smo sepri
z katere
tistega vojaškega,
in žrmlje,
čaplja
objemi, stiski rok in mislijo, da Na
namenijenogi
res lepo
tersez šopiri
željo, in
dapostavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
bi tudi v novem desetletju bilo tako.
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
Zapisala Marija Šušteršič
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

Gorenjska

Skupina Bled

Na Bledu imamo 30 članov, vsako leto se naše članstvo
Telovadba nam je zdravje podarila,
malo spremeni, a vendarle glavni
ostajamo. Leto 2019 je bilo
navade slabe in lenobo je preteklost sk
zelo pestro, veliko smo se družili
in nadeli
bili družbeno
koristni.
Poleti
brez sramu
bomo si kopa
brez maščob
celulita sonato
grajene naš
Sprva smo spremljali naše osnovnošolce
priinsmučanju,
smo skupaj z MedgeneracijskimZapišimo
centromspremembe
Bled ter Društvom
v slovensko usta
recept
preprost
za zdrav
duh
in čisto g
upokojencev Bled odganjali zimo,
oblečeni
v Blejski
čaj.
SleNasmejan
obraz
in polna
pljuča imam
dila je pomlad in nova akcija Pešbus,
s katero
smo
spodbujajeznoritost, cigareta in alkohol nas več
li najmlajše k zdravemu načinu Opravljivost
življenja in varni
hoji v šolo.
in zbadljivke
so nam zad
Prišlo je poletje in skupaj smo sesamo
odpravljali
na izlete vv okolida vsa Slovenija
ritmu zdravja
ške hribe. Jeseni smo se skupaj zNazadnje
Ljudsko univerzo
Radovljica
pa še preprosto,
kratko pova
veselili njihove 60. obletnice delovanja.
Jesen
nam
je prinesla
da telo bo
tvoje
zdravo,
čilo,
povemo
v vednost:
veliko sonca ter sprehodov okolitakole
našegati bisera.
Skupaj
z Evrok nam in napasi svojo radovedn
po Donno smo obesili pletenine»Pridi
pri občini.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
Ko pogledamo nazaj, je bilo lansko leto res povezovalno.
Že januarja smo se udeležili četrte obletnice delovanja skupi-
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Skupine se predstavijo
Uvodnik
ne Radovljica, nato smo se marca skupaj z njimi ter s skupino Lesce odpravili na izlet v Moravče, kjer smo obiskali grad
Tuštanj. Maja je sledil obisk skupine Nova Gorica, kjer so nas
sprejeli, kot to znajo le oni, ni manjkalo ne harmonike, ne
K nam
prišel
je doktor
Grishin
Nikolay,
pijače
in ne
jedače,
vse skozi
nas
je spremljala dobra volja.
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Junija
smo
se
odpravili
v
Bohinjsko
Bistrico in na krajevni
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
praznik
Lesce.
Za alarmantno.
zaključek je oktobra naša sosednja skupiskorajvbi
se reklo
je spraviti
prakso svoje
znanje,
na Želel
Bohinjska
Bela vpraznovala
prvo
leto delovanja.

Oranžni migetalkarji
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica.
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.

Skupine seUvodnik
predstavijo
ziramo ne preveč zahteven jesenski izlet do Križne Gore nad
Škofjo Loko. Dolino je še pokrivala meglica, ko smo dobro
razpoloženi s Planice krenili proti svojemu cilju. Pot nas je
vodila čez travnike, skozi gozd, ki je že ponujal sladke jesenske plodove (kostanj), mimo mirnega naselja Križna Gora, ki
se je že kopalo v soju zlatih sončnih žarkov, do lovske koče,
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se pogovorila z možem; tudi on je bil presenečen.
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Menil je, da imava srečo, ker pri svoji starosti
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še izZapisala
zaloge, Hana Premrl
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katerem z rokami rišemo velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
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Skupina Kranj –
Prešernov gaj
V letu 2019 je skupina Kranj – Prešernov gaj praznovala
peto obletnico ustanovitve. Dan smo obeležili na zelo prijeten
način, z veliko smeha, dobre volje, s prelepimi, tistimi najdragocenejšimi malimi prijateljskimi pozornostmi, čeprav je
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Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
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brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.
ko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
s tabletami.
torejinres
zeloVesele
pomembno
za
nih vaditeljev
poskrbeleGibanje
za svojejetelo
dušo.
smo, da
Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
zdravje
in
dobro
počutje
človeka,
kar
potrjujejo
tudi
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
je na Beli vse več »oranžnih«, ki ob vsakem vremenu pridemo
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mačih
Zapisala: Ivana
Jug dobrotah in prijetnem druženju.
mlajših
in starejših, tudi 90-letniki so med nami, in
Pred odhodom na Križno Goro, foto Karmen Ambrožič Štefe
Zapisala Francka Smolej

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Simona je spoznala Šolo zdravja
v Domžalah
in nasres
dolTa Grishinova
telovadba
je špica,
go spodbujala, da bi skupino ustanovili
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Naša
hitro se jetudi
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Sloveniji
širila novi
Kaj
zgodilo društva,
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tem
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voditeljica Lenčka Kralj je znala
povezati
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Ja, postali bomo svetovni fenomen.
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kar
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Šola zdravja v Lescah

Župan je navdušen nad našo telovadbo, foto C. Resman

deževalo. Ob tako lepi, okrogli obletnici, je »Upravni odbor«
sklenil, da bomo decembra pripravili prvi letni sestanek skupine. Takoj je med vsemi nami zaokrožilo vabilo s podrobnim
dnevnim redom in vsemi poročili ter napovedjo kulturnega
programa. Uživali smo v skoraj neverjetnem odlomku o prelepi naši Sloveniji iz Cankarjevega Kurenta, se čudili ob bogastvu slovenske besede v odlomku Prešernovega Povodnega
moža v slovenščini, angleščini in francoščini ter poslušali dve
slovenski narodni v malce drugačni preobleki; zaključili pa s
skupnim petjem En hribček bom kupil.
Veliko smo naredili v letu 2019; od skupnih akcij vseh skupin Kranj, do vsakoletne »Parade učenja« za Gorenjsko. Na
vadbo smo povabili vse Kranjčane, starejše občane in navdu-

Šola Zdravja

dobrega: krepi socialno mreženje,
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Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s
Telovadba nam je zdravje podarila,

navade slabe in lenobo je preteklost sk
Praznovanje krajevnega praznika,
foto Zlata Demšar

Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
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Oranžni miget

Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Skupina Bohinjska Bela

Tretja obletnica delovanja
Rišejo osmice inČirče
kroge elegantno
boki,
skupine
– naši
Kranj
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki.

šene mlade mamice in očke malčkov iz vrtca Orehek. Pridružili smo se različnim pohodom: »Pohod po poteh žitnih polj«.
Ustanovili smo še dve novi skupini ŠZ. Ob podpori Mestne
občine Kranj smo izdali posebno kranjsko zloženko ŠZ, v kaprišelinjedveh
doktor
Grishin Nikola
teri so podatki o vseh skupinahKvnam
Kranju
posebnih
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
skupinah: MOK (Mestna občina
Kranj) in VDC (Varstveno
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
delovni center Kranj). Vsi podatki
in vrsta
so vidni
skoraj
bi se fotografij
reklo alarmantno.
Želel je in
spraviti
v prakso
na internetni strani Zavoda za turizem
kulturo
Kranj. svoje znanje
uresničiti načrt
in svoje
sanje.
Zapisala
Metka
Štok

Pohod po Kranju, foto J. Puhar

Zapišimo
v slovensko
usta
Povezujemo se tudi z drugimi
našimi spremembe
društvi, zato
so ob
recept
preprost
zdrav duh
in čisto g
koncu vadbe, po zapeti naši himni
pogosto
na za
programu
obNasmejan obraz in polna pljuča imam
vestila Hortikulturnega društva,jeznoritost,
Hospica, Društva
upokojencigareta in alkohol nas več
cev in drugih.
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
da vsajutrih
Slovenija
v ritmu
Naša velika sreča je, da lahkosamo
ob lepih
uživamo
ob zdravja
pogledu na rdeče ožarjeni Triglav,
Stol
in
oranžno
obzorje.
Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
da muca,
telo boki
tvoje
zdravo,
čilo,
Ob toplih dneh nam dela družbo
se nas
je tako
natakole
ti
povemo
v
vednost:
vadila, da nas leže v krogu s pretegovanjem spodbuja k inten»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
zivni vadbi.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
Ja, radi smo skupaj in radi telovadimo!
Zapisala Mira Stušek
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Skupine seUvodnik
predstavijo

V skupini Preddvor
nas vodi star pregovor
»Po
se
dan
pozna«.
K nam jutru
prišel je doktor
Grishin
Nikolay,

Oranžni migetalkarji

da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno
stanje
našihvteles
je zanj
šokantno,
Dan
se članom
začenja
dobribilo
družbi,
živahno,
veselo, naskoraj …
bi se
reklo jutro,
alarmantno.
smejano
Vsako
razen nedelje in praznikov, se še ne
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
dobro
leto srečujemo
in razgibavamo
v centru Preddvora na
uresničiti
načrt in svoje
sanje.
dvorišču
Maj’
č .prišla
Skupina
šteje 23 članov.
Tuhtal Gostilne
je, kako na
svet
bi strokovna
knjiga Občanom
V sončnih
barvah vsa
naj»Petrov
miga. sm´n«, v okviru
smo
se že predstavili
naSlovenija
prireditvi
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

To so lepi trenutki, ki nas pospremijo v nov dan. Pogosto
smo nasmejane, posebej ko nam naša Milena pove še dobro
šalo. Ob petkih ob čaju ali kavi poklepetamo, mimogrede kaj
novega izvemo, si izmenjamo življenjske izkušnje in vse to
obogati naša življenja.
Za konec pa zahvala za možnost oddiha na morju ali v toplicah, česar se rade udeležujemo in srečujemo s člani drugih
Spoštovani bralci
skupin.
in bralke,
Zapisala Marina Kunstelj

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
s pripravami na novo številko našega časopisa v
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
člankov
spominženehote
praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
Na Zgornjem
Brniku
desetouhajal
leto nazaj,
delujenaskupina
Šole
novega
leta
v
družbi
vrstnikov.
Malo
smo
pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
zdravja. Kotpopili,
predsednik
Društva
upokojencev
Cerklje
sem
zaplesali, poklepetali, si ogledali ognjemet
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica.
sprejel predlog
ge. Milene
kateremPred
je podala
idein večer
se jeZaplotnik,
prijetno vkončal.
odhodom
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
jo, da bi začeli
telovadbo
»1000pospraviti
gibov« naposodo
prosteminpov
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
semizvajati
prijateljici
pomagala
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
sistemu, ki odročnem
ga je osnoval
dr. Nikolay
Grishin.
Predstavila
je
kuhinjskem
kotičku
zagledala
mizico, na
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.
kateriDruštva
je bilo lepo
polno tablet
različnih
način delovanja
ŠZ,razporejenih
kot ji ga je podala
gospa
Zdenvrst. Vprašaladruštva
sem jo,in
zakaj
ima tolikozdravja
škatlic; za
dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
ka Katkič, predsednica
promotorka
vse
Pot pod noge, to je naša gesta.
je,
da
so
to
tablete,
ki
jih
z
možem
uživata
vsak
dan.
generacije.
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja,
Večino jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
Za idejo sem se navdušil in začel vpeljevati telovadbo ter
le kadar dežek pada se skrijemo v zavetja.
jih kupita brez recepta. Bila sem šokirana. Vedela
Lep
pozdrav
s
Preddvora,
foto
Irena
Križnar
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
jo tudi voditi.
Zatem
je vodenje
prevzela ga. Marina
Marko.
sem,
da imata
nekaj zdravstvenih
težav, nikoli
pa
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
Radi in redno
prihajamo
k telovadbi
in se skupaj
poveselimo
nisem
razmišljala
o
tem,
koliko
tablet
pravzaprav
projekta Simbioza giba pa smo telovadili z otroki iz skupiVsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
tudi ob naših
rojstnih dneh
drugih
pomembnih
dogodkih.
potrebujeta.
Vem,inda
se ljudem
po 60. letu
starosti
ne pozdrav
Knofki vv nebo
vrtcuzveneč
Čričeksena
Beli, z malčki iz vrtca
širiZgornji
trikrat hura.
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, ki jih
Preddvor
pa smo
preživeli
leporedu,
zimsko dopoldne na sprehoPar krogov
tečemo
v gosjem
je treba zdraviti, nisem pa vedela, koliko vrst zdravil
telovadbaseŠola
zdajdruštvi
je na sporedu.
du.juhu,
Povezujemo
tudizdravja
z drugimi
in se družimo tudi
ljudje pojedo vsak dan. Z možem imava sicer sem
na vse strani naše ude zaspane,
na Pretegujemo
skupnih
daljših
sprehodih
in
klepetih
ob
kavici
ali
kosilu.
ter tja težave, zlasti jaz sem bolj občutljiva, vendar
po tednu vadbe vse so nam že vaje znane.
imava le vsak eno stalno terapijo. O vsem tem sem
Skratka,
da ki
lahko
nekaj
Z dlanmi srečni
vrtimo smo,
mlinček,
nas vvsak
duhudan
ves naredimo
prelije
se pogovorila z možem; tudi on je bil presenečen.
z dobro
voljo inob
toploto
sončne
energije.
zase
in se imamo
tem še
zelo prijetno.
Menil je, da imava srečo, ker pri svoji starosti
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še iz
zaloge,
Zapisala Irena Križnar
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katerem z rokami rišemo velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
časa vse svoje znance in prijatelje, naše vrstnike,
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
spraševal, koliko tablet dnevno jemljejo. Odgovori
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo,
so bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
prijatelji in znanci, je bilo od štiri do dvanajst na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
dan. Nekateri znanci so fizično aktivni, drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.

Skupina Zgornji Brnik

Z gibanjem in petjem
v nov dan
Naša šola zdravja je darilo,
ki nam bo zdravje ohranilo,
neizmerno srečo doživimo,
ko se v teku v krogu zavrtimo.
Vsako jutro k telovadbi hodimo,
ker nas naše vaditeljice
varno in prijazno vodijo.
Z dobro izbranimi vajami,
razgibamo in krepimo vse telo,
da ves dan nam delati ni težko.

Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,

navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.

Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
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Zapisala: Ivana Jug

S soncem ožarjeno jutro, foto Manca Sajevic

Šola Zdravja

Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
Pozdrav
izpod Krvavca,
Ivan Kropivnik
po prebiranju
vaših foto
prispevkov
in odzivov na
predlagano rdečo nit člankov, za katero smo se
Desetica naša,
odločili v tokratni številki in jo poimenovali učinki
repatica
telovadbe.
Vsizvezda.
ste jih opazili, saj telovadba vpliva
Zdravje
nam
na boljše fizično
in prinaša,
psihično počutje, torej na naše
zvesta.pa me je navdušil podatek
telo in vsakodnevno
našo dušo. Najbolj
iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
Prijat’li, znanci, vsi vedo,
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenega
davv obliki
jutru nas
doma
ne bo. je bila po tem,
zdravila
tablet.
Nekaterim
Za giberedno
od glave
pa do nog,
ko so začeli
telovaditi,
celo ukinjena terapija
svetujemo
vsemje Slovencem
naokrog.
s tabletami.
Gibanje
torej res zelo
pomembno za
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
Priznati moraš ali ne,
stroka in veliko dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
kosti so prožnejše za vse.
vaših prispevkih.

Še smeh polepša nam obraz,

Še zlasti
razveseljivo
dejstvo, da se naša teloko šale
trosimo najeglas.
vadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«,
je simpatično
zapisala naša
Vsakemu, kot
ki pride
k nam,
vaditeljica
Ivana Jug,ki
obljubimo,
ne bo ne
muvidi.
žal. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda
vodi telovadbo!
Na Brniku
smo take volje,

želimo
bolje. ali manj zdravih,
Vedno
več vsakemu
nas je, na
zdravih
mlajših in starejših, tudi 90-letniki
medKropivnik
nami, in
ZapisalsoIvan

Oranžni miget

K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
bi seštiri
reklo
alarmantno.
Na prvi pomladni dan bomoskoraj
obeležili
leta
delovanja
Želel
je
spraviti
v
prakso svoje
naše skupine. Redno jutranjo vadbo izvajamo na prijetni
zele- znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
nici ob reki Meži, ki s svojim žuborenjem
poskrbi,
daprišla
je vz-bi stroko
Tuhtal je, kako
na svet
dušje še popolnejše. Udeležba članov
je skozi
vsevsa
letoSlovenija
dobra. naj m
V sončnih
barvah
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Letni utrinki

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Čarobni Stol nas opazuje,
nas bodri in osveži,
kakor žlahtna kapljica.
NAŠA ŠOLA ZDRAVJA
vseh aktivnosti kraljica,
je kakor čaroben napoj,
ki učinkuje takoj!
Avtorica Ivanka Pogačar

Skupina Stražišče – Kranj

V
KS Stražišče
– Kranj
po metodi »1000 gibov«
hopsajoč
v krogu
visokitelovadimo
naši so poskoki.
ljubko
predstavimo
zaklone,
predklone
in poklone,
že Tako
četrtozelo
leto.
Zadovoljne
smo, naše
da nam
je uspelo
ustanoviti
daprijetno
nam bo kmalu
odprta pot na kraljeve trone.
tako
skupino.
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
Vsakdanje
dihanje in raztezanje krepi naše zdravje. Za
premalo razmigane še so naše noge.
dušo
pa poskrbi
pogled
nanič
Kamniško-Savinjske
Alpe, ko zaNihče
od nas pa
se prav
ne zlaže,
da mu
ob koncu
ne ali
prija
sproščujoče
masaže.
žarijo
v jutranji
zarji
pašesopet
šeminut
vse meglene
in skrivnostno
zatemnjene.
Telovadba nam je zdravje podarila,

