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Kakovost in množičnost

Gimnastika sodi med bazične 
športe in je poleg atletike te-
meljna športna zvrst, ki je iz-
jemnega pomena za gibalni 
razvoj posameznika. Ena naj-
pomembnejših nalog gimna-
stičnega programa je razvijanje 
osnovnih gibalnih sposobnosti, 
poudarek je tudi na lepoti giba-
nja, pri čemer mora biti gibanje 
tehnično pravilno, sprošče-
no in lahkotno. Poleg razvija-
nja gibalnih sposobnosti je ena 
najpomembnejših značilnosti 
športne gimnastike prispevek 
k vzgoji in oblikovanju otroko-
ve osebnosti. 

Pomembnosti gimnastike se 
zavedajo tudi v športnih dru-
štvih v Mariboru in okolici, ka-
terih osnovna dejavnost je prav 
ta bazični šport. Začetki segajo 
v leto 1907, ko je bilo ustano-
vljeno društvo Sokol Maribor, 
naslednik katerega je Športno 
društvo Center Maribor, ki je 
leta 2007 proslavljalo stoletni-
co in deluje še danes. V vrstah 
tega društva so vadili številni 
znani Mariborčani, člana sta 
bila tudi Leon Štukelj in Josip 
Primožič - Tošo. 

Današnje ŠD Center Maribor 
deluje na lokaciji ob Mestnem 
parku in šteje 1200 članov, ki 
se delijo v naslednje vadbene 
sklope: tekmovalna gimnasti-
ka, vadba otrok s starši, gimna-
stika za otroke, nadaljevalna 
gimnastika, gimnastika za mla-
dino in odrasle, pilates in miks 
vadba, gimnastika v osnovnih 
šolah in zdrav življenjski slog, 
ponujajo tudi počitniško dejav-
nost in rojstnodnevne zabave z 
gimnastično vsebino. 

Leta 1919 je v bilo v Mari-
boru ustanovljeno Sokolsko 
društvo Studenci, kasneje pre-
imenovano v ŠD Studenci. Leta 
2001 so porušili dom v Sokol-
ski ulici in postavili novega na 
Poljanah, kjer društvo deluje še 
danes. Tudi njegova glavna de-
javnost je gimnastika, tu omo-
gočajo različne oblike vadbe v 
tekmovalnih in rekreativnih 
gimnastičnih programih. Ponu-
jajo vadbo v programih otroci 
s starši, gimnastični vrtec, na-
daljevalna gimnastika in gim-

nastika za dekleta, praznovanja 
rojstnih dni in vadbo v pole-
tnih taborih. 

S sokolstvom se je gimna-
stika razvijala tudi v okoli-
ci Maribora. Leta 1919 je bilo 
ustanovljeno Sokolsko dru-
štvo Ruše-Selnica, ki se je deset 
let kasneje razdelilo in nasta-
lo je Sokolsko društvo Ruše. 
Društvo je bilo nekajkrat pre-
imenovano, med prvimi je 
zgradilo mogočen sokolski 
dom in kasneje športno dvo-
rano, ki je pred osmimi leti 
dobila prizidek – gimnastič-
no telovadnico. ŠD Ruše danes 
uspešno izvaja svoje dejavno-
sti na najrazličnejših športnih 
področjih, vrhunskem in tek-
movalnem, rekreativnem, ko-
rektivnem in razvedrilnem. V 
aktivnosti vključuje športne 
navdušence vseh starostnih 
skupin in organizira različna 
državna in mednarodna tek-
movanja. 

Nekoliko kasneje, leta 1930, 
je bilo v Mariboru ustanovlje-
no še samostojno sokolsko 
društvo Sokol Maribor I, ki je 
prirejalo telovadne akademije 
na letnem telovadišču. Druga 
svetovna vojna je ustavila delo 
v društvu, saj je precej članov 
v njej izgubilo življenje, kasne-
je pa je v društvu vadilo nekaj 
telovadk in telovadcev, ki so se 
udeleževali velikih tekmovanj. 
Danes je glavna dejavnost Dru-
štva za šport in rekreacijo Žele-

zničar Šalamunov memorial, 
dvema skupinama otrok omo-
goča splošno športno vzgojo in 
odraslim rekreacijo na zuna-
njih igriščih. 

Štiri športna društva, ki se 
posvečajo predvsem gimnasti-
ki, v zadnjih letih skupaj orga-
nizirajo Šalamunov memorial 
v spomin na telovadca Ivana 
Šalamuna, ki se je leta 1961 pri 
izvajanju vaje na gibljivi deski 
ponesrečil in tri dni kasneje za 
posledicami padca umrl. Pri-
jatelji iz telovadnega društva 
Železničar so šest let po nje-
govi smrti priredili prvo spo-
minsko tekmovanje, Odprto 
prvenstvo Maribora. Pet let 
kasneje je bil Šalamunov me-
morial eno najkakovostnejših 
tekmovanj v Jugoslaviji, leta 
1974 je postal mednarodno 
tekmovanje. 

Na jubilejnem 30. memori-
alu so športna društva Center 
Maribor, Studenci, Ruše in DŠR 
Železničar prvič združila moči 
pri organizaciji. Leta 1999 so 
prešli na tekmovanje državnih 
reprezentanc, termin so prila-
gajali velikim tekmovanjem in 
tako pridobili tekmovalno kva-
liteto. Leto kasneje so gostili 
prvo neevropsko reprezentan-
co, žensko ekipo iz Avstralije. 
Leta 2005 se je organizatorjem 
uresničil nekajletni up, tedaj 
jim je Mednarodna gimnastič-
na zveza (FIG) zaupala organi-
zacijo tekmovanja za svetovni 

pokal in organizirali so ga do 
leta 2012. Po selitvi svetovnega 
pokala v Ljubljano so lani pri-
redili tekmovanje v mlajših ka-
tegorijah. 

