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S eveda, da po-
škodba za vr-
hunskega špor-
tnika lahko 

pomeni predčasno pre-
kinitev njegove špor-
tne poti.

In vsi nekako razume-
mo veliko angažiranost 
športnikov v zdravje in 
optimalno pripravljenost. 
Kaj pa mi, »običajni« lju-
dje? Se zavedate, da smo 

  VRHUNSKI 
ŠPORT Vsi se 
strinjamo, da se 
mora vrhunski 
športnik za uspeh 
odreči marsikateri 
»običajni« stvari, 
prostega časa 
praktično nima, 
njegov dan pa 
spremljata izredna 
organiziranost in 
disciplina.

Prvaki
v

deluje podobno, kot če 
bi na dan pokadili škatli-
co cigaret.

Vse Več debelih
V zadnjih 30 letih je 

povprečna raven špor-
tne aktivnosti ostala ena-
ka, čas sedenja pa se je 
podaljšal za osem od-

stotkov, tudi število lju-
di s prekomerno tele-
sno težo se je v tem času 
podvojilo. Želite (p)ostati 
zdravi, vitalni, z optimal-
no telesno težo? Če v svo-
jo dnevno rutino ne boste 
vnesli nekaj svežine, gi-
banja ter drugačnega na-
čina razmišljanja in ravna-
nja s svojim telesom, po-
tem vam to ne bo uspe-
lo. V sedečem položaju se 

Vsi smo športniki

Najbolj slastni 
pari te pomladi

Šele začimbe in dišav-
nice dajo mladi zelenjavi 
tisti pravi, žlahtni okus. 
Predstavljamo pare, ki se 
najboljše ujemajo.
Šparglji in drobnjak so 
zmagovalna kombinacija, 
skupaj s peteršiljem pa 
drobnjak izboljša tudi 
okus mladega korenčka.
Če boste lovor dodali 
mlademu grahu, ne 
boste zgrešili. Z materino 
dušico in zeleno pa boste 
dobili idealen šopek pri 
začinjanju mladega kore-
nja in bučk.
Bob najprej začinite z 
olivnim oljem, potem pa 
mu dodajte origano.
Mladi bob in šparglji 
bodo še okusnejši, če jih 
boste oplemenitili z oliv-
nim oljem in baziliko. 
Za jedi z žara in pire iz 
mladega graha pa je ide-
alna popestritev meta.

na neki način vsi vrhunski 
športniki? In to v sedenju, 
saj novejše raziskave ka-
žejo, da sedečemu polo-
žaju namenjamo več časa 
kot pa spanju, v katerem 
naj bi se naše telo rege-
neriralo in si nabiralo no-
vih moči.

Kot Kajenje
V povprečju člo-

vek v razvitem sve-
tu presedi 9,3 ure 
dnevno, medtem ko 
spanju nameni 7,7 
ure dnevno. Sede-
či življenjski slog je 
v povprečju z našimi 
biološkimi potrebami, saj 
se je naše telo skozi evo-
lucijo razvilo za gibanje, 
ne za celodnevno sede-
nje. V razvitem svetu se-
deči način življenja pred-
stavlja velik zdravstveni 
problem, najnovejše raz-
iskave kažejo, da več kot 
šest ur sedenja na dan 
prinaša povečano tvega-
nje za zdravstvene teža-
ve, na naš organizem pa 

 V razvitem 
svetu sedeči način 
življenja predstavlja 
velik zdravstveni 

problem.

Na kratko

Vitamini in svežina za nujno potrebno energijo
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  Po dvajsetih 
minutah kopeli, 
ki ste ji dodali 
eterično olje, 
boste kot 
prerojeni.

 Če ste brezvoljni, 
vam primanjkuje energije 
in dobre volje, se vas 
loteva celo potrtost, vas je 
zagrabila sezonska 
utrujenost, značilna za 
prehod iz hladnega v 
toplejši letni čas, si 
pomagajte z našimi 
namigi, pa boste kmalu 
spet v najboljši formi! In 

prav noben od naših 
nasvetov ne zahteva 
kakšnega posebnega truda.