Koroška

Skupina Žirovnica, foto Tatjana Vidic

Skupina Radovljica
Štiri leta so minila kot blisk, kot sonce, ki zjutraj vstane in
zvečer zaide za našo mogočno goro Triglav. Štiri leta druženja
in »1000 gibov«, ki nam dajejo energijo in elan, da iz dneva
v dan dočakamo zaton sonca. Zelo se zavedamo negotovega časa in strahov v tretjem življenjskem obdobju; vsak dan
nas lahko preseka neprijetna bolečina, bodisi v kolku, kolenu,
hrbtenici ..., pa vendar poskušamo odmisliti in nadaljevati s
telovadbo, kajti naša jutranja telovadba je balzam za naše telo
in dušo. Tudi osamljenost je lahko zelo boleča in pusti posledice na našem duševnem zdravju, zato se vsako jutro vzemimo v roke in pojdimo med ljudi, v družbo. Poskušajmo si
že zjutraj z nasmehom pričarati pozitiven, uspešen in veselja
poln dan.
Zapisala Katarina Maurer

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
Pohod na Pikov vrh, foto
Hedvika
Blatnik
le kadar
dežek
pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Padavine in mraz nas ne omejujejo, saj ob vsakem vremenu
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
najraje vadimo v naravi. Občasno
se zatečemo
pod krošnje
pozdrav
v nebo zveneč
se širi trikrat h
dreves ali bližnji nadstrešek kegljaškega
kljuba.
Par krogov tečemoVzpostavili
v gosjem redu,
juhu, vadbo
telovadba
Šola
zdravjapo
zdaj je na
smo dobre medosebne odnose. Med
se ne
motimo,
Pretegujemo na vse strani naše ude za
vadbi imamo pogosto neformalna druženja. Po ponedeljkovi
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
vadbi imamo redna srečanja v medgeneracijskem
centru, ki
kjer
Z dlanmi vrtimo mlinček,
nas v duh
z dobro
voljo in toploto
se ob kavi dogovorimo o nadaljnjih
aktivnostih
skupine.sončne energi
Ker eden
zadosti,
vzamemo
V kraju smo dobro prepoznani,
ne lenipo
oranžni
barvi, dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
tudi sicer se vključujemo v občinska
dogajanja. Minulo leto
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
smo se udeležili kar osmih pohodov
na
vrhove
nad Mežico.
lastovka rada
poletela
bi, a se obotavlj
iz oklepa
gleda
močno zvedavo
Sodelovali smo na prireditvah vŽelva
evropskem
tednu
mobilnosti
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
– Koroška v gibanju, ob dnevu zdravja
smo pripravili stojniBučka na repku miga gor in dol, pa lev
co z zdravimi prigrizki, v tednu vsimbioze
s predšolskimi
širokem smo
razkoraku
noskamo, poljub
otroki vadile pred njihovim vrtcem.
seminarju
v Slovenj
RišejoNa
osmice
in kroge
elegantno naši
hopsajoč
v krogu visoki
naši so posko
Gradcu smo obnovile in dopolnile
našo »vadbeno«
znanje.
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
Zdravje je še zlasti za nas, starejše,
največja dobrina, ki pa
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
ni samoumnevna. Spoznali smo,
da ojexredna
vadbastroge,
Črke
y niso jutranja
vedno oblike
premalo
razmigane
še so naše noge.
po metodi »1000 gibov« prava pot
za krepitev
in ohranjanje
od nas pa se prav nič ne zlaže,
dobrega telesnega in duševnega Nihče
počutja.
da mu ob koncu ne prija še pet minut s
Zapisala Hedvika Blatnik

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost sk
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

Zapišimo spremembe v slovensko usta
recept preprost za zdrav duh in čisto g
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja

Skupina Javornik – Ravne
na Koroškem

Skupina je dokaj »mlada«, sajNazadnje
bomo marca
praznovali
pa še
preprosto,prvo
kratko pova
bo tvoje
zdravo,
čilo,gileto delovanja. V tem času smoda
se telo
priučili
»Metode
1000
takole ti
povemo
v vednost:
bov«, ki je osnova vadbe na prostem.
Začetki
niso
bili lahki,
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
saj nas je bila večina slabše gibljivih.
Kar hitro smo se okrepili,
Verjemi doktorju in končno štekaj.
razgibali zaspana telesa in se otresli nekaj odvečnih kilogramov. Čas smo kar nekoliko zavrteli nazaj, vsaj kar se počutja
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Skupine seUvodnik
predstavijo

tiče. S pozitivno naravnanostjo in energijo kljubujemo vremenu; naj bo dež ali mraz, mi telovadimo zunaj. Svež zrak in
aktiven začetek dneva nas ohranja »mlade« in gibljive, hkrati
pa vadba odganja bolezni. Druženje nam pomaga tako fizičnam
prišel
je doktor
Grishin
Nikolay,
noKkot
tudi
psihično.
Veliko
članic
je namreč vdov in v naši
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
skupini
ni
prostora
za
osamljenost.
Na vadbe prihaja vedno
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
večskoraj
ljudi bi
in se
s tem
naš krog poznanstev širi, iz poznanstev
reklosealarmantno.
Želelprijateljstva
je spraviti vin
prakso
svoje
rastejo
življenje
je znanje,
veliko lepše.
uresničitida
načrt
in svoje
sanje. in v naši skupini se tega držiPravijo,
so leta
le številka
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
mo.VPovprečna
starost
65 let, a vnaj
naši
sredini je aktivna tudi
sončnih barvah
vsajeSlovenija
miga.
dvakratna
udeleženka
paraolimpijskih
iger, ki jih šteje časti1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je80.
boljše
kure.
tljivih
Tudishujševalne
zanjo so leta
le številka, saj skoraj v ničemer ne
zaostaja
mlajšimi
članicami.
To je dokaz, da šteje le
Komajzaseveliko
je prikazalo
sonce
na obzorju,
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
energija.

Gospa Ema nas je nato povabila v »Sobo zdravja«, kjer smo
preizkusile številne pripomočke, s katerimi si lahko lajšamo
težave oz. izboljšamo svoje zdravje. Preživele smo dan, ki nam
bo ostal še dolgo v lepem spominu. Hvala Emi in skupini Piran za topel sprejem.
Zapisala Lidija Leskovšek

Oranžni migetalkarji

Spoštovani bralci
in bralke,

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
s pripravami
novofoto
številko
našega časopisa v
V sončnemnajutru,
J. Farazin
sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
člankov
spomin nehote
uhajal nazaj,
praznovanje
Vsako leto
se predstavimo
na Dnevu
športananaše
občine,
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
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Osrednja Slovenija

Nekoč je tu raslo brinje
Skupina Brinje za Bežigradom v Ljubljani ohranja v spominu skoraj pozabljeno ime predela, kjer živimo in telovadimo
od septembra. Vsako jutro se nas zbere deset do štirinajst članic in dva člana v parku med Posavskega in Triglavsko ulico. Ob slabem vremenu nam nudijo zatočišče bližnje garaže
s streho nad ulico. Druženje po telovadbi nam gostoljubno
ponudi lokal Kapica v bližini. Radi se udeležimo tudi raznih
prireditev v mestu, v načrtu imamo tudi srečanja z drugimi
skupinami DŠZ po Sloveniji.

Notranjska

Obisk skupine Piran
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Skupine ŠZ v občini Ruše
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membna je telovadba za ohranjanje zdravja. Prepričal nas je
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Oranžni miget
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10. obletnica oranžnih
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Skupina Brinje iz Ljubljane, foto Marija Orešnik

Že decembra smo se udeležili otvoritve Razstave rezbarskih del Lojzeta in Olge Šmid v galeriji uredništva revije Vzajemnost v Ljubljani. Nekaj članic je obiskalo spominski park
»Gaj zaslužnih Slovencev Navje« in se poklonilo spominu Valentina Vodnika ob 200. obletnici njegove smrti.
Zapisala Marija Orešnik
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Ponam je zdravje
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Skupina Dravlje

Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
Verjemi doktorju in končno štekaj.

Naših deset let
Pisalo se je leto 2010, ko smo se zbrali v mali dvorani Doma
krajanov Dravlje na sestanku, ki sta ga vodila gospa Zdenka
Katkič in dr. Nikolay Grishin, ki nam je pojasnjeval, kako po-

10. obletnica skupine, foto Zdenka Katkič
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Skupina Šole zdravja
v Kamniku
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»Jeklene magnolije«
Ko sem razmišljala o naslovu tega članka, da bi kar najbolj
zaobjela naše delo, občutke in medsebojno povezanost, sem
se zagledala v izjavo na profilu FB, kjer se kot telovadna skupina kdaj pa kdaj malo pohvalimo, naslednjo objavo:
»Neuničljive ste. Bravo, ΄Jeklene magnolije΄«
Pomislim; je to pohvala, malce norčevanja ali kaj drugega?
Jeklene magnolije so delo iz sredine osemdesetih; stvaritev, v
ospredju katere stojijo izključno ženske. Komična melodrama se dogaja v podeželskem mestecu (kot so Medvode). Delo

10. obletnica na Koleziji

»Jeklene magnolije« iz Preske, foto S. Kozel

zaobjema širok razpon čustev, hotenj, prepričanj in neskončno mero solidarnosti, ki ženskam pomaga preživeti, zlasti
v sodobnem svetu odtujenosti. Vsi hrepenimo po pristnih
medčloveških odnosih in iščemo prostor, kjer bi bili slišani.
V dramskem delu je to frizerski salon, lahko bi pa bilo to tudi
igrišče, kjer se srečujemo vsako jutro.
V telovadni skupini čutimo, da poleg razgibavanja, ki je
osnova našega jutranjega druženja, nastajajo nove vezi. To so
prijateljstvo, zaupanje, sprejetost; ni težko potarnati ali se pohvaliti, kaj vprašati, se iz srca nasmejati ali zajokati, saj veš, da
si v sredini, ki te sprejema takega kot si. Samozavestnejše in
ponosnejše smo postajale. Številne med nami si pred časom
niti v sanjah nismo predstavljale, da bomo vabljene na »zajtrke pri županu«, da bomo kot prostovoljke prisotne v medijih
in nas bo okolje prepoznalo kot eno izmed najbolj pozitivnih
sredin v občini. Ja, ponosne smo in vedno pripravljene še kaj
narediti zase in za kraj, v katerem živimo.
Morda pa naše poimenovanje »jeklene magnolije« niti ni
tako napačno.
Zapisala Stanka Kozel

Ko smo se v letu 2019 pogovarjali o potrebi po nadstrešku in prošnjo usmerili na prava ušesa, si niti v sanjah nismo
predstavljali, da bo zamisel tako hitro realizirana. Krajevna
skupnost in občina Medvode sta zaznali, da smo v skupini
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Oranžni migetalkarji
K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
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Deset let telovadbe v BS3

Oranžni miget

10. obletnico delovanja skupine smo maja praznovali v BS3
v Ljubljani.
Ob tej priložnosti smo skupaj telovadili in pogostili skupine, ki so prepletene in nastale iz naše skupine.
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se širi in obnavlja

Skupina Perovo Kamnik
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Januarska vadba pri –40 C, foto arhiv DŠZ Tabor

saj prinaša poleg izboljšanja zdravja in fizičnega počutja še
socialno vključenost, torej različna druženja, pogovore, medsebojno pomoč ter jutranje klepete ob čaju in kavi.
Mirko Bizjak, Skupina Tabor Ljubljana

Šola Zdravja

Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadar dežek pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Posavje

Skupina Brestanica
»Telovadba, telovadba in še enkrat telovadba«; še posebej
naša je vedno koristna in dobrodošla za naša telesa, naš duh,
naše počutje in ne nazadnje tudi za okolico, v kateri živimo.
Vedno bolj smo zadovoljni, ko se srečamo z nasmejanimi,
sproščenimi ljudmi, iz njih izžareva dobra energija.
Smo skupina zanesenjakinj, ki že četrto leto telovadi vsak
dan. Telovadimo po metodi »1000 gibov« in dan za dnem
znova potrjujemo veselje in zadovoljstvo, da smo bile povabljene v ta krog sreče!
Ne le zdravje, naša boljša gibalna sposobnost, naš zunanji
videz in notranje počutje, vse je boljše in popolnejše. Jutranja
telovadba nam ohranja zdravje in vrača veselje do življenja.
Zapisala Manja S.

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.
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deluje kar petindvajset skupin Društva Šola zdravja. Vse skupaj se je začelo v Brežicah s skupino, ki je vadbo začela junija
2016, in se »registrirala« tri mesece pozneje. Nato smo za jutranjo vadbo navdušili Dobovčane, ki so skupino ustanovili
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Ob kavi, foto Manja Seher

Posavje žari in ogenj se širi
V Posavju bi do maja 2016 zaman iskali skupino jutranjih
telovadcev DŠZ. Pogled v seznam skupin v začetku 2020 pa
nam daje popolnoma drugačno sliko. V posavskih občinah
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Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Telovadci iz Krške vasi,
foto
Ernest
Sečen vzamemo dva še
Ker
eden
ni zadosti,
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka
radaPosavje
poletelajebi,
a se
dveh skupinah v občini Kostanjevica
na Krki.
tako
naobotavlj
Želva
iz oklepa
gledaogenj
močno
slovenskem zemljevidu skupin DŠZ
močno
zažarelo,
gorizvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
in upam si trditi, da se bo širil in Bučka
nas bona
vsako
leto
več.gor in dol, pa lev
repku
miga
Obstajajo različni načini za vpromocijo
vadbe vnoskamo,
manjših poljub
širokem razkoraku
Rišejo
osmice
in kroge Seveda
elegantno naši
krajih, a vsekakor se najbolj obnese
ustno
priporočilo.
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
ni nikoli želena pretirana vsiljivost,
saj
so
ljudje
sprva
nezaTako zelo ljubko predstavimo naše zak
upljivi, potrebujejo čas za sprejetje
novosti,
predvsem
pa se
da nam
bo kmalu
odprta pot
na kraljev
Črkepripomb:
o x y niso»Kaj
vedno
oblike
morajo znebiti teže tistih klasičnih
bodo
reklistroge,
premalo
še so naše
ljudje? Ali nimate kaj delati doma,
da se razmigane
hodite raztegovat
nanoge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
igrišče?« Ko pa ljudje vsak dan da
opazujejo,
kakone
soprija
telovadke
mu ob koncu
še pet minut s

in telovadci vztrajni in poslušajo o njihovih izkušnjah, ko se
Telovadba nam je zdravje podarila,
naenkrat bolje počutijo, so boljnavade
gibljivi,slabe
se lažje
pripogibajo,
in lenobo
je preteklost sk
imajo manj bolečin, se nekateri Poleti
le pridružijo.
Kersramu
nas jebomo
vsak si kopa
nadeli brez
maščob»1000
in celulita
so grajene
naš
dan več, je nezaupanja v vadbobrez
po metodi
gibov«
vse
manj.
Zapišimo spremembe v slovensko usta
za zdrav duh in čisto g
In še moja osebna izkušnja porecept
štirihpreprost
letih vadbe:
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
Sem vodja in vaditeljica – prostovoljka v skupini Brežice
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
od samega začetka dela skupine.Opravljivost
Rada sem med
ljudmi, rada
in zbadljivke
so nam zad
davedoželjna
vsa Slovenija
se učim, tudi po upokojitvi semsamo
ostala
in vseritmu
rada zdravja
spoznavam z novimi znanji, zlasti
pa me pa
zanima
vse povezaNazadnje
še preprosto,
kratko pova
no s staranjem. Predvsem me zanima,
lahkozdravo,
storim čilo,
sama,
da telo kaj
bo tvoje
takole tiskrbeti
povemo
v vednost:
da bom čim dlje sposobna samostojno
zase
in ne bom
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
v breme svojcem in otrokom. Zanima
me,
kako
si
lahko poVerjemi doktorju in končno štekaj.
magam z gibanjem, s telovadbo, s pravilno prehrano, kako
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Skupine seUvodnik
predstavijo

in je v minulem letu organizirala dve predavanji dr. Grishina,
ki je ob njih vodil še skupno vadbo na športnem igrišču Krško
in na stadionu Matije Gubca Krško. Vadbi se je pridružil tudi
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Oranžni migetalkarji

Utrip v letu 2019
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srcu snidemo, si prijazno izmenjamo jutranji pozdrav in veseOpravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
Še zlasti
dejstvo, načina
da se naša
telosamo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
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celega telesa, saj z njimi nahranimo s kisikom milijarde naših
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celic v telesu. Številni člani se pohvalijo z boljšim počutjem,
mnogi so shujšali in si lepo oblikovali svojo postavo. Ponosni
smo na slepo članico Kristino, ki optimistično prihaja na vadbo z možem Tonijem. Oba sta naš navdih pri premagovanju
ovir. Pogosto se nam pridruži kdo z »berglami«; pa jih kmalu
ne potrebuje več.
Maja smo organizirali srečanje posavskih skupin Šole
zdravja s 171 udeleženimi in pestrim programom.
Šola zdravja nam polepša življenje v zrelih letih. Z njo živimo in pišemo zgodbe zdravih in srečnih ljudi. Več o našem
delu najdete na spletni strani: https://zdravjesevnica.weebly.
com/.
Zapisala Marija (Mici) Jeler

Primorska in Obala

Dober glas seže v deveto
vas
Priložnost za medsebojno izmenjevanje izkušenj je zaradi
naše letne revije enkratna. Šola zdravja – naše gibanje, vaje za
boljše zdravje in počutje, ki jo je zasnoval naš neutrudni učitelj in vizionar dr. Grishin, se je razcveta po naši domovini in
vse več ljudi jo pozna tudi v tujini, kamor se že polagoma širi.
Skupina Meduza v Portorožu deluje v samem središču slovenskega turizma in se sooča s posebnimi izzivi. Vaditeljskimi
še posebej! Gostje iz drugih držav in krajev obogatijo naša
druženja, seznanjamo se z njihovimi izkušnjami. Pogovori
stečejo v tujih jezikih, vaje »1000 gibov« pa se trudimo prikazati čim bolj nazorno in z manj govorjenja; po načelu ‚gib je
beseda‘. Kadar nas obišče vaditelj/ica iz neke druge skupine,
ga/jo povabimo k vodenju v sredino kroga. Živimo res odprto, gostoljubno in radoznalo.
O oceni našega dela najbolj zgovorno pričajo vtisi, ki jih na
povabilo sodelujoči turisti radi vpišejo v našo knjigo vtisov.
Nekaj vtisov, prevedenih v slovenski jezik, ki so nastajali v zadnjem letu, nam pove, da smo na pravi poti (Poimenske izjave
naših gostov lahko najdete na spletni strani DŠZ, (op. u.))
Številni vtisi, vsak po svoje je izviren in iskren, so prepričljiv dokaz, da dober glas zares seže v deveto vas. Naj bo to
v naši okolici, v ZDA, v ruski Sibiriji ali kjerkoli drugje. Izkušnje o »1000 gibih« se širijo po svetu in ustvarjajo možne
nastavke za nove širitve.
Franc Pirc – Frenk, skupina Meduza Portorož

Oranžni miget

K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.
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Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
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so izobraževanja
v
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra
Ljubljani in nato še v Novi Gorici
in Sežani. Z vsakim izobradan, in
koizvajanje
sedem injutranje
pol odbije ura,
ževanjem se nas je več vključilo vVsak
vodenje
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h
telovadbe. Zavedamo se pomena
redne
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Par krogov tečemo v gosjem redu,
se veliko boljše, pozna pa se tudi
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boljši gibljivosti
naših
juhu,
Šola zdravja
zdaj je na
Pretegujemo
na
vse
strani
naše ude za
teles.
po tednu Zapisala
vadbe vse
so nam
že vaje zna
Ivica
Čermelj

Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
Maja smo v Novi Gorici gostilihopsajoč
telovadke
z Bleda.
Na ta
dov krogu
visoki
naši
so posko
godek smo se še posebej dobro pripravile,
saj
smo
želele,
da
binaše zak
Tako zelo ljubko predstavimo
da nam boPričakali
kmalu odprta
potna
na kraljev
jim ta dan ostal v nepozabnem spominu.
smo jih
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

Skupina Lastovice Nova
Gorica

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost sk
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

Zapišimo spremembe v slovensko usta
recept preprost za zdrav duh in čisto g
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja

Skupina Vipava
Če se zjutraj slučajno sprehodite mimo parka v Vipavi ali
ob nekoliko slabšem vremenu mimo tržnice, boste zagotovo
opazili v oranžne majice oblečene mladenke, ki pridno telovadijo vsako jutro. Ne ustavi jih niti slabo vreme, le da se takrat umaknejo v avlo Kulturnega doma Vipava. Trenutno nas
je v jutranjo vadbo Šole zdravja vključenih že blizu trideset

Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
Verjemi doktorju in končno štekaj.