Letos ponovno prirejajo 
tekmovanje. Jutri in v nedeljo 
bo v športni dvorani v Rušah 
že 47. Šalamunov memori-
al, od FIG potrjen kot uradno 
mednarodno tekmovanje v 
moški in ženski športni gi-
mnastiki. Zaradi selitve sve-
tovnega pokala v Ljubljano je 
tekmovanje v nekoliko manj-
šem obsegu. Nastopili bodo 
tekmovalci iz sedmih držav: 
Litve, Rusije, Slovaške, Hrva-
ške, Makedonije, Izraela in Slo-
venije. V soboto ob 14.30 bodo 
tekmovale članice, mladinke in 
dekleta v kategoriji U12, v ne-
deljo s pričetkom ob 10. uri pa 
člani, mladinci in fantje v ka-
tegoriji U14. Tekmovanje bo 
pomembno predvsem za naše 
športnike, saj bo to eno izmed 
izbirnih za nastop na letošnjem 
evropskem prvenstvu za člane 
in mladince pa tudi za članice 
in mladinke. V soboto ob 9.30 
se bodo za Gimkov pokal po-
merili otroci iz osnovnih šol 
severovzhodne Slovenije, ki 
vadijo v programu gimnasti-
ke v osnovni šoli. V prihodnjih 
letih si organizatorji Šalamuno-
vega memorial želijo privabiti 
večje število držav udeleženk 
in ponovno prirejati tekmova-
nja visoke kakovosti.

Vadba otrok v gimnastičnem vrtcu ŠD Studenci

Dolgoletna gimna-
stična tradicija v 
Mariboru in okolici 

Zaključno tekmovanje rekreativnih skupin z Aljažem Peganom v ŠD Center Maribor

UROŠ LOVRENČIČ,  
PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Pomlad je potrkala na vrata z veliko hitrostjo. Časov zimskih 
snežnih užitkov se skoraj več ne spomnimo, saj so dnevne 
temperature že tako vabljive, ko si lahko prihajajoče vikende z 
lahkoto načrtujemo za tako imenovane outdoor aktivnosti. 
Programi športne rekreacije so se iz telovadnic preselili na 
zunanja igrišča, po zadnjem marčevskem vikendu pa nam gre 
na roko tudi poletni čas, ki nam omogoča aktivnosti na prostem 
tudi čez teden, ob popoldnevih.  

Na Športni zvezi Maribor smo 
pričeli akcije našega projekta Toti 
šport, kjer na dogodke vabimo širšo 
populacijo občanov, da se nam 
pridružijo pri raznovrstni rekreacij-
ski vadbi na prostem. Preteklo 
nedeljo smo tako izvedli pohod Po treh gričih (Kalvarija, Mestni 
vrh, Piramida), to soboto vse zainteresirane vabimo na tek 
okrog Pekrske gorce. Program Toti šport (ter podprograme Toti 
Pohorc, Toti tek in Toti Mariborčan/-ka) že več kot desetletje 
izvajamo skupaj z agencijo Mopa, in čeprav je v preteklih letih 
udeležba malo zamrla - pravzaprav celo občutno upadla -, smo 
skupaj postavili dobre temelje za naprej in tudi oglaševanje 
projekta ima pred seboj svetlo prihodnost. 

Pa morda krivda za zmanjšan interes za tovrstne prireditve ne 
sloni samo na naših plečih. V resnici je udeležba obenem tudi 
odraz vsesplošne težke situacije, skoraj že depresije v Mariboru, 
ki ji ne glede na optimistične obete lokalnih politikov še ne vidi-
mo konca, vsaj ne kmalu. Mestni proračun je sicer sprejet, a že 
prvi pogled vanj pokaže, da mesto (kot institucija) športu še 
vedno ne izkazuje (noče ali pač ne zmore?) tiste socialne 
vrednosti, kot bi si jo zaslužil. Nenazadnje ga z lahkoto uvršča-
mo ob bok vsem drugim sekundarnim gospodarskim panogam, 
sploh pa terciarnim, čeprav naša dodana vrednost ni merljiva v 
denarni vrednosti. Ali pač?  

Ali poznate zgodbo o tem, da naj bi zdravniki v prihodnje 
predpisovali »šport«, in to na recepte? Zgodba je resnična, a 
vseeno v očeh mnogih preveč utopična, da bi lahko bila 
realizirana. Naj se sliši še tako smešno, bi bila ta rešitev primer-
nejša, ljudem bolj prijazna, za slovensko zdravstvo občutno 
cenejša, a seveda mnogo bolj trajnostna, o čemer zadnje čase vsi 
tako radi govorimo. 

Kot je omenjeno zgoraj, je proračun sprejet in vsa društva, sploh 
tista, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom oziroma športom 
mladih, so »v nizkem startu« pripravljena na izid javnega 
razpisa MOM za sofinanciranje letnega programa športa. Če 
primerjamo s preteklimi leti, smo koledarsko že zelo pozno, sko-
raj na sredi pomladi, razpisa pa še ni. Tudi športna zveza se 
mora s svojimi programi in projekti prijavljati na razpise, čeprav 
veljamo za krovno organizacijo mariborskega športa in obenem 
tudi za reprezentativnega sogovornika in pogajalca proti vsem 
drugim mariborskim športnim subjektom. Če ne bo razpisa, ne 
bo zagotovljenih sredstev. Če ne bo sredstev, ne moremo izvajati 
programov. To je zelo preprosta enačba in upamo, da bo tudi naš 
javni poziv pomagal mestni upravi, da se postopki malo 
pohitrijo. Če je to videti kot brca v rit, vam povemo, da v resnici 
tudi je, a zelo vljudna. 