Po regrat
Že pred nekaj tedni so 
najbolj pridni začeli nabirati 
regrat. Regrat je prava vita-
minska bomba; v njem je 
ogromno železa, vitamina 
C, magnezija ter drugih 

snovi, ki telo prerodijo, oči-
stijo in napolnijo z zdravjem. 
V višjih legah v tem času 
dobimo še majhnega, v ni-
žinah pa že cveti – a ni zato 
nič manj zdrav, užitni pa so 
tudi cvetovi.
 
osVežiteV V razPršilu
Kadar med delom začutite, 
da se vas loteva silna utruje-

zakaj se ne bi v prihodnjih tednih z malo truda kar prerodili?

sedenju
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namreč zmanjša poraba 
kalorij, število encimov, 
ki pomagajo razbijati ma-
ščobo, pa se zmanjša za 
90 odstotkov.

PoVabilo
In zato – gibajte se! 

Prvi korak je obisk jav-
ne tribune, namenjene 
vsem generacijam, vsem, 
ki »nimate časa« ukvarja-
ti se s sabo, a ste nagnje-
ni k debelosti in se pre-
malo gibate, se počutite 
utrujene, izčrpane in ne-
zadovoljne. Preverjena in 
strokovna ekipa vam bo 
ponudila nasvete in po-
magala, da sami ozavesti-
te, na kateri način naredi-
ti življenje kakovostnejše 
in boljše.

Javna tribuna se bo 
odvijala 21. aprila 2016 z 
začetkom ob 17. uri v pre-
davalnici Mestne knji-
žnice Kranj, Gregorčiče-
va ulica 1 (nekdanji Glo-
bus). Vstop je brezplačen. 
Predavatelji pa so: doc. 
dr. Gregor Starc, prof. šp. 
vzg. (Fakulteta za šport 
Univerze v Ljubljani), mr. 
spec. Ana-Marija Jago-
dić Rukavina, inovator-
ka body tehnike (Kinezi-
ološko učilište body teh-
nike, Zagreb), Sara Jere-
bic, spec. zdt. (strokovna 
direktorica Družinskega 
inštituta Bližina), Barba-
ra Tavčar, master body in-
štruktorica (PBS športni 
center odličnosti, Kranj).

Več kot šest 
ur sedenja 

na dan na naš 
organizem 
deluje podob-
no, kot če bi na 
dan pokadili 
škatlico 
cigaret.

90 
se v 

sedečem 
položaju 
zmanjša 

število en-
cimov, ki 

pomagajo 
razbijati 

maščobo.

odstotkov

nost in da bi najraje legli, 
tega pa si zaradi preobilice 
dela vseeno ne morete pri-
voščiti, si obraz poškropite 
s termalno vodo v razpr-
šilu. Koža bo tako dobila 
novo porcijo vlage, telo 
se bo predramilo in spet 
boste polni energije. 
 
šumeče  
zdraVje
Če med delom nimate 
možnosti, da bi si privoščili 
sveže iztisnjene sadno-

-zelenjavne napitke, si 
pomagajte z vitaminskimi 
šumečimi tabletami. 

manjši  
odKloP
Med opoldanskim odmo-
rom v službi izkoristite 
čas za hiter sprehod do 
bližnjega parka. Če si 
česa takšnega vseeno ne 
morete privoščiti, stopite 
za hip do okna, ga na 
stežaj odprite in nekajkrat 
globoko vdihnite. 

osVežilna KoPel
Je bil dan naporen in utru-
jajoč, se počutite kot izžeta 
cunja? Natočite si vodo 
(ne preveč toplo), dodajte 
nekaj kapljic rožmarino-
vega eteričnega olja ali pa 
olja poprove mete in se 
potopite v dišečo vodo. Po 
dvajsetih minutah boste 
kot prerojeni! In ko boste 
kožo namazali še s hranilno 
kremo, mlekom ali losjo-
nom prijetnega volja, boste 
prava energijska bomba.

sedenju

za

Poskrbljeno bo 
tudi za aktivno 
varstvo vaših 
najmlajših, zato 
izgovorov, da 
nimate časa (ali 
varstva), ni.

Organizatorji
javne tribune 
Gibajte se»