Lastovice in Blejke pred MO Nova Gorica, foto Lucija Nedeljkovič
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Oranžni migetalkarji
K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Skupine seUvodnik
predstavijo
mo tiste štiri stene in gremo v življenje. Nasmeh, lepa beseda
in druženje sta odlično napotilo za začetek novega dneva in
sklepanje novih prijateljstev, ki nam lahko podarijo topel stisk
roke in lažje premagovanje težkih trenutkov.
Zapisala Jožica Gerbec

Spoštovani bralci
in bralke,

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
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Burbonov, zadnjih francoskih kraljev in še rožni vrt za samoVsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
potrebujeta. Vem, da se ljudem po 60. letu starosti
stanom, ki je edinstvena zbirka vrtnic burbonk pri nas. Ves ta
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hura.
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nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
njega telovadišča na ploščadi med knjižnico Franceta BevNa eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
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ka lastovka
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tablet
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centru.
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naše kolegice poslovile in se ne potrebe naših
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Vedno
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dobre
volje
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vidi,
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meinpasmuk,
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si privoščile
sladoled,
razpoloženi.prijatelji
Najbolj in
pa znanci,
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da seod
je gibljivost
naših člaje bilo
štiri do dvanajst
na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
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splošno
zdravstveno
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izboljšalo.
Nekateri
znanci sostanje
fizično
aktivni,
drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.

pritegnili k skupni telovadbi 760 udeležencev tega srečanja
(besedilo skeča lahko poiščete na FB strani DŠZ). Ob pomoči
članic iz Razvanja smo bili še bolj opazni.
V letu 2020 bo naša skupina praznovala peto obletnico in
ob tem načrtujemo novo akcijo, namenjeno vsem občanom.
Z županom smo se dogovorili, da bomo s skupnimi močmi
preuredili del javnega zemljišča, kjer vsak dan izvajamo telovadbo in ga nato zasadili. Člani ŠZ bomo poskrbeli za »mišice«, občina pa za mehanizirana dela. K zasaditvi bodo povabljena vsa društva, ki delujejo v občini. Ob tej priložnosti
bodo člani društev sadili drevesa in okrasne grmičke in jih
označili z napisom donatorjev.
Zapisala Sonja Černčič

Skupina
Kungota pri Ptuju

Deveto leto delovanja
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Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
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vajo nam, da so vaje dobre in koristne, le nihče noče biti prvi,
ki bi se nam pridružil. Ker se nam še torej nočejo pridružiti,
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Ob tretji obletnici skupine, foto Olga Serdinšek

Kako čas hitro teče, smo spoznale tudi me, jutranje telovadke iz Kungote; minilo je že tri leta, odkar vsako jutro na
naši gmajni izvajamo telovadbo 1000 gibov in se družimo.
Kdo bi si mislil, da nas bodo te jutranje vaje tako povezale
in da bomo vztrajale kljub mrazu in sončnim pripekam. Ko
sem sestavljala to skupino, si resnično nisem predstavljala, da
nam bo uspelo in da bomo vztrajale. Postale smo homogena
skupina, ki skupaj telovadi, skrbi za svoje zdravje in se druži
tudi drugače. Menimo, da smo naredile korak naprej glede
povezovanja tudi z drugimi sovaščani in da je naš kraj marsikaj pridobil. Večkrat se dogovorimo in skupaj poprimemo
za razna dela. Ob občinski prireditvi »Zahvala jeseni« smo
pripravile okrasitev vaškega središča. Sodelovale smo pri pospravljanju poljskih pridelkov – trebile smo buče. Trudimo se,
da bi v naše vrste privabile tudi moške, vendar nam ne uspe.
Možje se nam pridružijo le ob kakšnem pikniku in delovni
akciji, za samo izvajanje vaj pa jih še nismo navdušile. Prizna-
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Skupina Limbuš, foto Janez Karničnik
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Skupine se predstavijo
Uvodnik
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Skupina se je oblikovala v močan kolektiv z več kot štiridesetimi člani. Prevladujemo ženske, a imamo tudi nekaj gospodov in še prihajajo. Zavedanje o pomembnosti vsakodnevnega gibanja za bolj kakovostno in polno življenje, je vse bolj
K namlet
prišel
je doktor
Nikolay,
Osem
je preteklo
odGrishin
začetkov
majhne skupinice »deklet« prisotno. Težave seveda pridejo, a jih lažje premagujemo, če
da ustvaril
in veselja
željnih
gibanjabiinzdravja
druženja.
Začeleraj.
so s priročnikom vaj dr. Ni- smo, kot radi rečemo »fit«.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
kolaja
Grishina
od
lista
do
lista,
na
trati v MČ Koroška vrata
Večkrat slišimo: »Zakaj bi pa jaz vsako jutro vstajal ob uri
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
in hodil na telovadbo, če to lahkoSpoštovani
storim doma?«bralci
Na prvi pouresničiti načrt in svoje sanje.
bralke,
gled je morda res, a s telovadbo in
v skupini
se domače razgiTuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
bavanje ne more kosati. V skupini telovadimo redno in smo
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
ste preživeli pri
zimo,
se veselite gibih
pomladi,
ki nam
bolj pozornikako
na podrobnosti
posameznih
in dihanju
1000 gibov napraviti v pol ure,
prinaša
nove
izzive
za
še
bolj
aktivno
rekreacijo
ni je boljše shujševalne kure.
ter razgibavanju mišic, ki so jim posamezne vaje namenjene.
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
Možnost individualne
vadbe
izkoristimo
ko smočasopisa
oddaljeniv
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
s pripravami
na novo
številkole,našega
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
od doma. sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
Še bolj pomembno
se minehote
zdi, dauhajal
se skupina
počlankov spomin
nazaj,postopoma
na praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
veže
v
trdno
skupnost
(kot
pravi
A.
R.
Roza,
da
smo
mreža
novega
leta
v
družbi
vrstnikov.
Malo
smo
pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
popili, zaplesali,
poklepetali,
si ogledali ognjemet
tudi zunaj interneta),
ki z veseljem
in pozornostjo
sprejme
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica.
in jim
večer
se jepriprijetno
Pred odhodom
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
nove člane in
pomaga
uvajanjukončal.
in je občutljiva
pri moJa, postali bomo svetovni fenomen.
sem prijateljici
pomagala
pospraviti
posodonekdo
in v
rebitnih
težavah
posameznikov
in
tudi
reagira,
kadar
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
odročnem kuhinjskem kotičku zagledala mizico, na
potrebuje pomoč.
Skratka, povezujemo se tako, da vsak član v
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.
kateri je bilo lepo razporejenih polno tablet različnih
skupini vidivrst.
mesto,
kjer sesem
lahko
nasmeji,
potoži
…
Vprašala
jo, zakaj
ima razveseli,
toliko škatlic;
dejala
Mi zasedamo
trge
in mesta.
Skupine iz
Maribora
in okolice, foto Erika Rajšp
Redno seje,udeležujemo
vseh
prireditev
Pot pod noge, to je naša gesta.
da so to tablete,
ki aktivnosti
jih z možeminuživata
vsak Šole
dan.
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja, zdravja, pa Večino
tudi sami
večkratzdravnik,
organiziramo
dogodek.
jih predpiše
nekaj pakak
je takšnih,
ki
in se
poimenovale
»Vitke
ritke«. Volja
do gibanja na prostem Sedmo obletnico
le kadar
dežek pada
se skrijemo
v zavetja.
jih kupita
brez recepta.
Bila sem
šokirana. po
Vedela
delovanja
smo obeležili
s pohodom
PoTudi če svežini,
so mrzlaskrb
in meglena
jutra,
v jutranji
za zdravo
življenje, dobro počutje in horju in organizirali
sem, da imata
nekaj
zdravstvenih težav,
nikoliPopa
še izlet
v prednovoletno
Ljubljano.
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
prijetno druženje v skupini, jih je peljala naprej iz dneva v dan, nosni smo na
nisem
razmišljala
o
tem,
koliko
tablet
pravzaprav
zelo dobre rezultate testiranja vzdržljivosti, ki
dan,
ko sedemdo
in ljudi,
pol odbije
potrebujeta. Vem, da se ljudem po 60. letu starosti
od Vsak
sosede,
prijateljice,
ki jimura,
je mar za vitalnost, zdrav smo ga opravili
pod vodstvom osebja ZD Adolfa Drolca Mapozdrav slog
v nebo
zvenečživljenjskem
se širi trikratobdobju.
hura.
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, ki jih
življenjski
v tretjem
ribor.
Zelo
dobri
rezultati
vsekakor
posledica
vsakodnevne
Par krogov tečemo v gosjem redu,
treba
zdraviti,sonisem
pa vedela,
koliko
vrst zdravil
Življenje
je kot Šola
reka,zdravja
ki z naglico
po strugi vsakega vadbe. Radijesmo
juhu, telovadba
zdaj jepotuje
na sporedu.
skupaj,
zato dan.
dvakrat
letno organiziramo
še
ljudje
pojedo
vsak
Z
možem
imava
sem
posameznika.
različnih
življenjskih
obdobij valovi preko aktivne počitnice v Breli, lani že štirinajstič.Pri vseh sicer
PretegujemoTok
na vse
strani naše
ude zaspane,
dejavnoter
tja
težave,
zlasti
jaz
sem
bolj
občutljiva,
vendar
po tednu
nam
že vaje
kamenja
in vadbe
čeri invse
nassonosi
dalje.
Odznane.
nas samih je odvisno in stih se povezujemo
imava le svsak
enodrugih
stalno skupin
terapijo.inOs vsem
tem sem
člani
tem krepimo
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duhu ves prelije
vsak
ima
svobodno
voljo,
da
odloči,
ali
bomo nekoristni, osa- zavedanje, da
se je
pogovorila
z možem;
tudi on jeosnova
bil presenečen.
z dobro voljo in toploto sončne energije.
sodelovanje
in povezovanje
za razumljeni,
zapuščeni,
bolni
in slabihdva
misli.
nam je, če po- mevanje in Menil
je, da imava
srečo,
ker pri svoji starosti
Ker eden
ni zadosti,
vzamemo
še izLažje
zaloge,
dobre odnose
med vsemi
nami.
tistega
vojaškega,
in žrmlje,
pri katerem
rokami rišemo
velike kroge.
damo
roko
roki in družno
v dobri
družbi szpozitivno
energijo
nimava veliko zdravstvenih težav.
MožJasna
je nato
nekaj
Zapisala
Ozvatič
eni nogi
se šopiri
časa vse svoje znance in prijatelje, naše vrstnike,
in Na
radostjo
do čaplja
gibanja,
smehaininpostavlja,
veselja, sijočih oči plujemo
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
spraševal, koliko tablet dnevno jemljejo. Odgovori
po Želva
začrtanih
koordinatah.
Gibanje,
dihanje v svežini jutra,
iz oklepa
gleda močno
zvedavo,
so bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
pozitivna
energija,
vetrič
v laseh,
morda
dežek
ali glavo.
mraz, malni ji všeč,
kar vidi,
in smuk,
na hitro
skrije
svojo
prijatelji in znanci, je bilo od štiri do dvanajst na
repku
miga gor
in dol, pa
levo desno,
da ne zadrema,
ce Bučka
otrdelina
udi
ali kakšna
snežinka,
nasmeh
na ustnicah
nam
dan. Nekateri znanci so fizično aktivni, drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.
odpre
dan, razbistri misli in obogati življenje. Dobre dušice s
Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,
Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
sijočimi
očmi,
prijazne
in vzpodbudne
s pozitivnimi sporočihopsajoč
v krogu
visoki
naši so poskoki.
po
prebiranju vaših prispevkov in odzivov na
Tako zelo ljubko
predstavimo
predklone
inšest
poklone,
li, ljubeznijo
do življenja
so širilenaše
krogzaklone,
in v Mariboru
je že
predlagano rdečo nit člankov, za katero smo se
da
nam
bo
kmalu
odprta
pot
na
kraljeve
trone.
skupin (Koroška vrata, Tabor, Razvanje, Tezno, Kidričev trg,
odločili v tokratni številki in jo poimenovali učinki
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
Limbuš)
inrazmigane
ko se pridruži
okolica
telovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba vpliva
premalo
še so še
naše
noge. s petimi (Ruše, Duplek,
Radizel,
Šentilj),
oranžni z okolico štejejo
Nihče Bezena,
od nas pa
se pravmariborski
nič ne zlaže,
na boljše fizično in psihično počutje, torej na naše
da mu300
ob koncu
prija šeŠola
pet minut
sproščujoče masaže.
že okoli
članovne
Društva
zdravja.
telo in našo dušo. Najbolj pa me je navdušil podatek
iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
»Delaj
tisto,
kar
te
veseli,
in
pusti
drugim,
naj
delajo,
kar
jih
Telovadba nam je zdravje podarila,
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenega
navade
slabe
in
lenobo
je
preteklost
skrila.
privlači. Živi in pusti živeti.« (Eileen Caddy)
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
zdravila v obliki tablet. Nekaterim je bila po tem,
Napisala Erika Rajšp
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.
ko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
s tabletami. Gibanje je torej res zelo pomembno za
Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
stroka in veliko dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
vaših prispevkih.

Osem let v
Mariboru z okolico

Oranžni migetalkarji
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samo da vsa Slovenija
v ritmu zdravja in lepote miga.
Koroška
vrata
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,

Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telovadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda vodi telovadbo!
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Jutranja druženja in
lunini pohodi

mom ne bi tudi v prihodnje srečali v oranžne majice in jopiče
odetih telovadk in še kakšnega telovadca.
Skupini Markovci in Spuhlja Marica Picerko

Oranžni miget

Vseslovenskemu projektu Šola zdravja smo se pred zdaj
že dobrimi štirimi leti pridružili tudi v občini Markovci, kjer
tačas delujeta dve skupini šole, ena v Markovcih in druga v
Stojncih. Markovske jutranje telovadke smo prve vaje izve-

Skupina Nova Hajdina

K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
Naj tako ostane
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel

Skupini Markovci in Spuhlja pri vadbi, foto Slavica Picerko Peklar

dle ob podpori skupine in sosednje vasi Spuhlja, z druženjem
pa nadaljujemo že vsa leta samostojnega delovanja, tako se
obe skupini pri jutranji telovadbi srečujeta vsak ponedeljek,
ko se telovadke in vsaj eden telovadec družijo na športnem
igrišču v Zabovcih. Tam, pod Ptujskim jezerom se nam tu in
tam pridružijo še tisti, ki na postajališču za avtodome iščejo
svoj (počitniški) mir. Prav druženje je tisto, ki nas, jutranje
telovadce, spravi pokonci in nikdar ni vreme tako slabo, da
nas vsaj nekaj ne bi skupaj pozdravilo jutranjega sončnega
vzhoda. Našo, markovsko skupino Šole zdravja vodi Danica
Jevšenak, ki poskrbi tudi, da nikdar ne pozabimo rojstnih dni
naših članov. Kot nekdanja zdravstvena delavka rade volje
deli tudi nasvete o zdravem načinu življenja, ko svoje izkušnje
z zdravilnimi zelišči, čajčki in mazili, ki blažijo tegobe vsakdana in starosti medsebojno izmenjavamo tudi druge članice
skupine. Rdečih lic, v zimskem času tudi malce mrzlih rok,
poskrbimo za jutranjo rekreacijo in si mimogrede izmenjamo še kak recept za domačo kuho ali zahtevnejšo pripravo
prazničnih jedi. Vsa leta še ni bilo dneva, ko bi telovadba odpadla, razen ob nedeljah. Telovadili smo že pri –16 °C. Veliko
pa šteje, da telovadke prihajajo na vadbo peš, ali s kolesi in
tako že navsezgodaj opravijo pravi jutranji trening, kar zagotovo pripomore k boljšemu počutju. Pred dvema letoma smo
v skupini začeli tudi s pohodi ob polni luni. Enkrat mesečno
se podamo na kakih 14 kilometrov dolg pohod okoli Ptujskega. Pridružijo se tudi drugi pohodniki in tako je druženje
še zanimivejše. V času počitnic se med nami znajdejo tudi
naši vnuki in vnukinje, nova prijateljstva pa vodijo tudi do
daljših planinskih izletov in celodnevnih pohodov na bližnji
Boč, Donačko goro, po haloških goricah, da o nepozabnem
čisto zaresnemu in nadvse uspelem pohodu na Triglav niti ne
izgubljamo besede. Ja, Šola zdravja v Markovcih je že močno
zakoreninjena in ni se bati, da tam pod vaško gasilskim do-
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Supina Razvanje

Oranžni migetalkarji
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Grishin Nikolay, dneva!
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Večkrat gremo tudi na pohod ali izlet, rade se družimo, telovadimo, smo aktivne in rade poskrbimo za svoje zdravje.
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Skupina Sela – Videm pri
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Naselja ob reki Polskavi so zelo lepa in med njimi je tudi
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Zaključek leta 2019, foto Manja Gabrovec

pol leta pridružila Šoli zdravja ter začela redno jutranjo telovadbo. V občini Hajdina smo tako postali že peta skupina, ki
stremi k zdravemu načinu življenja. Na uvodni sestanek smo
povabili go. Jadranko Veldin iz Hajdine in go. Marijo Gabron
s Ptuja, ki sta nam predstavili Šolo zdravja in skupaj z nami
opravili prve gibe. Glas o vsakodnevni jutranji vadbi se je razširil po vasi in skupina se je začela večati.
Razgibane in nadihane jutranjega svežega zraka, ob spremljanju spreminjajoče se narave skozi vse letne čase in mimoidočih, ki jih pozitivno pozdravljajo, se ob koncu telovadbe z
zahvalo dnevu, ki je pred njimi, nasmejane in polne energije
razidejo. Še prej najdejo čas tudi za kratek klepet ali posvet,
kaj bo ta dan na jedilniku.
Zapisala Renata Gabrovec

Skupina Zg. Hajdina –
Pri lipi
Z nasmehom se začne naš vsakdan. Pozna se nam napredek, postale smo bolj gibljive, odporne, saj smo vsak dan na
svežem zraku. Skupina Zgornja Hajdina ima 22 članov, od
tega enega moškega, ki nam kdaj priskoči na pomoč. Tri naše
članice so dopolnile 80 let in so še vedno vsak dan aktivne.