Pred nekaj meseci smo v Mariboru ostali brez »plavalnih« 
športnih kapacitet. Strokovna komisija je na pobudo upravljavca 
pregledala stanje srednjega bazena v Pristanu in ugotovila, da je 
uporaba bazena nevarna, zaradi tega so ga tudi začasno 
umaknili iz uporabe. Pa niso krivi upravljavci. Izpad sredstev za 
prenovo moramo iskati drugje. V preteklih letih so bili vsi 
visokoleteči cilji "našega Maribora" spoznani za neutemeljene, 
utopične, upam si celo trditi – za nestrokovno vodene. Univerzi-
jada in MAKS sta samo dva najbolj v nebo vpijoča, da o radarjih 
niti ne govorimo. Izguba našega mestnega proračuna se lahko 
meri v milijonih evrov. In to je neslavna dediščina, ki jo je 
podedovala naša trenutna vodstvena garnitura. Na drugi strani 
pa ugotavljamo, da naši športniki nimajo pravih pogojev za 
treniranje, da se morajo na tekmovanja voziti s starimi vozili, da 
so trenerji in vaditelji nagrajeni z minimalnimi zneski, čeprav 
nekateri v športnikih brusijo prave diamante, ki pa žal prepogo-
sto zaradi materialnih primanjkljajev prehitro obupajo.  

Vseeno pa se še najdejo športne sredine, ki so pripravljene 
sodelovati pri projektih "pro bono". Eden izmed njih je Športni 
vikend, ki bo letos 7. in 8. junija, in če se ne bo zgodilo nekaj res 
hudega, nam bo prireditev izvesti v nezmanjšanem obsegu, s 
kar nekaj dodelavami in optimizacije. Vse športne kapacitete 
bodo našim občanom na voljo brezplačno, in če vreme ne bo 
preveč kazalo svojih muh, se nas bo v dveh dneh spet zbralo 
nekaj deset tisoč.   

Brez  
posedanja

Če ne bo sredstev, 
ne moremo 
izvajati  
programov

Uvodnik
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12. 4.
9.00 - 17.00, Pristan: Plavanje, 
plavalna pomlad 2014 
9.00 - 20.00, Tabor: Ju jitsu, me-
morial Robija Rajha
20.05, Ljudski vrt: Nogomet, 
Maribor - Gorica

13. 4.
9.00 - 19.00, Tabor: Ju jitsu, me-
morial Robija Rajha

19.00, Lukna: Rokomet, Maribor 
Branik - Celje Pivovarna Laško

23. 4. 
17.00, Ljudski vrt: Nogomet, Ma-
ribor - Rudar

27. 4.
16.00, Lukna: Rokomet, ženske: 
Branik - Brežice

3. 5. 
17.00, Ljudski vrt: Nogomet, Ma-
ribor - Olimpija 

18.00, Tabor: Maribor Branik - 
Trimo

Kam v MB?

Kolofon
FOKUS: Mariborski šport
IZDAJATELJA: Športna zveza 
Maribor in Urad za šport 
Maribor
UREDNIŠKI ODBOR: Uroš Lo-
vrenčič, Karl Kelc, Matjaž 
Ledinek, Drago Soršak in 
Milan Lazarević 
FOTOGRAFIJE: Matjaž Ledi-
nek
UREDIL: Milan Lazarević
OBLIKOVANJE IN TISK: ČZP 
Večer

V Pristanu plavalna pomlad

Na miting, ki je uvrščen na 
uradna koledarja Plavalne 
zveze Slovenije in Evropske 
plavalne zveze LEN, bodo svoje 
varovance pripeljali znani slo-
venski in tuji plavalni trener-
ji ter prikazali razvoj različnih 
plavalnih šol. Udeležbo na mi-
tingu so potrdili plavalci iz Ita-
lije, Hrvaške, Srbije, Malte, s 
Kosova in iz Slovenije. Glede 
na prijavljene domače tekmo-
valce in tekmovalce iz tujine 
pričakujemo močan mednaro-
dni miting. Tekmovanje bo po-
tekalo po pravilih PZS in FINA. 
Prvi trije tekmovalci vsake di-
scipline, v vsaki razpisani kate-
goriji, prejmejo medalje. 

Tekmovalci se bodo pome-
rili v vseh tehnikah plavanja 
in se za svoje rezultate borili 
do zadnjega zamaha. Tekmo-
vanje bo potekalo med 9. in 12. 

uro, nadaljevanje tekmovanja 
bo od 14. ure naprej. Vsako leto 
se je mitinga udeležilo preko 
300 tekmovalcev iz Slovenije 
in tujih držav, ki so tekmovali 
v 26 disciplinah. Letos bo tek-
movanje potekalo v petih sta-
rostnih kategorijah deklet in 
fantov, od letnika 1997 do le-
tnika 2004. 

Plavalno društvo Maribor 
bo na tekmovanju zastopa-
lo najmanj 40 plavalcev. Med 
tekmovalci bodo tudi sloven-
ski in tuji reprezentanti, med 
njimi seveda tudi predstavnik 
plavalnega društva Maribor in 
slovenski reprezentant Vasja 
Dover.  