Šola Zdravja
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Zdrav način vsakdana
članic skupine Skorba
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Skupina Mavrice
Tezno
Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Maribor
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
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se dobro ogrejemo Opravljivost in zbadljivke so nam zad
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s čajem pogosti. Verjemi doktorju in končno štekaj.

Zapisala Dragica Sgerm

Skupina Pri lipi, foto Silvestra Brodnjak
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Šola Zdravja
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Skupine se predstavijo
Uvodnik

Prekmurje

Oranžni migetalkarji
K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
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Zapisala: Ivana Jug
Zapisala Marija Kelenc
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Osebna razmišljanja
Uvodnik

Skupina Skorba (Hajdina)

Himna Skorbljanov

Dobro jutro, dober dan
to je zdaj naš novi dan.
Pa le naj se pozna, pa le naj se pozna
kak koraka naša četica.

Spoštovani bralci
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se pripognemo
tla, ki nam
kakosem,
ste preživeli
se veselite na
pomladi,
roka
seže nove
vse tjaizzive
do neba.
prinaša
za še bolj aktivno rekreacijo
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Večino jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
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glas. dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
vaših
prispevkih.
Dvigujemo
roke,

dvigujemo
noge,
Še zlasti razveseljivo
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zapisala naša
Zapojemo soncu,
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Bohinjska šola zdravja
S Šolo zdravja, kot izzivom po nečem čisto novem, sem se
spoznal pri 77 letih. Že zaradi let ni bilo čisto samoumevno, da
poskusim. Nisem Bohinjec, ampak »Bohinjčan«. Priseljenec,
kar v Bohinju ni tako gladko sprejeto. In razen tega sem se bil
prisiljen vključiti v družbo, ki je skoraj čisto ženska. Sčasoma
sem ugotovil, da je tako tudi drugod. Vprašal sem številne,
zakaj je tako, a nihče ne zna odgovoriti. Očitno je, da znajo
ženske bolje poskrbeti za svoje zdravje in so se pripravljene
zanj bolj potruditi. Moški štrlimo iz nje kot kakšna redka vrsta.
Ta neenakovredna zastopanost spolov je bilo prvo, česar se
je bilo treba navaditi. Premagati občutek, da se vsiljuješ nekam, kamor ne sodiš. Priznam, da ga ne bi premagal, če ne
bi imel neomajne prijateljice. Prepričala me je, da je jutranje
razgibavanje mojih (starih) sklepov nujno, šla je z menoj med
Bohinjke, ki so me sprva radovedno opazovale in začeli smo.
Sprva še nerodno in samo približno tako, kot bi bilo treba
vaje izvajati, potem pa vsakič malo bolje. Na začetku so se mi
nekatere vaje zdele preveč zahtevne, danes jih zmorem brez
težav. Začetniške zadrege sem prebrodil s pomočjo nove (ženske) družbe, ki me je obdala kot družina. To je dodana vrednost tega druženja. Če človek živi sam, mu to veliko pomeni.
Veselim se srečanj, saj smo res kot družina, v kateri se imajo
člani radi. Dneve tako začenjam na najboljši možni način in
nadaljujem po svojih receptih. Narediti je treba vsaj še kakšen
izlet in še vaje za moč, da ne bi mišice preveč atrofirale. Ne
pozabljam niti na »možgansko telovadbo«, ki je enako pomembna, kot so telesni napori. Kreativnost v razmišljanju in
gibčnost v izražanju dokazujeta, da še vedno rad živiš. Že leta
tudi pišem, in sem objavil kar nekaj knjig.
Šola zdravja ponuja veliko več, kot samo vzdrževanje
dnevne razgibanosti sklepov. Res škoda, da moški tega ne
verjamejo!
Zapisal Boris Žagar, skupina Bohinj

Šola zdravja – skupina Kodeljevo
Soseda Suzana je profesorica telovadbe. Spomnim se, kako
mi je v tistih lepih poletnih dneh večkrat vsa navdušena razlagala o Šoli zdravja in me vabila, da se jim pridružim. Omahovala sem, ker sem hodila k pilatesu, predvsem pa mi ni bila
všeč ura. Začetek ob pol osmih zjutraj?! Le kdo bi vstajal tako
zgodaj! Ko sem se upokojila, mi je bilo od vsega najbolj všeč
prav to, da mi ni bilo treba zvečer navijati ure. Ker me niso več
obremenjevale službene obveznosti, sem se počutila neverjetno svobodno, saj sem imela občutek, da bi lahko spala, dokler
bi želela in vstajala kadarkoli … Nekega lepega jesenskega dne
sem se vendarle odpravila s Suzano v park Kodeljevo. Med
športno dvorano Slovan in stadionom so že bila zbrana dekleta, pripravljena na vadbo. Predstavila me je in se je začelo …
Veselimo se gibanja, veselimo se naše jutranje aktivnosti
in s polno energije začnemo prvo vajo. Gibljemo se dosledno,
natančno, po navodilih. Zadnja vaja – dviganje in spuščanje
rok, nato zajamemo energijo sonca, jo počasi ponesemo vase,
se zahvalimo voditeljici, si podamo roke in zapojemo našo
himno: »O čudovito je jutro, ko k vadbi veselo hitim,…«.
Nato se razkropimo. Razgibane, polne sveže energije, zado-
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nega aparata«. Številne mišice sodabile
zategnjene,
krvni obtok
nam
bo kmalu odprta
pot na kraljev
Črke odax je
y niso
vedno
oblike
slab. Hitro sem prišla do spoznanja,
nujno
nekaj
ukre-stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
niti. Malo je ljudi, ki premorejoNihče
trdnood
samodisciplino
samonas pa se prav nič ne zlaže,
stojne vsakodnevne vadbe, zatoda
je mu
Šolaobzdravja
s
svojo
orgakoncu ne prija še
pet minut s

Skupina Trnovo

nizacijo skupinske vadbe po vsej
Sloveniji izjemna ponudba
Telovadba nam je zdravje podarila,
za vsakega, ki želi vzdrževati svoje
teloslabe
v primerni
kondiciji.
navade
in lenobo
je preteklost sk
Poleti
nadeli
brez
sramu
bomo
Naj mladi hodijo v fitnes centre, za nas, ki smo ostali mladi
v si kopa
brez
maščob
in
celulita
so
grajene
naš
srcu, so primerne drugačne vaje.
Zapišimo
spremembe
slovensko usta
Naj se sliši še tako smešno, toda,
pozdrav
soncu, ki vzaključi
recept preprost
za zdrav
duh in čisto g
jutranjo telovadbo, me vedno navda
z notranjim
zadovoljNasmejan obraz in polna pljuča imam
stvom, da sem tudi ta dan poskrbela
za svoje
telo. in
Inalkohol
zdi se, nas več
jeznoritost,
cigareta
kot da sem v resnici spustila vaseOpravljivost
energijo sonca
in
zemlje.
Ženam zad
in zbadljivke so
samo da
vsa Slovenija
v ritmu
stari Grki so vedeli, da ni pomembno
samo
telo, temveč
tudi zdravja
primerna naravnanost duha, ki Nazadnje
zna zato pravilno
izbrati med
pa še preprosto,
kratko pova
da
telo
bo
tvoje
zdravo,
čilo,
številnimi možnosti, ki nam jih ponuja življenje na naši
poti
takole ti povemo v vednost:
vsakdana.
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
Zapisala Miroslava Jakopec,
skupina
Trnovo
Ljubljani
Verjemi
doktorju
in v
končno
štekaj.
Na strani: https://solazdravja.com/casopis-sole-zdravja/, je
dostopnih še več osebnih izkušenj naših članov.
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Izleti in potepanja
Uvodnik

Skupine iz »Srca Slovenije«

Oranžni migetalkarji

Mozirski gaj – za rože raj …

Izleti in
potepanja
Uvodnik

Moj Camino de Santiago

V začetku leta 2019 me je poklical »CAMINO«. Tako najlažje
odgovorim na vprašanje: »Zakaj greš na »CAMINO«?«
…
pa ne
le je
zadoktor
rože, Grishin
tudi zaNikolay,
drevesa, grmovnice, pleteK nam
prišel
Odločila sem se, da grem, in tudi šla. Camino po špansko poustvaril bi
in veselja
raj. tiste velikanske in tudi
ne da
skulpture
in zdravja
ne nazadnje
– buče,
Zdravstveno
stanje
naših
teles
bilo
je
zanj
šokantno,
take, čisto navadne. Vse to smo si septembra ogledale članice meni pot. Pot me je vodila po Portugalskem od Porta do Sanskoraj bi se reklo alarmantno.
še do Finisterre
in MuDruštva
Šola
zdravja
z Dolenjskega.
Bilo nas je triindvajset iz tiaga de Compostela v Španiji, naprej
Spoštovani
bralci
Želel je
spraviti
v prakso
svoje znanje,
xie
ter
nazaj
v
Santiago.
Na
poti
sem
bila
28
dni,
od
tega
sem
Šentvida
prinačrt
Stični,
Zagradca in Ivančne Gorice. Idejo
uresničiti
in Stične,
svoje sanje.
inoziroma
bralke,
hodila
24
dni
in
prehodila
480
km
661.361
korakov.
Tuhtal je, kako
svet prišla
bi strokovna knjiga
in organizacijo
sona
prispevale
Šentvidčanke.
Priprave kako
za pot
so potekale kar osem mesecev. OrganiziV sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
1000 gibov napraviti v pol ure,
rala sem si prevoz
do
Porta
in nazaj,
načrt
poti po
prinaša nove
izzive
za še pripravila
bolj aktivno
rekreacijo
ni je boljše shujševalne kure.
dnevih in predvidela
posamezna
prenočišča.
Predhodno
sem
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
prebrala večs različnih
potopisov.
bi katere
od teh
vzela zav
pripravami
na novoČe
številko
našega
časopisa
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
sredini
januarja.
Letos
mi
je ob pripravah
in težave;
branju
svoje,
morda
sploh
ne
bi
šla,
saj
so
opisovali
predvsem
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
člankov
spomin
nehote
uhajal
nazaj,
na
praznovanje
napore, žulje, slabo vreme, težko dostopna prenočišča. A nič
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
letaodv mojega
družbi vrstnikov.
Malo smo pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
me ni moglonovega
odvrniti
cilja.
popili, zaplesali, poklepetali, si ogledali ognjemet
hitro se je po vsej Sloveniji širila novica.
Vsaka pot se začne s prvim korakom. In tako tudi moja, ki
in večer se je prijetno končal. Pred odhodom
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo po tem?
me
je vodilasem
v neznano.
Ko sem
šla, sempospraviti
šla v neznano
z 12-kiJa, postali bomo svetovni fenomen.
prijateljici
pomagala
posodo
in v
logramskimodročnem
nahrbtnikom
in
skoraj
500-kilometrsko
potjo
pred
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
kuhinjskem kotičku zagledala mizico,
na
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.
seboj. Pa sem
vendar
šla lepo
na pot
vesela in polna
kateri
je bilo
razporejenih
polnopričakovanj.
tablet različnih
vrst. Vprašala
sem jo,
zakajso
ima
škatlic;dadejala
Dobre priprave,
zagnanost
in želja
mitoliko
pomagali,
sem
Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
je,
da
so
to
tablete,
ki
jih
z
možem
uživata
vsak dan.
na poti resnično uživala. Vsako jutro sem komaj čakala,
da
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja,
Večino
jih predpiše
zdravnik,
nekajza
pavsakim
je takšnih,
ki
grem
v
nov
dan.
Veselila
sem
se
presenečenj
ovinle kadar dežek pada se skrijemo v zavetja.
jih
kupita
brez
recepta.
Bila
sem
šokirana.
Vedela
kom, naj so bile to vijoče se poti, šumeči gozdovi, spodbudno
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
sem, da imata nekaj zdravstvenih težav, nikoli pa
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
petje ptic alinisem
štiriperesne
deteljice.
Običajno
neradapravzaprav
fotografirazmišljala
o tem,
koliko tablet
ram,
a
takrat
me
je
povsem
prevzela
vsaka
malenkost,
naj je
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
potrebujeta. Vem, da se ljudem po 60. letu starosti
pozdrav v nebo
zveneč
se
širi
trikrat
hura.
bila
še
tako
majhna.
Narava,
pajkova
mreža,
rožice,
vse
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, kisem
jih
Mozirski gaj, foto Jožica Majcen
Par krogov tečemo v gosjem redu,
želela trajnojeshraniti
v spomin.
me sprašujejo,
sem
treba zdraviti,
nisemLjudje
pa vedela,
koliko vrstali
zdravil
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na sporedu.
Na
poti v Mozirje so nas spremljali megla in nizki oblaki, se kdaj želela
ljudje
pojedo
vsak
dan. na
Z možem
imava
sicer sem
vdati.
Na kaj
takega
vsej poti
res nisem
niPretegujemo na vse strani naše ude zaspane,
ter
tja
težave,
zlasti
jaz
sem
bolj
občutljiva,
a so
se
na
cilju
kmalu
razkadili
in
pozdravilo
nas
je
sonce.
V
koli pomislila. Camino je lahko čaroben in prijazen, a vendar
včasih
po tednu vadbe vse so nam že vaje znane.
vsak enoTakrat
stalnosem
terapijo.
temspila
sem
Z dlanmi
vrtimo
mlinček,
nas v duhu ves
prelije
parku
smo bile
med
prvimikiobiskovalci,
a prav
kmalu so se je bil pa tudiimava
malolenaporen.
sedlaOk vsem
počitku,
se
pogovorila
z
možem;
tudi
on
je
bil
presenečen.
z
dobro
voljo
in
toploto
sončne
energije.
nam pridružili osnovnošolci in mali vrtičkarji, tako da sta se kavo, poklicala domov. Vse sem naredila tako, kot mi je najMenil je, da imava srečo, ker pri svoji starosti
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še iz zaloge,
po tistega
gaju razlegala
čebljanje in otroški smeh. Popolno medge- bolj ustrezalo in sem se dobro počutila. Štirinajsti dan hoje
vojaškega, in žrmlje, pri katerem z rokami rišemo velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
neracijsko
srečanje
Na eni nogi
čaplja…
se šopiri in postavlja,
sem točno opoldne
Santiagoindeprijatelje,
Compostela.
so se
časa vseprišla
svojev znance
naše Oči
vrstnike,
lastovka rada
poletela
a se obotavlja.
Prejšnjo
noč je
močnobi,deževalo,
kar se je žal poznalo tudi mi orosile, ko
sem zagledala
katedralo.
Zjutraj
sem
spraševal,
koliko veličastno
tablet dnevno
jemljejo.
Odgovori
iz oklepa gleda močno zvedavo,
na Želva
rastlinah.
Seveda je tu tudi dejstvo, da smo že zakoračili v si oblekla oranžno
so
bili
zanimivi
in
število
tabletk,
ki
jih
uživajo
majico
Društva
Šola
zdravja
in
tako
v
Sanni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
prijatelji
in znanci,
je bilo
od društva
štiri do sdvanajst
na
jesen,
karna
je močno
okrnilo
nekatere
medtem
ko so tiago prinesla
pozitivno
energijo
našega
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Bučka
repku miga
gor in
dol, pa zasaditve,
levo desno,
da ne zadrema,
dan. ima
Nekateri
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so
fizično
aktivni,
drugi
ne.
druge
še sijale
v močnih
barvah. poljubljamo
Zlasti je bilokolena.
lepo opazovati Domžal; majica
v širokem
razkoraku
noskamo,
poleg napisa Domžale tudi domžalski grb.
Rišejo
osmice
krogeiste
elegantno
boki,
tako
velike
šope incvetic
barve, naši
saj šele
takrat pridejo do
Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki.
izraza
njihova barva, oblika cvetov in listov. Opazovale smo
po prebiranju vaših prispevkov in odzivov na
Tako zelo ljubko predstavimo naše zaklone, predklone in poklone,
predlagano rdečo nit člankov, za katero smo se
raznolikost
cvetic
v nasadih,
idej je bilo nešteto,
da nam bokombinacij
kmalu odprta
pot na
kraljeve trone.
odločili v tokratni številki in jo poimenovali učinki
Črke
o
x
y
niso
vedno
oblike
stroge,
tudi kakšna za domačo rabo. V parku se nahaja še etnološki
telovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba vpliva
premalo
razmigane
še
so
naše
noge.
muzej s kovačijo, »šuštarijo«, mlinom, žago, kapela sv. ValenNihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
na boljše fizično in psihično počutje, torej na naše
tina,
korenin,
pa še
Božična
hiška
… Povsodmasaže.
so razseda ključarja
mu ob koncu
ne prija
pet minut
sproščujoče
telo in našo dušo. Najbolj pa me je navdušil podatek
jane razne skulpture, pletene iz šibja.
iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
Telovadba nam je zdravje podarila,
Brez
težav
smo
se povzpele
po osemdesetih
stopnicah na
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenega
navade
slabe
in lenobo
je preteklost
skrila.
lesen
razgledni
stolp,sramu
saj smo
vendar
telovadke. S stolpa je lep
Poleti
nadeli brez
bomo
si kopalke,
zdravila v obliki tablet. Nekaterim je bila po tem,
brez maščob
in celulita
so grajene
ko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
razgled
po parku
in Mozirju
ter na naše
reko migetalke.
Savinjo, ki spremlja
s tabletami. Gibanje je torej res zelo pomembno za
gaj.Zapišimo
Svojo silovitost
je pokazala
novembra
spremembe
v slovensko
ustavo,leta 1990, ko je pozdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
recept
preprost
za
zdrav
duh
in
čisto
glavo.
plavila park in ga praktično odnesla. Še je mogoče opaziti,
stroka in veliko dobrih izkušenj, ki jih opisujete v
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
kako
visoko je segala voda. Malo pred izhodom iz parka so
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
vaših prispevkih.
nasOpravljivost
pozdravile še
velikanke.
Enajst
jihbriga,
je bilo, najtežja je
in buče
zbadljivke
so nam
zadnja
Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telosamo
da vsa
v ritmu zdravja in lepote miga.
imela
blizu
600Slovenija
kilogramov.
nezadržno
širi, da je
vedno
»oranžnih
Prihod vadba
v Santiago
de Compostela,
foto
arhiv več
B. Ogrinc
Za
slovo
smo
malo
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pred
vhodom
v
park
in
si
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
migetalkarjev«,
kot
je
simpatično
zapisala
naša
da telo bo
tvoje zdravo,
čilo,spekle naše pridne članice. Ob
privoščile
dobrote,
ki so jih
vaditeljica
Ivana
Jug,ki
ne
vidi.
Prav
ste
prebrali:
ne
Camino
mi
je
dal
vse,
kar
sem
si
želela
in
še
več.
Drži,
kar
takole
ti povemo
vednost:
vrnitvi
smo
zavili ševna
Trojane po znamenite krofe, in se povidi,Jakobov
toda vodi
telovadbo!
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
pravijo; enkrat
popotnik,
vedno Jakobov popotnik.
poldne
doma
»izkrcale«
z avtobusa.
Verjemi
doktorju
in končno
štekaj. Poslovile smo se z željo,
Branislava
Ogrinc,
Drevored
lip Domžale
Vedno več
nasskupina
je, zdravih
ali 88
manj
zdravih,
da se znova srečamo na kakšnem drugem izletu. Zapisala: Ivana Jug
mlajših
in
starejših,
tudi
90-letniki
so
med
nami,
in
(Prispevek
bo
v
celoti
dostopen
na
spletni
strani
DŠZ,
op.
ured.)
Zapisala Joža Železnikar
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Oranžni miget

Veduta juter na Špici
Drriill, drriill, ropota budilka, hop,
že obe stopali sta na tleh, brž
kozarec mlačne vode, na kolo,
čez cesto, od Prul do Špice!

K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Po mitu potovali tu so argonavti,
tod Jazon je premagal zmaja,
od tu Argo so nosili do Jadrana,
odpluli na grški otok so Kolhido,
zlato runo krilatega ovna iskat, da
potlej Jazon kralj bo tesalonski.
Naše zlato runo so prijazna jutra,
z objemi in nasmehi.
Ko pretečemo tri kroge,
vaditeljica urno podrgne vroče si dlani:
»Vsi roke, dlani v vis«,
bodri in vodi glasno nas, srčna Savica!
Sledijo vaje za vrat in glavo, trup,
pa noge, vse v ritmih gibanja.
Se urimo posamezno in kolektivno,
tako telesno, tudi srčno in duhovno.
Sledi račji hod, Čaplinov hod navzven,
po petah in po prstih in veselo roke gor,
vojaški korak, hop poskok do zelenice;
kjer sprostimo se in Sonce pozdravimo;
ujamemo vesoljno energijo vase,
zlo pa preč odženemo!
A Špica jutra so, skupne kavice in klepet;
nato odhitimo veselo, vsak v svoj novi dan!
Avtorica Mira Uršič, Skupina Prule Špica

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadar dežek pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
Megalit v Bosni, foto
M. Šegina
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,

pozdrav
v ogledali
nebo zveneč
se širi trikrat h
V spremstvu domačega vodnika
smo si
in spoznali
Par krogov tečemo v gosjem redu,
glavne znamenitosti tega večkulturnega
mesta Šola
z dolgo
tradijuhu, telovadba
zdravja
zdaj je na
cijo, ki predstavlja konglomeratPretegujemo
otomanske, na
avstro-ogrske
in ude za
vse strani naše
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
novejše arhitekture..
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
Namestitev v Termalnem hotelu
Ilidža je ponujala moz dobro voljo in toploto sončne energi
žnost sprehoda do Vrela Bosne,Ker
kamor
bilo v vzamemo
tej pozni dva še
edense
ni je
zadosti,
tistega
in žrmlje,
pri katere
uri lepo podati s kočijo. Kdor si je
želel,vojaškega,
je šel na večerjo
ali na
Na eni bližnja
nogi čaplja
se Bosna
šopiri in
bazen. Okolica hotela je lepo urejena,
hotela
inpostavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Austrija sta bolj samevala, zato je
bil naš
hotel oblegan
z gostizvedavo
Želva
iz oklepa
gleda močno
iz Azije.
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
repku miga
gor in dol, pa lev
Naslednji dan je bil namenjenBučka
obiskunaVisokega
in piramid,
v širokem razkoraku noskamo, poljub
o katerih smo nekaj že slišali, a smo
se o tem hoteli prepričati
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
z lastno izkušnjo.
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Zapisala Miomira
Šegina,
skupina
Domžalenaše zak
Tako zelo
ljubko
predstavimo

da nam bo kmalu odprta pot na kraljev

(celoten članek lahko preberete Črke
na spletni
DŠZ, op.ured.)
o x ystrani
niso vedno
oblike stroge,

premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s
Telovadba nam je zdravje podarila,

Visoške piramide in
sarajevski utrip
Oktobra se je devet članic in članov Društva Šola zdravja iz
skupine Športni park odpravilo v Sarajevo in Visoko, kjer smo
si želeli ogledati znameniti kompleks piramid. V zgodnjih jutranjih urah smo se vkrcali na avtobus, ki je iz Maribora pripeljal skupino iz Društva za bolezni ščitnice. V njihovi skupini je bilo tudi nekaj otrok in nekaj mladih parov.
Po dolgem potovanju, ki nam ga je podaljšalo predvsem
čakanje na mejah in obnovitvena dela v tunelu pred Dobojem, smo okoli poldneva prispeli v Sarajevo.

navade slabe in lenobo je preteklost sk
Skupina Velenje

Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa

brez
maščob insrečanj,
celulitarekreaso grajene naš
Velenjčani se radi udeležujemo
družabnih
cijskih pohodov, ogledov kulturnih
znamenitosti
in vprirediZapišimo
spremembe
slovensko usta
recept preprost
za zdravda
duh
in čisto g
tev, kar nas vedno napolni z energijo
in zadovoljstva,
kar
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
žarimo.
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
V letu 2019 smo bili kos ne prehudemu
na Uršljo
Opravljivostvzponu
in zbadljivke
so nam zad
samo da vsavrhu,
Slovenija
v ritmu
goro, Velenju najbližjemu in najvišjemu
kamor
smo zdravja
ponesli duh šole zdravja. Po telovadbi
je pa
sledilo
okrepčilokratko
in pova
Nazadnje
še preprosto,
telo bo
tvoje
zdravo,
čilo,
ogled pokrajine pod nami na vsedastrani
neba.
Zaradi
prijetnepovemo v vednost:
ga doživetja bo ta pohod mordatakole
postaltitradicionalen.
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
In jeseni smo se podali še z vlakom
v
knežje mesto Celje,
Verjemi doktorju in končno štekaj.
kjer smo si ogledali Muzej celjskih grofov, ostanke antične Celeie (edinstveno arheološko najdišče v podzemlju današnjega
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Izleti in potepanja
Uvodnik
Celja) in razstavo o življenju in delu Celjanke Alme M. Karlin,
pomembne pisateljice v obdobju med 1. in 2. svetovno vojno.
Zapisala Jožica Hercog in Silvo Blagovič

Oranžni migetalkarji

K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
Všeč
mi je povabilo k pisanju, »bodite pozitivni, govori1000 gibov napraviti v pol ure,
o koristih
jutranje telovadbe,
dobrem počutju in veselju
ni
je boljše shujševalne
kure.

Skupina zdravja
Vrhovci – Ljubljana

Spoštovani bralci
in bralke,

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
te
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
do Komaj
življenja«.
V prejšnjih revijah je bilo že veliko napisanese je prikazalo sonce na obzorju,
s pripravami na novo številko našega časopisa v
ga,sovendar
menim,
da dobre
in že
pozitivne
besede vedno radi
vztrajni
in najbolj
pogumni
hiteli k morju.
sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
TelovadbaČlani
se je skupine
rodila v Piranu,
pomolu
kamnitem,
prebiramo.
Vrhovcinasmo
spoznali,
da je treba
člankov spomin nehote uhajal nazaj, na praznovanje
kjer sta se
gibkostkaj
in zase
eleganca
v ritem.
v življenju
narediti
in dazlili
smo
odgovorni do sebe. Junovega leta v družbi vrstnikov. Malo smo pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
tranja
kjerSloveniji
koli že je,
je koristna.
popili, zaplesali, poklepetali, si ogledali ognjemet
hitrotelovadba,
se je po vsej
širila
novica. Naši sklepi, mišiSkupina
Vrhovci
dolini,končal.
foto PikaPred
Trpinodhodom
ce Kaj
in možgani
sojeaktivni.
Komunikacija
med
nami je dobra,
in večer
se vjeLoški
prijetno
zgodilo se
pred tem
in kaj se bo po
tem?
Ja, postali
bomo smo
svetovni
fenomen.navad, osebne discipline,
sem prijateljici pomagala pospraviti posodo in v
pozitivna.
Navzeli
se delovnih
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
odročnem kuhinjskem kotičku zagledala mizico, na
podaljšanje
življenjske vitalnosti. Vsak dan ob koncu vadbe dali čudovito
s tem bomo strli vse predsodke o njej in okove.
ohranjeno
pohištvo
in poslušali
predstavitev
je bilo lepo
razporejenih
polno tablet
različnih
zapojemo, gremo na kavo, klepet ob kavici prija. Na svoje zanimivega kateri
in
pestrega
življenja
zadnjih
prebivalcev
gradu.
Z
vrst.
Vprašala
sem
jo,
zakaj
ima
toliko
škatlic;
dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
domove
se vrnemo igrivi in zadovoljni. Še vnaprej si želimo dobrimi vtisi smo pod krošnjami grajskih dreves odtelovadili
Pot pod noge, to je naša gesta.
je, da so to tablete, ki jih z možem uživata vsak dan.
veliko
pozitivnih
juter,smo
zdravja
bi še
dolgo
obdelovali
V oranžnih
majicah
videtiin
kotda
velik
šop
dehtečega
cvetja, naše jutranje
Večino
vaje. jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
le kadar
dežek pada se skrijemo v zavetja.
svoje
vrtičke.
jih
kupita
brez vrecepta.
Bila sem
šokirana.
Vedela
Pot
nas
je
vodila
naprej
Velike Lašče,
v hišo
kulture.
Tam
Tudi čeleto
so mrzla
in meglena
jutra, izlet. Tokrat nas je pot
Vsako
priredimo
celodnevni
sem,
da
imata
nekaj
zdravstvenih
težav,
nikoli
pa
smo spoznali lokalno vodnico Slavo Petrič, ki nam je prisrčno
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
razmišljala o tem, koliko tablet pravzaprav
vodila po Notranjskem in delu Dolenjske. Najprej smo obi- in zanimivonisem
opisala življenja
in dela pisateljev Frana LevstiVsak
dan,
ko sedem
in polsiodbije
ura,
Vem, da se ljudem po 60. letu starosti
skali
Loški
Potok,
kjer smo
ogledali
sanjski rajski vrt ge. Li- ka in Josipapotrebujeta.
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Ob
koncu
smozdravstvene
vsi skupaj zapeli
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hura.
intenzivno začno kopičiti
težave,pesem
ki jih
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leži na tečemo
vrhu hriba
(870 nmv).
Par
v gosjem
redu, Spogleduje se z nasproti
»Žabe svatbo
imele«,
ki jonisem
je napisal
prav Josip
Slava
je so
treba
zdraviti,
pa vedela,
kolikoStritar.
vrst zdravil
ležečim
hribom z idilično
cerkvico,
vmes
pa se razprostira na nas je povabila še na svojo domačijo, kjer smo si lahko oglejuhu, telovadba
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zdaj je
na sporedu.
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uvala.
ter
tja težave,
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jaz semdediščine,
bolj občutljiva,
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dali
še
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muzej
dolenjske
kulturne
saj je del
dopo tednu vadbe vse so nam že vaje znane.
vikend
hišici, kjer so nas pričakale domačinke in nam pred- mačije – čebelnjak;
imava lepreuredila
vsak eno stalno
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v muzej
starin.O vsem tem sem
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duhu ves prelije
stavile
potoške
in šege.
Postregli
se in
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možem;
tudiv on
je bil presenečen.
z dobro
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energije.so nas s prav posebZadovoljni
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se vrnili
Ljubljano
in sklenili
Menil je, da imava srečo, ker pri svoji starosti
Ker
eden nipo
zadosti,
vzamemo
dva še iz
zaloge,
nimi
flancati,
potoško
imenovanimi
»kuhelni«.
smo, da bomo prihodnje leto spet potovali.
tistega
žrmlje,
katerem
z rokami
rišemo
velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
Od
tamvojaškega,
nas je potin
vodila
napri
grad
Snežnik,
kjer smo
si ogleHelenainin prijatelje,
Mateja, skupina
Vrhovci
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
časa vse Marina,
svoje znance
naše vrstnike,
lastovka rada poletela bi, a se obotavlja.
spraševal, koliko tablet dnevno jemljejo. Odgovori
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo,
so bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
prijatelji in znanci, je bilo od štiri do dvanajst na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
dan. Nekateri znanci so fizično aktivni, drugi ne.
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.
Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,
Naučili se bomo
krepitev
mišic
medeničnega
Zgodbonekaj
se mivajjezazdelo
vredno
zapisati,
še zlasti
BREZPLAČNA
delavnica
o MIŠICAH
hopsajoč v krogu visoki
naši so poskoki.
po
prebiranju
vaših
prispevkov
in
odzivov
na
dna
in
izvedeli
kako
lahko
medenično
dno
ohranjamo
močno
Tako zelo ljubko predstavimo
MEDENIČNEGA
DNA naše zaklone, predklone in poklone,

predlagano rdečo nit člankov, za katero smo se
skozi življenje.
odločili v tokratni številki in jo poimenovali učinki
Skozi delavnico
nas bo popeljala Mateja Kržin, medicinska
telovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba vpliva
sestra, inštruktorica
in pilatesa.
na boljše joge
fizično
in psihično počutje, torej na naše
telo
in
našo
dušo.
Najbolj pa me je navdušil podatek
Kje se dobimo?
iz naše ankete, da kar 45 odstotkov anketiranih,
Sobota, 4. april
10h,povprečno
Knjižnica Celje
ki soobstari
65 let, ne jemlje nobenega
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
Poleti
nadeli brez
sramu
bomo si kopalke,
zdravila
v obliki
tablet.
Nekaterim
je bila po tem,
◆ kje
se nahajajo
mišice
medeničnega
dna in kako jih začuSreda, 8. april
ob 18h,
Krajevna
skupnost
Portorož
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.
ko soob
začeli
telovaditi,
celoRavne
ukinjena
timo,
Torek, 14. april
17h,redno
Zdravstveni
dom
na terapija
Koroš
s
tabletami.
Gibanje
je
torej
res
zelo
pomembno
za
Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
kem, sejna soba
◆ kakšna
je njihova funkcija in zakaj izgubljajo svojo moč,
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo tudi
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
Sreda, 7. oktober
Knjižnica
strokaob
in 18,
veliko
dobrih Sevnica
izkušenj, ki jih opisujete v
Nasmejan
obraz inaktiviramo
polna pljuča
mi kisika,
◆ kako
jih pravilno
inimamo
okrepimo,
Četrtek, 8. oktobra
ob 18h, Knjižnica Grosuplje
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
vaših prispevkih.
◆ nežnih
gibanjinskozi
kateraso
ozavestimo
inbriga,
začutimo mišice
Opravljivost
zbadljivke
nam zadnja
Sreda, 14. oktobra ob 18h, Knjižnica Litija
Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telosamo da vsa Slovenija
medeničnega
dna, v ritmu zdravja in lepote miga.
Četrtek, 15.vadba
oktobra
ob 17h, Studio
Mengeš
nezadržno
širi, daMatlux
je vedno
več »oranžnih
Nazadnje med
pa šedihanjem
preprosto,in
kratko
povabilo,
◆ povezave
kondicijo
medeničnega dna,
Torek, 20. oktobra
ob 17h, Zdravstveni
dom Maribor,
migetalkarjev«,
kot
je
simpatično
zapisalamultinaša
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
vaditeljica
Ivana
Jug,ki
ne
vidi.
Prav
ste
prebrali:
ne
medijska
soba
◆ vzroke
in
posledice
šibkih
mišic
medeničnega
dna.
takole ti povemo v vednost:
vidi, toda vodi telovadbo!
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Predavanja pa bomo organizirali tudi v Novi Gorici, Ljub
Posebej
bomo izpostavili težave z uhajanjem urina, vzroke
Verjemi doktorju in končno štekaj.
Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
in posledice ter nekatere rešitve.
ljani,
Zapisala: Ivana
Jug Bledu, Radovljici, Novem Mestu in v Lendavi.
mlajših in starejših, tudi 90-letniki so med nami, in
da nam bo kmalu odprta pot na kraljeve trone.