PDM, drugi izmed dveh de-
lujočih plavalnih društev v Ma-
riboru, je ustanovljeno leta 2006 
in kot član Plavalne zveze Slove-
nije že osem let deluje z name-
nom vzpodbujati množičnost in 
razvoj kvalitetnega plavalnega 
športa. Naša vizija je seznaniti 
vse člane društva z najnovejši-
mi dognanji na področju plaval-
ne stroke, jih navajati na zdravo 
življenje in jih hkrati vzgajati v 
športnem duhu. 

Ker vemo, da se kvalitetno 
plavanje začne pri najmlajših, 
imamo lastno plavalno šolo z 
otrokom prijaznim imenom 
Pingo. V tej šoli letno plavalno 
izobrazimo preko 100 najmlaj-
ših plavalcev in začetnikov. 
Izvajamo programe za nepla-
valce od tretjega leta naprej. 
Tudi letos bo PDM v času pred 
poletnimi počitnicami - v maju 
in juniju - organiziralo tečaje za 
neplavalce kakor tudi za tiste, 
ki bi radi izboljšali tehniko pla-
vanja. Tako bodo, še preden se 
bodo odpravili na poletne po-
čitnice ob vodi, ustrezno pri-
pravljeni na varno izvajanje 
vodnih vragolij. Otroke nepla-
valce in polplavalce bodo skozi 
celoletni plavalni tečaj spozna-
li z nekaterimi zakonitostmi 
vode in plavalnimi tehnika-
mi. Plavanje temelji na igri in 
dobrem počutju v vodi in ob 
njej. V skupinah, ki ne bodo 
večje od deset otrok, bodo va-
ditelji plavanja in koordinator-
ji. Plavanje s takim načinom 
učenja poteka hitreje, pred-
vsem pa lahko zagotovimo kar 
največjo kvaliteto in varnost 

pri delu, ki vseskozi temelji na 
različnih igrah v bazenu in ob 
njem. 

Začetni plavalni tečaj 
obsega: 
- osnovno prilagajanje na vodo 

(ravnotežje, drsenje, plov- 
nost ...) 

- nadaljevalno prilagajanje na 
vodo (potapljanje glave, gle-
danje pod vodo ...) 

- učenje prve plavalne tehnike 
(žabica) 

- učenje skokov v vodo 
- spoznavanje druge plavalne 

tehnike (plavanje na hrbtu) 
- plavalne igre in animacijo v 

vodi 
Celotni plavalni tečaji bodo 

potekali dvakrat tedensko po 
90 minut, kar zajema eno uro 
vadbe, ostali čas pa za pred- in 
poplavalne aktivnosti. Namreč, 
takoj ko otroka pripeljete, ga 
vaditelji prevzamejo, se preo-
blečejo in skupaj odidejo plavat. 
Po vadbi si skupaj posušijo lase, 
se preoblečejo in počakajo na 
starše. Tečaji bodo trajali štiri 
tedne. V plavalni šoli Pingo 
otroci od 6. leta starosti prič-

nejo postopoma, že z resnejšo 
vadbo in kasneje s tako ime-
novanimi treningi. Izpopol-
njujejo se v tehnikah, katerih 
osnove so že osvojili, spozna-
jo se z novimi težjimi tehni-
kami (delfin) in se pripravljajo 
na svoja prva tekmovanja in 
osvajanja odličij. Seveda vse to 
poteka postopoma, v odvisno-
sti od otrokovega napredka, 
njegovih psihofizičnih sposob-
nosti in kasnejše želje po pre-
hodu v skupine tekmovalcev. 
Poslanstvo plavalne šole Pingo 

je na prvem mestu, da otroci 
vzljubijo plavanje, da osvoji-
jo tehnike plavanja in šele na 
koncu da pričnejo tekmovati. 
Naši vaditelji in trenerji so izo-
braženi, strokovni in predvsem 
željni naučiti čim več otrok pla-
vanja. 

Vse pomembne informacije 
o Plavalnem društvu Maribor 
dobite na naši spletni strani: 
www.pdmb.si ali na info@
pdmb.si in na telefonski šte-
vilki 040/867 453 pri Davidu 
Pešlu. 

Plavalno društvo 
Maribor (PDM) jutri 
organizira 8. medna-
rodni plavalni miting 
Pomlad 2014

Osredotočeni na lastni kader 

V trenutnih razmerah se skozi 
življenje najlažje prebijajo tisti 
klubi, ki so igralsko piramido 
zasnovali tako, da črpajo kader 
za člansko vrsto predvsem iz la-
stnega pogona. 

To dokaj uspešno izvajajo v 
najnovejšem članskem držav-
nem odbojkarskem prvaku, v 
Novi KBM Braniku. Ekipa, ki 

jo zadnja leta trenira Bruno 
Najdič, klubsko politiko pa 
izvaja direktor Mitja Koželj, 
spada med tiste redke maribor-
ske kolektive, ki iz leta v leto, iz 
sezone v sezono, krojijo vrh slo-
venskega klubskega prostora. 

Tako je bilo tudi v prav-
kar končani sezoni, ko so Bra-
nikovke v zadnjih treh tednih 
ujele takšno formo, da jim na-
sprotnice v finalu državnega 
prvenstva, odbojkarice kamni-
škega Calcita, niso preprečile 
osvojitve trinajstega naslova. Z 
njim so Mariborčanke izpolnile 
tisto, kar so si v klubu zadali na 

začetku sezone, oziroma se jim 
je vsakodnevno vloženi trud 
na koncu povrnil v polni meri. 
Da so zaigrale tako prepričljivo, 
je v prvi vrsti zaslužna Stefana 
Proković, prosta igralka, ki je 
zaradi poškodbe izpustila sre-
dnji del sezone. 

Z njeno vrnitvijo sta lahko 
organizatorki Najdičeva in Aj-
niharjeva nekoliko bolj ne-
predvidljivo podajali žoge do 
napadalk. Med slednjimi se je 
zelo razigrala Mlakarjeva. Po-
memben delež so k naslovu 
dodale Starčevićeva, Blagne-
tova, Igličarjeva, Kučejeva, 

Kaučičeva. Pa tudi sestri Pla-
ninšec. "Morda se zdi, da je bil 
glede na dogajanje pred letom, 
ko smo dokazali, da smo naj-
boljša ekipa v Sloveniji, zasta-
vljen cilj ene lovorike v sezoni 
2013/2014, nizek. 

S tem smo predvsem želeli 
razbremeniti igralke, saj je 
naša ekipa dokaj mlada. Sedaj, 
po koncu sezone, lahko rečem, 
da smo s prvim mestom v dr-
žavnem prvenstvu naše načrte 
v celoti uresničili, profesional-
ni odnos vseh v prvi ekipi je 
dal ustrezen rezultat. Do konca 
tega meseca bomo napravi-

li finančno poročilo sezone, v 
kateri smo tretjino denarja po-
rabili za tekmovanje v evrop-
skih pokalih, nato pa začeli 
aktivnosti za naslednjo," je 
učinek prve ekipe ocenil Koželj, 
ki je z večino igralk tudi že 
opravil informativne pogovo-
re o tem, ali si želijo še naprej 
igrati v Novi KBM Braniku.

Jedro ekipe bo ostalo enako, 
s tem da bodo nekatere mlajše 
igralke morale nase prevzeti 
nekaj več odgovornosti. Koželj 
je sklenil dogovor tudi z dvema 
novima igralkama, a o imenih 
še ni hotel govoriti.    

Trener Bruno Najdič je mariborsko žensko odbojko popeljal do nove trofeje.

Odbojkarice  
Nove KBM Branika 
osvojile nov naslov 
državnih prvakinj

Plavanje je zdravo.
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Urejajo okolico, vzgajajo mlade

Teniški klub Branik Maribor je 
bil in ostal športni brend Slo-
venije in bivše skupne države. 
Leta 1901 se je začel igrati tenis 
v Mariboru v okviru dejavno-
sti nemškega Kasino Vereina. 
Tedaj so uporabljali dve igri-
šči, ki danes nosita številki 5 in 
6. Leta 1919 je Zora Ravnikova 
odkupila zemljišče, da je bilo 
mogoče ustanoviti slovenski 
teniški klub. Leta 1920 je bila 
ustanovljena teniška sekcija, ki 
jo je vodil Ivan Rogljič. 

Prvi turnir so priredili 26. 
maja 1921, prvi mednarodni 
turnir pa je bil v Mariboru 10. 
septembra 1924. Leta 1928 je 
klub štel že 75 članov in imel 
pet igrišč na prostoru današnjih 
igrišč od ena do šest. Kandidat 
za jugoslovansko reprezentan-
co iz te generacije je bil leta 
1929 Evgen Bergant.  

V prvih letih po osvobodi-
tvi 1945 je teniški klub Polet 
(kasneje Branik) dogradil še 
naslednjih sedem igrišč s požr-
tvovalnim udarniškim delom 
članstva kluba. V letu 1974 sta 
dve igrišči dobili asfaltno pre-
vleko. Prva balonska dvorana 
za zimsko vadbo je bila posta-

vljena v letu 1975. V istem letu 
je bil ustanovljen na desnem 
bregu Drave teniški klub ŽTK 
Maribor. Garderobna stavba je 
bila zgrajena leta 1928 in dogra-
jena v letih 1971 in 1977. 

Prva teniška šola na igri-
ščih teniškega kluba Branik je 
ustanovljena leta 1948. Iz nje je 
izšla tudi prva Mariborčanka 
v Wimbledonu Truda Lovrec. 
Največji uspeh je bil dosežen 
leta 1976, ko je bilo iz našega 
kluba kar 13 državnih prvakov 
in reprezentantov.  

Sistematično trenersko 
delo se je začelo po letu 1960 
in prvi profesionalni trener je 
bil Srečko Slana. On je bil uči-
telj temeljev tenisa za Mimo Ja-
ušovec, Igorja Košaka, Stojana 
Tomovića in Zorana Jaušovca. 
Zelo znan trener je Vlado Krch 
iz takratne ČSSR, ki je spravil 
Mimo Jaušovec do mednarodne 
kvalitete in svetovnega vrha. V 
spomin na najbolj zaslužne te-
niške delavce so na turnirju 
Bergantov memorial, Fredijev 
memorial itd. 

Tradicija dobrega dela se 
nadaljuje tako po številu naj-
mlajših v teniški šoli kot tudi 
po kvaliteti dela. Nasledniki 
Mime Jaušovec, Igorja Košaka, 
Iztoka Božiča, Marka Tkalca 
so že v ospredju slovenskega 

tenisa, predvsem mislimo na 
Fed cup-reprezentantko Kata-
rino Srebotnik in Davis cup-re-
prezentante Martina Rmuša, 
Tomislava Ternarja in seveda 
trenutno najbolj perspektiv-
nega igralca Blaža Rolo. Klub 
se počasi približuje rekordni 
številki 400 članov teniških 
zaljubljencev. Vodstvo kluba 
trenutno dela na urejanju igrišč 
za poletno sezono, igrišči 10 in 
12 sta temeljito prenovljeni, na 
športni dvorani je zamenjan 
del strehe, popravljena je pod-
laga v dvorani in pobeljena zu-
nanjost. V klubu trenutno dela 
sedem trenerjev in pogodbe-
no šest nekdanjih Branikovih 
igralk in igralcev. 