Mišice
medeničnega
so stroge,
povezana mišična skupina, ki
Črke o x
y niso vedno dna
oblike
vzdržuje
kontinenco
telesno moč.
premalo
razmiganein
šesplošno
so naše noge.
Nihče od aktivacija
nas pa se prav
ne zlaže,
Pravilna
mišicnič
medeničnega
dna je lažja, če si te
da mu ob koncu ne prija še pet minut sproščujoče masaže.
mišice predstavljamo, vizualiziramo in jih začutimo, zato smo
Telovadba
nam je zdravje
podarila,
pripravili
brezplačne
delavnice,
kjer se bomo naučili:
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Strokovni članki
Uvodnik
učinkovin pri zdravljenju artroze kolena, omejili so se pa zgolj
na dolgoročni učinek terapije. Zajeli več kot 22 tisoč bolnikov,
pri katerih so v raziskavah ocenjevali bolečino kot prevladujoči simptom, funkcijo kolenskega sklepa in njegovo strukturo. Pri zadnji so se osredotočali na rentgensko napredovanje
bolezni v smislu ožanja sklepne špranje kot posrednega pokazatelja propadanja sklepnega hrustanca. Zanimivo, ugotovili
skoraj bi se reklo alarmantno.
Spoštovani
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
so, da ima pozitiven dolgoročni učinek
na lajšanjebralci
simptomov
Svetuje:
Robi
Kelc, dr. med., specialist pri blagi do zmerni artrozi kolenainsamo
uresničitiDoc.
načrt dr.
in svoje
sanje.
bralke,
glukozamin, učinki
Tuhtal je, kako
na svet prišla bi strokovna knjiga
ortopedske
kirurgije
drugih učinkovin v primerjavi s placebom pa niso bili statiV sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
kako stealipreživeli
zimo,
se veselite
ki nam
stično pomembni
pa so bili
od placeba
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slabši. Ob
tem
S1000
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opisujemo
degenerativno
spregibov napraviti v pol ure,
prinaša
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izzive
za
še
bolj
aktivno
rekreacijo
ni
je
boljše
shujševalne
kure.
je
pomembno
omeniti,
da
vsi
glukozamini
niso
pokazali
tamenjen sklep, pri katerem gre za prizadetost sklepnega hruin za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
kšnega učinka.
V raziskavah
so bile
namrečnašega
vključene
različ-v
stanca,
spodaj
ležeče kostnine,
Komaj
se je prikazalo
sonce nasklepne
obzorju,ovojnice in sklepnih
s pripravami
na novo
številko
časopisa
so Gre
vztrajni
in za
najbolj
pogumni
že kot
hiteli
k morju. organa« in
ne na trgu dostopne
formulacije,
od je
glukozamin
hidroklorivezi.
torej
bolezen
sklepa
»celotnega
sredini januarja.
Letos mi
ob pripravah
in branju
se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
sulfata
do kristaliziranega
glukozamin
sulfata
ne Telovadba
zgolj hrustanca.
Nekoliko pogosteje se z artrozo srečujemo da, glukozamin
člankov
spomin
nehote uhajal nazaj,
na praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
(Dona,
Mylan),
pri
čemer
pa
so
bili
pozitivni
učinki
izraženi
novega
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v
družbi
vrstnikov.
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smo
pojedli,
priTa
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so
pa
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prizadeti
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Grishinova telovadba res je špica,
popili, zaplesali,
poklepetali,
si ogledali
ognjemet
ki so prejemali
zadnjega.
Pri glukozaminih
hitro se
je po
vsej Sloveniji
širila novica.
sklepih
rok,
polovico
manj kolena
in še nekoliko redkeje, a samo pri bolnikih,
večer se je formulacije
prijetno končal.
Pred odhodom
Kaj zgodilo
se je kolki.
pred tem
in kaj seseboviša
po tem?
za biokemijske
s pomembnimi
razliše zmeraj
pogosto,
Pojavnost
s starostjo, pri če- gre namreč in
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
semKristalizirana
prijateljici pomagala
pospraviti
posodo in v
kami
v
sestavi.
oblika
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zaradi
dvomolekulske
mer
razmeroma
strmo
poskoči
po
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dekadi
življenja.
PoTelovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
odročnem kuhinjskem kotičku zagledala mizico, na
strukture v kateri
krvnem
obtoku bolj stabilna in v zadostnih konlegsstarosti
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sopredsodke
glavni dejavniki
tem bomo
strli vse
o njej intveganja
okove. še debelost,
je bilo lepo razporejenih polno tablet različnih
dosega
sam sklepni
prostor,
tudi
učinkuje
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status in kostna gostota, med lokalnimi dejavniki centracijah vrst.
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sem jo, zakaj
imakjer
toliko
škatlic;
dejalaz
Mi zasedamo trge in mesta.
zaviranjem je,
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dolgi vsak
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Pot pod
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šepanja,
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o
tem,
koliko
tablet
pravzaprav
krepitacij, otekanja in nestabilnosti sklepa. Zaradi kronično- Ob tem velja omeniti še dejstvo, da je glukozamin varnejši
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
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Z možemKristaliziran
imava sicer glusem
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dvaizčrpani,
še iz zaloge,
je v raziskavi
kristaliziran
sulfat
kot
šele,
koeden
so vsinikonzervativni
ukrepi
predvsem pa pri- Sicer pa se Menil
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katerem z rokami rišemo velike kroge.
nimava veliko zdravstvenih težav. Mož je nato nekaj
edini
učinkovit
izkazal
tudi
pri
učinku
na
funkcijo
sklepa,
de Na
v poštev
pri
napredovani
osteoartrozi.
Med
konzervativne
eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
časa vse svoje znance in prijatelje, naše vrstnike,
tudi prikoliko
učinku
na napredovanje
bolezni.
Niti
ukrepe
spadata
prilagoditev
življenjskega sloga in vklju- enako pa velja
lastovka
rada tako
poletela
bi, a se obotavlja.
spraševal,
tablet
dnevno jemljejo.
Odgovori
Želva
iz
oklepa
gleda
močno
zvedavo,
protivnetna
zdravila
niti
sklepne
injekcije
na
napredovanje
čitev fizikalne terapije kot tudi uporaba zdravil, kamor spaso bili zanimivi in število tabletk, ki jih uživajo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
artroze
kolena
nimajo
glukozamin
sulfat
dajo
pogosto
predpisani
enostavni
analgetiki
(paracetamol),
prijatelji
in učinka,
znanci, kristaliziran
je bilo od štiri
do dvanajst
na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
Nekateri
znanci so fizično
aktivni,
drugi ne. za
pa proces v dan.
primerjavi
s placebom
v letu do
treh upočasni
nesteroidni
(diklofenak,
naproksen,
v širokem antirevmatiki
razkoraku noskamo,
poljubljamo
kolena. ibuproRišejo
osmice
in kroge
elegantno
naši boki,
fen),
znotraj
sklepne
injekcije
(kortikosteroidne
»blokade«, tudi do 30 %.2Zgodbo se mi je zdelo vredno zapisati, še zlasti
hopsajoč
v
krogu
visoki
naši
so
poskoki.
Glede napo
izsledke
omenjene
metaraziskave
hialuronska kislina) in glukozamin kot simptomatsko počasi
prebiranju
vašihnajnovejše
prispevkov
in odzivov farna
Tako zelo ljubko predstavimo naše zaklone, predklone in poklone,
makoloških
učinkovin
za
lajšanje
simptomov
artroze smo
kolena
delujoče
zdravilo.
Med
tem
ko
so,
podobno
kot
klinična
slipredlagano
rdečo
nit
člankov,
za
katero
se
da nam bo kmalu odprta pot na kraljeve trone.
odločili vdatokratni
številki in jozačenja
poimenovali
se za glukozamin
novo učinki
obdoka,Črke
zelo oraznoliki
tudi odzivi
na večino od ome- utegnemo sklepati,
x y niso vedno
oblikesimptomov
stroge,
telovadbe.
Vsi ločujemo
ste jih opazili,
telovadba
vpliva
premalo
razmigane
še so naše
noge.
predvsem
med saj
vsemi
na trgu
donjenih
zdravil,
pa vpogled
v najnovejše
podatke o njihovih bje, v katerem
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
na
boljše
fizično
in
psihično
počutje,
torej
na
naše
stopnimi
glukozamini.
Samo
kristaliziran
glukozamin
sulfat
dejanskih
učinkih omogoča nedavna raziskava, objavljena v
da mu ob koncu ne prija še pet minut sproščujoče masaže.
telo in
našo dušo.
pa me je navdušil
namreč
kažeNajbolj
svojo učinkovitost
in gapodatek
z drureviji ameriškega zdravniškega združenja. Avtorji so opravili (Dona, Mylan)
iz
naše
ankete,
da
kar
45
odstotkov
anketiranih,
Telovadba nam je zdravje podarila,
gimi
ni
za
zamenjati.
Nedavno
ga
je
kot
prva
organizacija
analizo
vseh
študij,
ki
so
vključevale
katerokoli
od
omenjenih
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenegav
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
svoje smernice
zdravljenja
vključilo
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopalke,
zdravila
v oblikiartroze
tablet. kolena
Nekaterim
je bilaevropsko
po tem,
brez maščob in celulita so grajene naše migetalke.
združenje ESCEO
– ne zgolj
učinkovitosti,
temveč
tudi
ko so začeli
rednozaradi
telovaditi,
celo ukinjena
terapija
3
zaradi
sočasne
varnosti
s
tabletami.
Gibanje
je
torej
res
zelo
pomembno
za
.
Zapišimo spremembe v slovensko ustavo,
dobro
kar potrjujejo
recept preprost za zdrav duh in čisto glavo.
Zdravilo zdravje
DONA in
1178
mgpočutje
prašekčloveka,
za peroralno
raztopinotudi
se
stroka ininveliko
dobrih
izkušenj, po
ki Sloveniji.
jih opisujete v
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
izdaja brez recepta
je na voljo
v lekarnah
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
vaših prispevkih.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
Še zlasti
razveseljivo
je dejstvo, da
naša telosamo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
neželenih učinkih
se posvetujte
z zdravnikom
alise
s farmacevvadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
tom.
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša

D ona

®

Vloga glukozamina pri
zdravljenju blage do
zmerne
osteoartroze
K nam prišel je doktor
Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
kolena

Oranžni migetalkarji

da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
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Šola Zdravja

Reference:vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
1
Gregori, in
sod.,
JAMA.2018;320(24)
vidi,
toda
vodi telovadbo!S2564-2579
2
Runhaar, in sod., Semin Arthritis Rheum. 2016 Feb.; 45 (4 ):S42-48
Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
3
Zapisala: Ivana Jug
Bruyere O, in sod., Semin Arthritis Rheum. 2014 Dec.; 44 (4) S253mlajših in starejših, tudi 90-letniki so med nami, in
263

glukozamin sulfat

Če bi želeli predstavitev v vaši skupini,
pokličite na telefon 01 236 31 80 ali pošljite
®
sporočilo na mylan.slovenija@mylan.com

G o-on
Sodium hyaluronate

R eparil Gel
®

Aescine - Diethylamine salicylate

R heumon

®

DON0072020

Etofenamate

Kristalizirani glukozamin,
ki dokazano lajša
simptome pri obrabi kolena.

R antudil

®

Zdravilo DONA 1178 mg prašek za peroralno raztopino se izdaja brez recepta in je na voljo v lekarnah po Sloveniji.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Acemetacin

Rezervacije in informacije ; 01-5497104, 01-5497105
E-mail; vlado.balazinec@gmail.com

Strokovni članki
Uvodnik

Oranžni migetalkarji

Šola Zdravja

1. termin
2. termin
3. termin

249,00€ 239,00€
355,00€ 345,00€
379,00€ 369,00€

CENA VKLJUČUJE: plastenko vode, welcome drink, sladko presenečenje, povratni avtobusni prevoz z modernim
turističnim avtobusom na relaciji Ljubljana–Livorno–Olbia –Cannigione – Olbia – Livorno – Pisa – Ljubljana, povratni
prevoz s trajektom na relaciji Livorno, Olbia, Livorno, 7 dnevno nastanitev v hotelu DEL BORGO ***, 7 dnevni polpenzion v hotelu DEL BORGO *** (samopostrežni zajtrk in strežena večerja - 3 hodi + 1/2 l vode), ogled Golfo Aranci, Porto
Cervo, Baia Sardinije in Phi beach, ogled Piazza del Duomo, cestnine, dnevnice šoferja, parkirnine, check fee, animacijo,
organizacijo, turističnega spremljevalca ter DDV.
OBVEZNA DOPLAČILA: prijavnina 14,00€, turistična taksa 3,50€ na osebo na dan, pri prijavi 30-40 potnikov +20,00€.

OTOK VIS**

Termini: 29.04.-03.05.2020

PRVI MAJ (5 dni)
16.05.-23.05.2020 TEDEN ZDRAVILNIH ZELIŠČ
05.09.-12.09.2020

CENA VKJUČUJE; plastenko vode, welcome drink, sladko presenečenje, povratni avtobusni prevoz, povratni prevoz s
trajektom na relaciji Split - otok Vis - Split, 4 dnevno namestitev v hotelu Biševo, 4 dnevni polpenzion (samopostrežni
zajtrk, večerja s klasično strežbo), obisk TITOVE ŠPILJE in pohod na Hum, ogled mesta Vis, ogled notranjosti otoka, ogled
podzemnih rovov ter bolnišnice JNA, animacijo, organizacijo ter turističnega spremljevalca.
OBVEZNA DOPLAČILA: prijavnina 14,00€, turistična taksa 1,35€ na osebo na dan, pri prijavi 30-40 potnikov +20,00€.

OTOK ISCHIA**** (OTOK MLADOSTI IN ZDRAVJA)

569,00€ 552,00€

Termini: 04.10.-11.10.2020

CENA VKLJUČUJE: plastenko vode, welcome drink, sladko presenečenje, povratni prevoz z visoko turističnim avtobusom, povratni trajektni prevoz, 7 dnevna namestitev v hotelu****, 7 dnevni polpenzion, vstop v zunanji in notranji
termalni bazen, jutranje razgibavanje, mini olimpijado, fitnes, ležalnike in senčnike na bazenu, animacijo, stroške cestnine, parkirnine, dnevnice šoferja, turističnega spremljevalca ter DDV.
OBVEZNA DOPLAČILA: turistična taksa 3,50€ po osebi na dan in prijavnina 14,00€, pri prijavi 30-40 potnikov +20,00€.

PELJEŠAC***

Termini: 05.09.-12.09.2020

12.09.-19.09.2020

1. termin
2. termin

378,00€ 368,00€
338,00€ 328,00€

CENA VKLJUČUJE: plastenko vode, sladko presenečenje, welcome drink, povratni avtobusni prevoz, povratni trajektni
prevoz, 7 dnevno namestitev v hotelu Orsan***, 7 dnevni polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja ), pohod do frančiškanskega samostana in cerkve Naše Gospe, mini olimpijado, animacijo, organizacijo ter turističnega spremljevalca.
OBVEZNA DOPLAČILA: turistična taksa 1,10€ na osebo na dan, prijavnina 14,00€, pri prijavi manj kot 40 potnikov in
minimalno 30 potnikov 20,00 EUR.

ČRNA GORA**** - 10 dni

Termini: 11.09.-20.09.2020
489,00€
CENA VKLJUČUJE; plastenko vode, pijačo dobrodošlice, sladko presenečenje, povratni avtobusni prevoz z visoko
turističnim avtobusom, 9 polpenzionov (zajtrk in večerja), 9 nočitev v hotelu**** ogled mesta Kotorja, ogled mesta
Trebinje z lokalnim vodičem, slovenskega turističnega spremljevalca, cestnine, parkirnine, organizacija in DDV.
OBVEZNA DOPLAČILA: turistična taksa 1,50 EUR na osebo na dan, enkratna prijava gosta 14,00 EUR, pri prijavi manj
kot 40 potnikov in minimalno 30 potnikov 20,00 EUR.

KORČULA***

Termini: 12.09.-19.09.2020
358,00€ 348,00€
CENA VKLJUČUJE: plastenko vode, sladko dobrodošlico, pijačo dobrodošlice, povratni avtobusni prevoz, povratni trajektni prevoz, 7-dnevno namestitev v hotelu Poisedon***, 7-dnevni polpenzion (samopostrežni zajtrk, večerja s klasično
strežbo), ogled mesta Korčula z lokalnim vodičem, pohod na Kom, mini olimpijado, animacijo, vodeno jutranjo rekreacijo, organizacijo ter turističnega spremljevalca in DDV.
OBVEZNA DOPLAČILA: turistična taksa 1,35 EUR na osebo na dan, prijavnina 14,00 EUR, pri prijavi manj kot 40 potnikov
in minimalno 30 potnikov 20,00 EUR.

MJUS WORLD RESORT & THERMAL PARK****S

Termini: 18.10.-22.10. in 09.11.-13.11.2020
259,00€
CENA VKLJUČUJE: pijača dobrodošlice, plastenka vode, sladko presenečenje, povratni avtobusni prevoz z modernim
turističnim avtobusom, 4-dnevni polpenzion v hotelu Mjus resort & Thermal park ****S (samopostrežni zajtrk in večerja), vstop v termalni park 1800m2, vstop v svet saun ( rimska sauna, finska sauna, bio sauna, turška sauna, zunanji
džakuzi, kneipova kopel, kneipova pot), brisače za sauno, kopalni plašč, Wi-Fi, copate, uporabo fitnessa, dnevnice šoferja, parkirnine, vinjeta, mini olimpijada z bowlingom, animacijo, organizacijo, spremljevalca ter DDV.
OBVEZNA DOPLAČILA: prijavnina 14,00 EUR, turistična taksa 1,00 EUR na osebo. na dan, manj kot 40 potnikov in minimalno 30 potnikov + 20,00 EUR ( pri prijavi minimalno 25 oseb).