Posebej bi poudarili kvali-
teto in energijo trenerjev Bra-
nislava Glogovca, vodje teniške 
šole, vodje trenerskega kadra 
Daniela Šantla in Urbana Pe-
čov n i ka, k i vod i st rokov-
ni sveta. V maju na igriščih v 
Ljudskem vrtu priredijo dva 
tradicionalna mednarodna tur-
nirja, na katera so zelo ponosni, 
turnir serije futures in 10.000 
dolarjev vreden ZM Open, ter 
tradicionalni Bergantov me-
morial, ko bodo sprejeli okrog 
400 fantov in deklet v kate-
gorijah do 14 in 16 let s celega 
sveta.  

Spremembe v Teni-
škem klubu Branik

Zakaj je žarnica vroèa? Zakaj si moram umivati zobe? Kam gredo lastovke 

pozimi? Kje živijo pikapolonice? Iz èesa je èokolada? 

Na ta in številna druga vprašanja odgovarja v novi številki Veèerko raziskovalec. 

Zabavno branje, uèenje, križanke in naloge in veliko smeha.

Naroèite revijo po telefonu: 02 23 53 326, 02 23 53 413 ali po e-pošti revije@vecer.com

Revija vas èaka tudi pri vašem prodajalcu èasopisov

Pomladni Veèerko raziskuje

3,30 € 

2,45 €

revija Veèerko

za naroènike 

Veèera

Naložba v prihodnost
Člani kadetske ekipe

Kadeti Košarkarskega kluba 
Maribor so pretekli teden dose-
gli največji uspeh mlajših selek-
cij v klubski zgodovini. Uvrstili 
so se na zaključni turnir četve-
rice in ob koncu letošnje prve 
kadetske košarkarske lige za-
sedli četrto mesto v državi. Ta 
uspeh je plod dobrega sistema-
tičnega dela v preteklem letu in 
pol, odkar je vodenje mlajših 
selekcij v klubu prevzel Dejan 
Gašparin. Prav ta uspeh kade-
tov in solidna uvrstitev mladin-
cev v letošnji sezoni sta dobra 
popotnica za nadaljnji razvoj 
mladinskega ustroja in mari-
borske košarke. 

"Sezone je konec, izpolni-
li smo cilje, ki smo si ji zadali. 
Na koncu z nekaj smole ne-
hvaležno četrto mesto, kar pa 
je še vedno odličen rezultat. V 
sezoni smo dosegli velik na-
predek, dokazali smo, da se 
z delom in voljo lahko pride 
daleč," je povedal Luka Rožanc, 
član najboljše peterke kluba. 
"Pred sezono so le redki verje-
li, da je to mogoče, mi pa smo 

po tihem upali, da bomo ta cilj 
dosegli in mogoče z malo sreče 
tudi presegli. Naša uvrstitev na 
turnir je bila dosežena z zma-
gami na nekaj ključnih tekmah, 
dodatne težave nam je povzro-
čala ekipa Uniona Olimpije, saj 
je doživela poraz proti našim 
konkurentom, ker je podcenje-
valno igrala v nepopolni posta-
vi. Vsi vemo, da na zaključnem 
turnirju hočeš več. 

Hoteli smo več, hoteli smo 
presenetiti Olimpijo, hoteli 
smo premagati Krko. Bili smo 
zelo blizu, toda zmanjkalo nam 
je športne sreče. Delamo dobro 
in v prihodnosti bomo še boljši. 
Zahvala gre tudi navijačem, bili 
so pravi podporniki, in upravi 
kluba, ki nam omogoča izje-
mne razmere za vadbo. Želimo 
si, da bi v prihodnje naredili še 
korak dlje in bi z ustrezno in-
frastrukturo omogočili vrhun-
ske možnosti za vadbo vsem 
selekcijam v klubu. Hvala ko-
legom, Davidu Koglerju, Tilnu 
Klobučarju in Janu Rožancu, ki 
so skozi sezono naredili ogro-
mno za te fante. Konec sezone 
je konec enega obdobja, kratki 
pavzi pa sledi začetek novega, 
še lepšega. Ne preostane nam 
drugega, kot da gremo novim 
izzivom naproti."

Velik uspeh kadetov 
Košarkarskega kluba 
Maribor

Velike želje v aprilu 

Vrhnika bo v nedeljo prizori-
šče 24. državnega prvenstva v 
olimpijskem tekvondoju (WTF). 
Na programu bodo borbe in 
tekmovanje v kicku, v kate-
rem tekmujejo v mlajših ka-
tegorijah. Glede na to, da bo 
prvenstvo potekalo v štirih sta-
rostnih kategorijah (člani, mla-
dinci, kadeti in mlajši kadeti), 
bo v športni dvorani osnovne 
šole Antona Martina Slomška 
živahno cel dan. 

Lani je v skupnem seštev-
ku zmagal mariborski JiTae, 
ki je imel v Janu Rožancu tudi 
najboljšega posameznika dr-
žavnega prvenstva. Izvrstne re-
zultate iz minulega leta je imel 
v mislih Kristjan Kovačič, prvi 
mož tega mariborskega bo-
rilnega kolektiva, ki bo na pr-
venstvu ob trenerski vlogi tudi 
v vlogi tehničnega direktorja 
slovenske zveze, ko je sprego-
voril o prihajajočem državnem 
prvenstvu: "Naša želja je, da 
ubranimo prvo mesto v sku-
pnem seštevku. A bo to zelo 
težko, saj se bomo na Vrhniko 
odpeljali z manjšim številom 
tekmovalcev, kot jih je bilo na 
lanskem državnem prvenstvu. 
V nedeljo jih bo nastopilo 25. 
Zraven bodo vsi naši najboljši, 
od Ivana Trajkovića preko Sare 
Pungartnik in Matica Motal-
na do Aneja Brumca." Tako kot 
v Slovenskih Konjicah, kjer je 
bilo lansko DP, se tudi na Vrh-

niki pričakuje okoli 140 tek-
movalcev iz več kot desetih 
slovenskih klubov. Med njimi 
bodo slovenski reprezentan-
ti (Lemajić, Pantar, Kaltak, Pe-
trušić, Rajher, Trajković), ki se 
pripravljajo na evropsko prven-
stvo, ki bo čez tri tedne v Azer-
bajdžanu. Nekaj več borcev se 
pričakuje v kadetski in mla-
dinski konkurenci, medtem ko 
bodo člani lahko zadovoljni, 
če bodo imeli eno ali dve, saj je 
konkurenca, če se ozremo proti 
piramidnemu vrhu, med naj-
starejšimi nekoliko manj števil-
na. A je zato toliko bolj žlahtna, 
saj spadata predvsem Trajković 
in Rajherjeva med najboljše te-
kvondoiste na svetu, Pantar, 
Lemajićeva, Kaltakova in Petru-
šićeva pa se poskušajo prebiti 
med najboljše evropske borce. 
Po koncu državnega prvenstva 

za članske reprezentante ne bo 
počitka, saj se bodo Trajković, 
Pantar in Kaltakova odpravi-
li na krajše priprave v glavno 
mesto Poljske, kjer se bodo v 
družbi varšavskih tekvondo-
istov pripravljali na evropsko 
prvenstvo. 

To bo v času prvomajskih 
praznikov potekalo v azerbaj-
džanskem Bakuju. Ob ome-
njenih bodo na Vrhniki na 
naslov državnih prvakov cilja-
li še drugi tekmovalci Drago-
na, Chagija, Orienta, Šmartna 
Litije, Ji Tae-ja, Vrhnike in osta-
lih klubov, ki bodo s svojim de-
ležem prav tako zaznamovali 
24. državno prvenstvo v olim-
pijskem tekvondoju. "Iz našega 
kluba bo na državnem prven-
stvu tekmovalo kakšnih dvaj-
set posameznikov. Zvečine gre 
za mlade tekvondoiste. Kar se 

tiče starejših, pričakujem dobre 
borbe od Jureta Pantarja, Anite 
Kaltak in Sandija Kaltaka. Dr-
žavno prvenstvo, ki bo na naši 
Vrhniki, bomo poskušali izko-
ristiti, da s to borilno veščino 
bolje spoznamo naše somešča-
ne, ki nimajo velikokrat prilo-
žnost, da bi si ogledali tovrstna 
tekmovanja v živo," je povedal 
Dušan Pantar, oče našega naj-
boljšega tekvondoista v katego-
riji do 63 kg. 

Ljubitelji borilnih veščin ste 
ta konec tedna vabljeni v ma-
riborsko dvorano Tabor, kjer 
bodo izpeljali deseti mednaro-
dni turnir Robi Rajh v ju jitsu. 
Na njem bodo jutri izvedli tudi 
finalni turnir jadralnega dela 
evropske lige. Tekmovanje 
bodo oba dneva pričeli ob 9. 
uri. V soboto bodo dejavni do 
20. ure, v nedeljo do 19. ure.

Prizor s tekmovanja

Mariborski klubi v 
borilnih veščinah 
bodo ta konec tedna 
zelo zasedeni
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Kraj prireditve: Mariborski otok
Datum in ura: nedelja, 13. aprila, ob 11. uri
Organizator: Športno društvo Selmar Tek plus
Dolžina teka: 7 kilometrov
E-pošta: info@selmar-tekplus.si
GSM: 040 302 403 (Dejan)
Prijava na tek
Trasa: Start in cilj teka bosta v idiličnem okolju Mariborskega 
otoka. Čez most bomo tekli na levi breg Drave in nadaljevali po 
makadamski poti proti hidroelektrarni Mariborski otok. Sledi-
ta prečkanje elektrarne in tek po makadamski poti po desnem 
bregu Drave do Studenške brvi, kjer bomo ponovno prečili reko. 
Za brvjo zavijemo levo in po asfaltirani poti po levem bregu Drave 
mimo Koblarjevega gostišča. Nadaljujemo po makadamski poti, 
ki nas pripelje nazaj do mosta na Mariborski otok. Zavijemo na 
most in skozi cilj. 
Program: 9.00 prevzem številk in prijave za zamudnike, 11.00 start 
teka,  13.00 podelitev priznanj in žrebanje nagrad
Kategorije: absolutna, vsi udeleženci, mladinci(ke) 1995 in mlajši, 
člani(ce) 1975-1994, veterani(ke) I 1965-1974, veterani(ke) II 1955-
1964, veterani(ke) III 1954 in starejši
Spremljevalne dejavnosti:
- strokovno svetovanje pri izbiri opreme
- preizkusi gorskih koles in svetovanje
- varovana napihljiva igrala za otroke 
Vabimo vas, da s seboj pripeljete otroke, saj bomo v čudovitem 
ambientu Mariborskega otoka postavili velika napihljiva igrala. 
Za varnost otrok bo poskrbljeno. 