MOŽNOST PLAČILA DO 12 OBROKOV! Več informacij o VELIKI BALKANSKI TURI, KORZIKI in BANJI KULAŠI na www.4travel.si
Naročite svoj brezplačni katalog na 01-5497104 in poslali vam ga bomo na vaš dom

MOŽNOST PLAČILA DO 12 OBROKOV!
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569,00€ 549,00€
539,00€ 519,00€

MOŽNOST PLAČILA DO 12 OBROKOV!

Preventivna skrb za
zdravje

1. termin
2. termin

MOŽNOST PLAČILA DO 12 OBROKOV!
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čuječnost in vadba

Strokovni članki
Uvodnik

Strokovni
članki
Uvodnik

Mi pa smo sami sebi najbližji in se zavedamo svoje last- zamaščenost tkiv. K uveljavljenim gibom je po potrebi dodan
ne zdravilne moči. Prva naša naloga je, kot so menili že sta- še nov gib trebušnega plesa v obliki osmice.
Povsem razvidno je, da zdravniku Grishinu niso tuja znanri Grki, da spoznamo same sebe, svojo naravo, saj le tako se
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Hrana, ki krepi možgane in izplavlja težke kovine: črna kumina, bučna semena, mandeljni, orehi, pinjole, indijski oreščki, melisa, pelin, vrtnica, žafran, rožmarin, kurkuma, ingver,
vitamini skupine B, E, magnezij.
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da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Med spanjem se možgani skrčijo,
med možganskimi režami
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Oranžni miget

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Hitim, hitim,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
da telovadbe v Šoli zdravjahitro
ne zamudim.
se je po vsej Sloveniji širila novi
V skupini tisoč zdravih gibov
Kajnaredim,
zgodilo se je pred tem in kaj se bo
ter si telo in zdravje krepim.Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
S telovadbo si misli razbistrim
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Skupina Velenje

minut, potem pa začnejo umirati. Pomanjkanje kisika že v 5
do 10 minutah povzroči stalno poškodbo možganov oziroma
možgansko smrt.

Kaj poškoduje možgane
Pomanjkanje zraka-kisika, vode, maščob in hranil, preveč
kemikalij in težkih kovin, elektromagnetni smog, mikrovalovna sevanja, radioaktivna sevanja, pomanjkanje spanja.
Možgani ne smejo biti na suhem, dehidracija najprej prizadene možgane. Ker starejši ljudje nimajo občutka za žejo, si morajo pripraviti kozarce z vodo in skozi dan popiti vsaj 8 kozarcev vode. Staranje je izsuševanje – zmanjšuje se količina vode
v telesu in ko tkivom začne primanjkovati tekočine, organizem pobere vodo iz sklepov in možganov. Priporočljivo je piti
mehko vodo; mlačno ali toplo z dodatki elektrolitov (solnico,
solni cvet). Če bi telo dovolj hidrirali, bi bila kri redkejša in
bi imeli manj zdravstvenih težav. Možgani potrebujejo tudi
dovolj zraka; vsako pomanjkanje kisika prizadene možgane.
Zelo pomembno je tudi pravilno dihanje in pretočnost vratnega ožilja. Z leti je treba telesu dodati omega 3 maščobe (orehovo olje, oreščki).

Od motnje spomina do demence
Možgani se s staranjem spreminjajo, njihova velikost se
zmanjšuje, zmanjšuje se prekrvitev in s tem dotok kisika in
hranljivih snovi. Posledice teh sprememb se lahko kažejo kot
pozabljivost. Ko posameznik spozna, da mu peša spomin, govorimo o kognitivni motnji. Kognitivna motnja lahko preide v resnejšo obliko demence, kar pa pomeni upad vsaj dveh
funkcij; spomin, težave z orientacijo, govorjenje, presojanje,
razumevanje.

Kako ohraniti vitalnost možganov
Možgani nikoli niso bili obremenjeni in izpostavljeni tako
številnim kemikalijam in sevanjem v taki meri kot v današnjem času. Telefoni, wi-fi omrežja, nočna svetloba in bivalna
biologija, razna sevanja in težke kovine v prehrani, ojačevalci
okusa, umetna sladila, umetna barvila, alkohol, tobak, droge in številni pesticidi, vse to uničuje možganske celice. Če
želimo ohraniti možganske celice in pomagati možganom,
potrebujemo več miru in tišine, več gibanja v naravi na svežem zraku, s pitjem kakovostne vode in prehranjevanjem s
kakovostno hrano.

in tako veselo v nov dan zaživim.
Mi zasedamo trge in mesta.
Vse to v Šoli zdravja vsak dan
doživim in obnovim,
Pot pod noge, to je naša gesta.
zato telovaditi si še naprej srčno
želim.majicah smo videti kot vel
V oranžnih
le kadarAvtorica
dežek pada
seHercog
skrijemo v zav
Jožica

Tudi če so mrzla in meglena jutra,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

Vsak dan,
ko sedem in pol odbije ura,
Himna skupine Ruše
– Bezena
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h

Par
Pod Pohorjem zelenim
nakrogov
Bezeni,tečemo v gosjem redu,
telovadba Šola zdravja zdaj je na
v oranžni barvi jutro juhu,
zaživi,
Pretegujemo na vse strani naše ude za
ko zbrani vsi pri domu
Šoli zdravja,
povtednu
vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi
se razgibavamo kar sred
vasi. vrtimo mlinček, ki nas v duh

z dobro voljo in toploto sončne energi

Po zmernem tempu vKer
krogu
z roko
v roki,vzamemo dva še
eden
ni zadosti,
tistega
si zaželimo srečno v novi
danvojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
in z gibi glave pa do nog
začnemo,
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
koliko zmore vsak presodi
Želvasam.
iz oklepa gleda močno zvedavo

ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Pol ure gibov nam prehitro
mine,
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
na koncu se umirimovšeširokem
vsi, razkoraku noskamo, poljub
pozdravimo na nebu Rišejo
sončekosmice
zlati, in kroge elegantno naši
potem objem za lepši hopsajoč
dan sledi.v krogu visoki naši so posko

Tako zelo ljubko predstavimo naše zak

da nam
Tako vsak dan, vsak teden
inbo
vsekmalu
leto odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
metoda tisoč gibov nas
krepi,
premalo razmigane še so naše noge.
nam daje moč, prežene
slabeodmisli,
Nihče
nas pa se prav nič ne zlaže,
v prijetni družbi kavadazadiši.
mu ob koncu ne prija še pet minut s
Avtor:
Farasin
Telovadba
namMirko
je zdravje
podarila,

navade slabe in lenobo je preteklost sk
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

Prešernov gaj Kranj

Zapišimo spremembe v slovensko usta
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Metoda temelji na zaporedju 28 vaj in prijemov za samopomoč. Vaje in prijemi so razumljivi, preprosti in enostavno
izvedljivi za vsakogar. Temelji na novo identificirani »Krivulji
bolezni«, ki poteka od stopala leve noge do glave. Ta temelji
na medsebojnih relacijah telesnih delov in organov. V članku je prikazan celostni pristop, jasno zaporedje izvajanja vaj
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K nam prišel je doktor Grishin Nikola
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
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7.
Vajo
mo noge naravnost naprej in nazaj.
Ponovimo
8 do 10sonce
krat. na obzorj
Komaj
se je prikazalo
4. vaja »Gugalnica« (pomoč sigmoidnemu (debelemu) črevesu, rektumu, kolkoma in križu). Vajo izvajamo leže. Valjček
položimo v predel križa. Obe dlani položimo na spodnji del
trebuha in ju potiskamo skupaj, dokler gre. Končni položaj
zadržimo 7 do 10 sekund, nato se z rokama vrnemo na sredino trebuha. Enak postopek ponovimo v levo stran. Prijem
ponovimo večkrat, počasi potiskamo dlani globlje v trebuh,
dokler ne začutimo napetosti in rahle bolečine. Na enak način
nadaljujemo z gibi »gugalnicami« navzgor v smeri reber.

so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na pom
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih majicah smo videti kot vel
le kadar
dežek pada
skrijemo v zav
8. vaja »Z glavo v levo in v desno»
(pomoč
srcu,sepljučem,
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
jetrom in želodcu). Vajo izvajamo
leže. Valjček položimo pod
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra

lopatici, pod glavo lahko položimo tanko blazino. Dlani fiksiVsak dan,
sedem
pol odbije ura,
ramo na prsni koš; na spodnji osrednji
in ko
zgornji
delinprsnice.
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h
Počasi obračamo glavo v levo inPar
spetkrogov
počasitečemo
v desno.
Vajo pov gosjem
redu,
novimo 8 do 10 krat v vsakem položaju
rok. Šola zdravja zdaj je na
juhu, telovadba

Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

5. vaja »Zajem« (pomoč sigmoidnemu (debelemu) črevesu, rektumu in kolkoma). Obe dlani položimo na spodnji del
trebuha in ju porinemo pod sigmoidno črevo, zajamemo ga
z obema dlanema spodaj s leve strani in obenem ob pritisku
tudi vibriramo. Končni položaj zadržimo 7 do 10 sekund,
nato črevesje vlečemo v smeri proti popku.

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost sk
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.

Zapišimo spremembe v slovensko usta
recept preprost za zdrav duh in čisto g
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja

Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.

Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
Verjemi doktorju in končno štekaj.
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Še zlasti
razveseljivo
dejstvo, da se naša
telo3. vaja »Krog
pomoči«
(pomočjedvanajsterniku,
želodcu,
nezadržno
širi, da je
vedno
»oranžnih
žolčniku invadba
slinavki).
Vajo izvajamo
leže,
dlanveč
položimo
na
kotin je
simpatično
trebuh, podmigetalkarjev«,
desno stran reber
nižje
od popkazapisala
in s prstinaša
(revaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
ševalci) nežno
stran
od mesta bolečine v nasprotni
vidi,drsimo
toda vodi
telovadbo!
smeri v skladu s stopnjami terapije. Vsaka stopnja traja 7 do
Vednostopnjo
več nas
je, večkrat
zdravihzaporedoma
ali manj zdravih,
10Jug
sekund. Vsako
lahko
ponoZapisala: Ivana
mlajših
in
starejših,
tudi
90-letniki
so med
nami, in
vimo, dokler ne začutimo učinka, to je zmanjšanja
bolečine.

6. vaja »Križ gor – dol« (pomoč križu in rektumu). Vajo
izvajamo leže. Valjček položimo nad križ. Leže z iztegnjenimi
nogami – dvigujemo in spuščamo križnico. Ponovimo 8 do10
krat.
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9. vaja. »Premik rebrnega kota« (pomoč srcu, pljučem, jetrom in želodcu). Vajo izvajamo leže. Valjček položimo pod
lopatici, pod glavo lahko položimo tanko blazino. Z levo in
desno dlanjo primemo rebrni kot in ju premikamo diagonalnam prišel
je doktor
Nikolay, vdih in izdih. Vajo
noKdesno
in navzgor.
PriGrishin
tem naredimo
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
ponovimo
8 do 10 krat.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,

Oranžni migetalkarji

13. vaja »Sprostitev atlanta« (pomoč vitalnim centrom možganov). Vajo izvajamo leže. Valjček podložimo pod lopatici.
Glavo obrnemo levo, s prsti desne roke poiščemo atlant (1.
vratno vretence), ki leži takoj za ušesom in ga rahlo premikamo naprej in nazaj in tako razbremenjujemo. Vajo ponovimo
3 do 4 krat.

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
in za še več bivanja v naravi? Vsako leto začnem
Komaj se je prikazalo sonce na obzorju,
s pripravami na novo številko našega časopisa v
so vztrajni in najbolj pogumni že hiteli k morju.
sredini januarja. Letos mi je ob pripravah in branju
Telovadba se je rodila v Piranu, na pomolu kamnitem,
člankov spomin nehote uhajal nazaj, na praznovanje
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v ritem.
14.
vaja
»Sprostitev
z leve
stranovega letatilnično
v družbisenčnične
vrstnikov.odprtine
Malo smo
pojedli,
Ta Grishinova telovadba res je špica,
10.
»Raztezanje
prsnice
gornovica.
– dol, levo – desno« (po- ni lobanje« popili,
si ogledaliVajo
ognjemet
(pomočzaplesali,
vitalnimpoklepetali,
centrom možganov).
izvahitrovaja
se je
po vsej Sloveniji
širila
večer seGlavo
je prijetno
Pred
odhodom
Kaj
zgodilo in
se prsno
je predvratnemu
tem in kaj delu
se bohrbta).
po tem?
moč
pljučem
Vajo izvajamo jamo leže naintrebuhu.
obrnemokončal.
v desno.
S prsti
desne
Ja,
postali
bomo
svetovni
fenomen.
sem
prijateljici
pomagala
pospraviti
posodo
leže. Valjček položimo pod lopatici, pod glavo položimo tan- roke zatipamo tilnično in senčnično kost na levi strani in 3indov
Telovadbo bomo povabili v prav vse ustanove,
odročnem kuhinjskem kotičku zagledala mizico, na
ko sblazino.
Z obema
dlanema
primemo
4 krat rahlokateri
zmasiramo
ta predel.
tem bomo
strli vse
predsodke
o njej inprsnico
okove. in jo raztezaje bilo lepo
razporejenih polno tablet različnih
mo navzgor, navzdol, levo in desno. Vajo vsakokrat ponovivrst.
Vprašala
sem jo, zakaj ima toliko škatlic; dejala
Mi zasedamo trge in mesta.
moPot
8 do
10noge,
krat. to je naša gesta.
pod
je, da so to tablete, ki jih z možem uživata vsak dan.
V oranžnih majicah smo videti kot velik šop dehtečega cvetja,
Večino jih predpiše zdravnik, nekaj pa je takšnih, ki
le kadar dežek pada se skrijemo v zavetja.
jih kupita brez recepta. Bila sem šokirana. Vedela
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
sem, da imata nekaj zdravstvenih težav, nikoli pa
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra.
nisem razmišljala o tem, koliko tablet pravzaprav
Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
potrebujeta. Vem, da se ljudem po 60. letu starosti
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat hura.
intenzivno začno kopičiti zdravstvene težave, ki jih
Par krogov tečemo v gosjem redu,
je treba zdraviti, nisem pa vedela, koliko vrst zdravil
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na sporedu.
ljudje pojedo vsak dan. Z možem imava sicer sem
Pretegujemo na vse strani naše ude zaspane,
ter tja težave, zlasti jaz sem bolj občutljiva, vendar
po tednu vadbe vse so nam že vaje znane.
Dodatnoimava
je potrebno
tuditerapijo.
točko Feng
Fu. To
le vsaksprostiti
eno stalno
O vsem
temstorisem
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duhu ves prelije
mo
tako,
da
na
točko
položimo
kocko
ledu
(2x
2
cm)
in
jo tam
se
pogovorila
z
možem;
tudi
on
je
bil
presenečen.
11.
vaja
»Raztezanje
prsnično-rebrnih
sklepov«
(pomoč
z dobro voljo in toploto sončne energije.
Menil zjutraj
je, da na
imava
ker pred
pri svoji
starosti
držimo 20 minut,
teščesrečo,
in zvečer
spanjem.
Na
Kerpljučem,
eden ni zadosti,
vzamemo
dva
še iz
zaloge,leže. Valjček
srcu,
jetrom in
želodcu).
Vajo
izvajamo
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katerem z rokami rišemo velike kroge.
nimava
veliko
zdravstvenih
težav.
Mož
je
nato
nekaj
dva
do
tri
dni
napravimo
odmor.
Postopek
je
zelo
koristen
za
položimo pod lopatici. S prsti zatipamo sklepe med rebri in
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlja,
časa
vse
svoje
znance
in
prijatelje,
naše
vrstnike,
boj
proti
različnim
bolečinam
in
boleznim,
povečuje
energijo,
prsnico,
rahlo
vsako
posebej raztezamo iz leve
lastovka
radapritisnemo
poletela bi,in
a se
obotavlja.
spraševal,
koliko
tabletindnevno
jemljejo. Odgovori
vrača spanec,
preprečuje
prehlad
celo pomlajuje.
oklepa
gleda močno
zvedavo, 3 do 4 krat na vsain Želva
desne izstrani
navzven.
Vajo ponovimo
so
bili
zanimivi
in
število
tabletk,
ki jih uživajo
ni rebrnem
ji všeč, kar
vidi, in smuk, na hitro skrije svojo glavo.
kem
sklepu.
prijatelji
in
znanci,
je
bilo
od
štiri
do
dvanajst na
Bučka na repku miga gor in dol, pa levo desno, da ne zadrema,
vajaaktivni,
»Fiksacija
zane.
gozd
dan. Nekateri znanci so 15.
fizično
drugi
v širokem razkoraku noskamo, poljubljamo kolena.
Rišejo osmice in kroge elegantno naši boki,
hopsajoč v krogu visoki naši so poskoki.
Tako zelo ljubko predstavimo naše zaklone, predklone in poklone,
da nam bo kmalu odprta pot na kraljeve trone.
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut sproščujoče masaže.

ni
žganom).
Vajo
izvajamovleže.
Valjček
položimo pod lopatici.
Zapišimo
spremembe
slovensko
ustavo,
Glavo
obrnemo
levo,
s prsti
vratna vretenca in jih
recept
preprostv za
zdrav
duhzačutimo
in čisto glavo.
Nasmejan od
obraz
in polna
pljučarahlo
imamo
mi kisika,Vsako vrev zaporedju
spodaj
navzgor
masiramo.
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več ne mika.
tence
posebej
zmasiramo
3
do
4
krat.
Opravljivost in zbadljivke so nam zadnja briga,
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Oranžni miget

da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
V sončnih barvah vsa Slovenija naj m
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Zapisala: Ivana Jug

18. vaja »Premik rebrnega kota gor in desno« (pomoč srcu,
pljučem, jetrom in želodcu). Vajo izvajamo stoje. Roki položimo na levi rebrni kot in premikamo gor in v desno. V skrajni
legi naredimo vdih in izdih. Vajo ponovimo 8 do 10 krat.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj
so vztrajni in najbolj pogumni že hitel
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
Ta Grishinova telovadba res je špica,
hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
s tem bomo strli vse predsodke o njej

Mi zasedamo trge in mesta.
Pot pod noge, to je naša gesta.
V oranžnih
majicah smo
videti kot vel
21. vaja »Masaža mehkih mišic
stegna« (pomoč
medenici,
le kadar
dežek
pada Masiramo
se skrijemo v zav
kolkom in kolenom). Vajo izvajamo
sede
ali leže.
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
notranje mišice stegna . Začnemo
dimeljskem
delu
in spu-iz cukra
mi v
veselo
migamo,
saj nismo

ščamo do kolena. Masiramo 2 do 3 minute.

nice in obračanje z očmi«

Zgodbo se mi je zdelo
vredno
zapisati, še
zlasti
(pomoč
zagozdnici).
Vajo
izpo prebiranju vaših prispevkov in odzivov na
vajamo
leže
na
hrbtu.
S
prsti
predlagano rdečo nit člankov, za katero smo se
zatipamo
odločili v tokratni številki
in jo zagozdnico
poimenovali(senca)
učinki
in
jo
fiksiramo.
Oči obračatelovadbe. Vsi ste jih opazili, saj telovadba
vpliva
mo v obliki
številke
na boljše fizično in psihično
počutje,
torej naosem.
naše
telo in našo dušo. Najbolj
me je navdušil
Vajopa
ponovimo
8 do podatek
10 krat
iz naše ankete, da kar
45 odstotkov
anketiranih,
v vsako
smer.
ki so stari povprečno 65 let, ne jemlje nobenega
zdravila v obliki tablet. Nekaterim je bila po tem,
16. vaja »Raztezanje
tilnika in čela v nasprotni strani« (poko so začeli redno telovaditi, celo ukinjena terapija
moč tilnici sintabletami.
čelnici). Vajo
izvajamo
hrbtu.
Z obema
Gibanje
je torejleže
res na
zelo
pomembno
za
dlanema objamemo
temenici
in
mehko
tkivo
in
ju
vlečemo
zdravje in dobro počutje človeka, kar potrjujejo
tudi
narazen. Vajo
začnemo
na tilnici,
na temenici
in nazadv
stroka
in veliko
dobrihnato
izkušenj,
ki jih opisujete
vaših
prispevkih.
nje na čelnici; ponovimo 8 do 10 krat v vsako smer.

samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote miga.
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovednost.
Verjemi doktorju in končno štekaj.

20. vaja »Premik ledvenih vretenc naprej« (pomoč črevesju, spolovilom, ledvenemu delu hrbta in medenici). Vajo
izvajamo stoje. Pesti damo v ledveni predel in v zaklonu od
spodnjih vretenc navzgor rahlo pritiskamo na posamezno
K nam prišel je doktor Grishin Nikola
vretence. Ponovimo 8 do 10 krat.

Spoštovani bralci
in bralke,

skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
12.
vajanadeli
»Premikanje
prsnih
in sivratnih
vretenc z desne straPoleti
brez sramu
bomo
kopalke,
diagonalno
in levo«so(pomoč
pljučem, vratu, mobrez maščobgor
in celulita
grajene srcu,
naše migetalke.

17. vaja »Raztezanje nosu in tilnika v nasprotni strani«
(Pomoč tilnici in čelnici). Vajo izvajamo leže na hrbtu. Z dlanema primemo čelnico in nos, ju vlečemo narazen in ob tem
oči obračamo v obliki osmice. Vajo ponovimo 8 do 10 krat.

19. vaja. »Premik križa naprej« (pomoč črevesju, spolovilom, ledvenemu delu hrbta in medenici). Vajo izvajamo stoje.
Z dlanema primemo križnico in v zaklonu z njima pritisnemo
direktno v križnico ter pritisk pošljemo naprej in navzgor. Ponovimo 8 do 10 krat.

Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h
Par krogov tečemo v gosjem redu,
juhu, telovadba Šola zdravja zdaj je na
Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker eden ni zadosti, vzamemo dva še
tistega vojaškega, in žrmlje, pri katere
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
Želva iz oklepa gleda močno zvedavo
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
22. vaja »Masaža zadnjih mišic
meč« (pomoč medenici,
Bučka na repku miga gor in dol, pa lev
kolkom in kolenom). V sedečem
položajurazkoraku
masiramo
zadnje poljub
v širokem
noskamo,
Rišejo
osmice2 in
elegantno naši
mišice meč od kolena do stopala.
Masiramo
dokroge
3 minute.
hopsajoč v krogu visoki naši so posko
Tako zelo ljubko predstavimo naše zak
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
premalo razmigane še so naše noge.
Nihče od nas pa se prav nič ne zlaže,
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

Telovadba nam je zdravje podarila,
navade slabe in lenobo je preteklost sk
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
brez maščob in celulita so grajene naš

Zapišimo spremembe v slovensko usta
recept preprost za zdrav duh in čisto g
Nasmejan obraz in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta in alkohol nas več
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja

Še zlasti razveseljivo je dejstvo, da se naša telovadba nezadržno širi, da je vedno več »oranžnih
migetalkarjev«, kot je simpatično zapisala naša
vaditeljica Ivana Jug,ki ne vidi. Prav ste prebrali: ne
vidi, toda vodi telovadbo!

Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
Verjemi doktorju in končno štekaj.

Vedno več nas je, zdravih ali manj zdravih,
mlajših in starejših, tudi 90-letniki so med nami, in
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23. vaja »Desna peta na levem stopalu« (pomoč stopalom).
Vajo izvajamo leže. Noge iztegnemo. Desno peto položimo
na levi nartni lok in ga rahlo masiramo 2 do 3 minute. Hkrati
razgibavamo levo stopalo v različne smeri.

Oranžni migetalkarji
K nam prišel je doktor Grishin Nikolay,
da ustvaril bi zdravja in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je zanj šokantno,
skoraj bi se reklo alarmantno.
Želel je spraviti v prakso svoje znanje,
uresničiti načrt in svoje sanje.
Tuhtal je, kako na svet prišla bi strokovna knjiga
V sončnih barvah vsa Slovenija naj miga.
1000 gibov napraviti v pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

obliki osmice. V vsakem položaju naredimo po 8 do 10 ponovitev. Pri obračanju glave je treba delati pazljivo brez močnih
zasukov; zaradi stabilnosti trupa in preprečitve vrtoglavice je
to vajo bolje izvajati sede. Glavo obračamo v obliki osmice 1
ali 2 obrata v eno smer, enako v drugo smer in nato se ustavimo in počivamo. S časom bo ta predel bolj razgiban, vrtoglavice pa se bodo zmanjšale.

Spoštovani bralci
in bralke,

kako ste preživeli zimo, se veselite pomladi, ki nam
prinaša nove izzive za še bolj aktivno rekreacijo
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Šola Zdravja

Pesmi in himne
Uvodnik

Skupina Radovica pri
Metliki

Pesmi
in himne
Uvodnik

Prednost je v gibanju
Oranžni migetalkarji

Skupina Portoval Novo mesto

Himna Skupine
Šmartno ob Savi
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da
kar
45
odstotkov
Telovadba
nam je
podarila,
Če napraviš res vse vaje,anketiranih,
prav prijazno
se zdravje
pozdravimo,
Ko si zjutraj pomanemo oči, ki so stari povprečno
65 let, ne jemlje nobenega
navade slabe in lenobo je preteklost skrila.
uženeš
v kozji rog.
že poskočno
v krogu
tečemo,
Poleti
nadeli brez
sramu
bomo si kopalke,
tablet.
Nekaterim
je bila po tem,
po kavici vsaka izmed nas, zdravila v oblikivse
Jaz
pa
pojdem,
k telovadbi,
al’ pa
hitro,inhitro
hodimo.
brez
maščob
celulita
so grajene naše migetalke.
ko
so
začeli
redno
telovaditi,
celo
ukinjena terapija
v Partizana k telovadbi pohiti.
da razgibam
si telo,
s tabletami. Gibanje
je torej res
zelo pomembno za
Zapišimo
spremembe
v slovensko ustavo,
Me klene Zagorjanke se ne damo,
S tisoč gibi
se krepimo,
zdravje
in
dobro
počutje
človeka,
kar potrjujejo tudi
v
eni
roki
nosim
sonce,
recept
preprost
za
zdrav
duh
in
čisto
glavo.
saj za zdravje poskrbeti znamo,
mraza nič se ne bojimo,
stroka in veliko vdobrih
izkušenj,
ki jih opisujete v
Nasmejan obraz in polna pljuča imamo mi kisika,
drugi
roki
zlati
smeh.
naš um in telo sta nam hvaležna,
naj bo sonce
al’ painnaj
pada dež
jeznoritost,
cigareta
alkohol
nas več ne mika.
vaših prispevkih.
zato je gibanje neizbežno.
Kaj pa pravimo zdaj mi,
vaje prav vse
Opravljivost
in naredimo.
zbadljivke so nam zadnja briga,
Še zlasti razveseljivo
je dejstvo, da se naša telosamo da vsa Slovenija v ritmu zdravja in lepote
miga.
Gibi,
tek in hoja,
mi vsi telovadci.
Soncu, zemlji se zahvalimo,
vadba
nezadržno
širi,
da
je vedno več »oranžnih
Dobra vadba je najbolja,
Nazadnje pa še preprosto, kratko povabilo, zagotovljena je dobra volja.
z energijo se napolnimo,
migetalkarjev«,
kot
je
simpatično
zapisala naša
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
Naša zlata leta neusmiljeno bežijo,
To
si piše
za
uho.
vaditeljica
Ivana
Jug,ki
ne
vidi.
Prav
ste
prebrali: ne
zdaj
klepet
se
prične,
takole ti povemo v vednost:
s telovadbo se nam spomini spetž
Migaj, dihaj, popek stiskaj!!!!!
vidi, toda vodi telovadbo!
»Pridi
nam in nam
napasi
prav kprijetno
je,svojo radovednost.
osvežijo.
Verjemi
in končno
Juhej!!!!!!!!
včasih doktorju
tudi posladkamo
se.štekaj.
Vedno več nas
je, zdravih ali manj zdravih,
Avtorica
Zapisala: Ivana
Jug Vida Kos
Avtorjitudi
Člani
skupine Ruše
– Smolnik
Avtorica Ivi Vrtačič
mlajših in starejših,
90-letniki
so med
nami, in
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Skupina Hajdina
Na Hajdini pri kapeli, naša Marta živi,
ki letos v juliju 80. rojstni dan slavi.
Vesele narave, dobrega srca,
vsakdo jo takšno od blizu in daleč pozna.
Ljubezen do zemlje, živine in rož,
delo je njeno, užitek, ponos.
Življenje ni vedno tepih iz rož,
tudi trnje in bol, nam prekriža ta pot.
Na gmajni si zjutraj masiraš telo,
z nasmehom in petjem, se oziraš v nebo.
Lastovka z nasmehom je tvoj element,
masaža telesa, so zate nebesa.
Naj ti bog nameni obilo še let,
želimo ti zdravja, ostani z nami še dolgo na svet.
Avtorica Francka Cartl

Dež, že spet dež
Rano juto, pogled skozi okno.
sivina in dež, dež, dež.
Dan je ves zaspan, meglen in deževen.
Kapljice neusmiljeno tolčejo po oknu,
zlivajo se v luže, luže v potoke.
In potoki v reke.
Voda odnaša vse pred seboj,
tudi moje turobne misli.
Zavrtim se na peti in oblečem plašč
pa hitro v nov dan, čeprav v deževen dan.
Avtorica Marija Miklič, skupina Želimlje
Skupina Stojnci

Stojnci smo

Stojnci smo in premagamo vse, kar nas boli,
bolečino, žalost, a najbolj če smo sami.
Ob sedmih zjutraj vsi srečni se dobimo,
v levo, v desno, gor in dol, telovadimo že vsi. Hej!
»Zdravje« naše geslo je, nosimo oranžne majčke.
Naj smo stari ali mladi radi se imamo vsi.
Če prijatelj je v stiski, brž k njemu pohitimo,
če se dela, al› če se žura, me smo vedno vkup.
Stojnci smo in premagamo vse, kar nas boli,
bolečino, žalost, a najbolj če smo sami.
Ob sedmih zjutraj vsi srečni se dobimo,
v levo, v desno, gor in dol, bolečina se zgubi. Hej!
Tudi ko se razidemo, se ne pozabimo.
Naše prijateljstvo je močnejše, kot je pozabe moč.
Še čez petdeset let prav tukaj se dobimo,
do tačas pa, prijatelji dragi, vam želimo srečo vse povsod!
Stojnci smo in premagamo vse, kar nas boli,
bolečino, žalost, a najbolj če smo sami.
Ob sedmih zjutraj vsi srečni se dobimo,
v levo, v desno, gor in dol, radi se imejmo vsi. Hej!
(priredba Gasilci smo – Don Juan)

Ivan Laura

Pesem skupine Pribanjci

Oranžni miget

Po prstima i petama, svoga tela ponosnog,
ide grupa narandjasta. Zdravje zove uporno.
K nam
prišel
je vrat,
doktor Grishin Nikola
Svako jutro zimi, ljeti , ruke,
noge,
ledja,
da
ustvaril
bi
zdravja
mi nedamo da boluju, pa vježbamo za inat. in veselja raj.
Zdravstveno stanje naših teles bilo je z
Postat ćemo lastavice, rode,
bučebii se
ribice.
skoraj
reklo alarmantno.
Pjevat ćemo ha, ha, ha, biti
družba
vesela.v prakso svoje znanje
Želel
je spraviti
načrtcijeli
in svoje
sanje.
Nek nas čuje susjed mago,uresničiti
nek nas vidi
svijet,
Tuhtal je, kako na svet prišla bi stroko
Mi ne damo zdravje svoje,Vživjet
ćemo zauvjek.
sončnih barvah vsa Slovenija naj m
Avtor
Članivskupine
1000 gibov
napraviti
pol ure,
ni je boljše shujševalne kure.

Komaj se je prikazalo sonce na obzorj

Pod Topom, Novo
mestoin najbolj pogumni že hitel
so vztrajni
Telovadba se je rodila v Piranu, na po
Eno leto bo minilo,
kjer sta se gibkost in eleganca zlili v r
tam pod Topom
Ta Grishinova telovadba res je špica,
se je zgodilo. hitro se je po vsej Sloveniji širila novi
Šola zdravja, Kaj zgodilo se je pred tem in kaj se bo
Ja, postali bomo svetovni fenomen.
družba zbrana
Telovadbo bomo povabili v prav vse u
vsak dan se razgibava.
s tem bomo strli vse predsodke o njej
Če kdo zboli
Mi zasedamo trge in mesta.
ali ga včasih ni
Pot pod noge, to je naša gesta.
drugih pet ga V
nadomesti.
oranžnih majicah smo videti kot vel
Razgibavajmolesekadar dežek pada se skrijemo v zav
Tudi če so mrzla in meglena jutra,
veselo še naprej,
mi veselo migamo, saj nismo iz cukra
saj nas druženje
in gibanje Vsak dan, ko sedem in pol odbije ura,
pozdrav v nebo zveneč se širi trikrat h
vsak dan veseli.
Par krogov tečemo v gosjem redu,
AvtoricaTerezija
juhu,
telovadba ŠolaBalažević
zdravja zdaj je na

Pretegujemo na vse strani naše ude za
po tednu vadbe vse so nam že vaje zna
Z dlanmi vrtimo mlinček, ki nas v duh
z dobro voljo in toploto sončne energi
Ker
eden
ni zadosti,
dva še
V Mariboru se kar dogaja, brez
vala
oranžnega
nevzamemo
gre.
vojaškega,
in žrmlje, pri katere
V parku skačemo in migamo, tistega
na Pohorje
sopihamo,
Na eni nogi čaplja se šopiri in postavlj
se gor raztegnemo in gibamo. lastovka rada poletela bi, a se obotavlj
V Domžalah in Velenju od mariborskih
oranžnih
žari. zvedavo
Želva iz oklepa
gledavse
močno
ni ji všeč, kar vidi, in smuk, na hitro s
Še na morje se, v Izolo povabimo,
na repku miga gor in dol, pa lev
telovadimo, po morju plujemo,Bučka
se s Primorci
veselimo.
v širokem razkoraku noskamo, poljub
Poletje na Rotovžu zaokrožimo,
Rišejo osmice in kroge elegantno naši
kako »fit« kljub letom smo in hopsajoč v krogu visoki naši so posko
zelo ljubko predstavimo naše zak
povabilo v državni parlamentTako
prislužimo.
da nam bo kmalu odprta pot na kraljev
Zdaj zares, kako »fit« in zdravi
smo,
Črke o x y niso vedno oblike stroge,
v Moravskih toplicah z meritvami
preverimo.
premalo
razmigane še so naše noge.
Nihče od giba
nas pa
se prav nič ne zlaže,
S Ptujčani se družimo, jih ob Simbiozi
obiščemo.
da mu ob koncu ne prija še pet minut s

V Mariboru se dogaja

Z otroci »našo prihodnostjo« telovadimo,
Telovadba nam je zdravje podarila,
jim veselje do gibanja pokažemo.
navade
slabe in bo.
lenobo je preteklost sk
Ko v naša leta pridejo to »dodana
vrednost«
Poleti nadeli brez sramu bomo si kopa
Za aktivni konec leta Kongresni
trgmaščob
obarvamo,
brez
in celulita so grajene naš
od sedenja otrple ude kljub mrazu v čudovitem sončku
Zapišimo spremembe v slovensko usta
recept preprost za razgibamo,
zdrav duh in čisto g
malce zapojemo, državni zborNasmejan
z oranžnim
žarom
obraz
in polna pljuča imam
jeznoritost, cigareta
in alkohol nas več
obarvamo.
Opravljivost in zbadljivke so nam zad
Z ogledom Ljubljane – pravljično
okrašene,
samo da vsa Slovenija v ritmu zdravja
si praznično vzdušje v duše pričaramo.
Nazadnje pa še preprosto, kratko pova
Zdravo je: brez tabletk in preparatov
gibati se in veseliti,
da telo bo tvoje zdravo, čilo,
se oranžnim iz društva Šola zdravja
priključiti,
takole ti povemo v vednost:
»Pridi k nam in napasi svojo radovedn
se objemati, s hormoni sreče napolniti.
Verjemi doktorju in končno štekaj.
Ti ohranjajo notranji mir in zadovoljstvo.
Avtorica Erika Rajšp
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