Rekreativni tek Selmar7 2014

Toti tek 2014 -  
Tek okoli Pekrske gorce
Kdaj: 
v soboto, 12. aprila, ob 10. uri
Kje: pri Športnem društvu Rad-
vanje
Opis: Tek okoli Pekrske gorce 
daje udeležencem možnost 
preverjanja funkcionalnih 
sposobnosti, ki so jih razvijali 
v zimskih mesecih z različni-
mi športnimi aktivnostmi.
Teren je primeren za vse sta-
rosti.
Okvirna dolžina proge:
- otroci do 14 let 3 km
- mladina do 18 let 5 km
- odrasli do 65 let 5 km
- veterani nad 65 let 3 km
Tek bo ob vsakem vremenu!
Vljudno vabljeni

Športno zabavne aktivnosti v 
letu 2014 Vam omogoča Mestna 

občina Maribor s Športno zvezo 
Maribor.
Strokovno tehnično izvaja 
akcijo agencija Mopa, Bračiče-
va1, Zgornja Polskava, tel. 041 
775 175, info@mopa.si

PIŠE DARKO ŠPELEC

Potovanje v šahovski svet je po-
tovanje prav posebne vrste. Ne 
glede na to, kakšno in katero 
stopnjo veščine, znanja in razu-
mevanja bomo dosegli – podali 
smo se v brezmejni svet kombi-
natorike, logike, strateških labi-
rintov in psiholoških prepadov. 

A vse to se dogaja na smešno 
omejenem prostoru šahovnice, 
kjer na 64 poljih z 32 figurami 
ustvarjamo nove svetove v kon-
fliktih na nikogaršnjem oze-
mlju večne vojne … Šahovska 
potovanja pa so potovanja v re-
snični svet – v zanimive, bolj ali 
manj oddaljene kraje. Številnim 
amaterskim in profesionalnim 
šahistom so takšna potovanja 
še dodatna spodbuda za ukvar-
janje s šahom. 

Karpoš Open 
V Skopju je bil od 29. marca do 
5. aprila izredno močan med-
narodni turnir. Poimenovali 
so ga po makedonskem junaku 
iz druge polovice 17. stoletja, 
harambašu in pozneje vojvodu 

Karpošu, ki je leta 1689 s svoji-
mi hajduki za kratek čas osvo-
bodil tudi Skopje (po turški 
protiofenzivi je bil vodja upora 
zajet in še istega leta so ga Turki 
nabili na kol). Karpoš se ime-
nuje tudi eden izmed skopskih 
mestnih okrajev. Več kot 250 
šahistk in šahistov iz rekordnih 
33 držav se je v letošnji zgodnji 
pomladi  pomerilo v dvorani 
prestižnega hotela Aleksandar 
Palace. Desetine velemojstrov 
– poklicnih šahistov – se je po-
tegovalo za lepe denarne na-
grade, nekaj teh nagrad je bilo 
rezerviranih še za amaterje, 
seniorje in juniorje. Iz Slove-
nije nas je bilo na tem turnirju 
ena šahistka in sedem šahistov, 
polovica od teh Mariborčanov. 

Sodobno Skopje 
Moji v tisi iz makedonske-
ga glavnega mesta so precej 
mešani. Ne samo zaradi tega, 
ker me je nekaj dni kuhala 
vročina. Sodobno Skopje se 
je v zadnjih letih spremenilo 
v nekakšen spomeniški poli-
gon. Središče mesta krasi in 
kazi hk rati megalomanski 
spomenik Aleksandru Make-
donskemu, svojevrstna pro-
vokacija grškemu šovinizmu, 
zaradi katerega se Makedoni-
ja še vedno ne sme imenova-
ti Makedonija. Kjerkoli je bilo 
vsaj nekaj kvadratnih metrov 
prostora, je dovolj nesoraz-
merno postavljen spomenik 
kakšnemu sedečemu make-
donskemu prosvetitelju ali 

revolucionarju na konju; od 
Cirila in Metoda do ustanovi-
teljev VMRO, od cesarja Justi-
nijana do makedonske matere, 
ki očitno simbolizira potrebo 
po večji rodnosti. Od zase-
danja Avnoja do skrivnostne 
upodobitve nekakšne nesmr-
tnosti z antičnim pridihom. 
Ko se sprehodiš skozi make-
donski slavolok zmage in greš 
čez obnovljeni kamniti most 
v glasni spremljavi valčka 
Na lepi modri Donavi, počasi 
zamira makedonska govorica – 
v starem delu mesta prevladuje 
albanščina. Sicer pa so Make-
donci edini narod z denarjem 
(uradna valuta je dénar!), ki jim 
več kot očitno ne prinaša sreče. 
Vsi moji makedonski sogovor-

niki so menili, da je podoba 
modernega Skopja estetsko in 
finančno skorumpirana in da 
so milijoni iz posojil izgini-
li v navidezni marmor nove 
makedonske samozavesti, od 
katere si ne obetajo velikih 
premikov. Za dodatno nadrea-
listično sceno je nekega večera 
poskrbela skupina slovenskih 
turistov z dovolj ubranim in 
primerno žalostnim prepe-
vanjem slovenske ljudske Kje 
so tiste stezice v restavraci-
ji Makedonska hiša, kjer sva s 
Fjodorom največkrat večerja-
la. Skratka, mesto nasprotij in 
vzporednih svetov, v katerem 
tržijo znamenito mater Terezo, 
zavetnico brezpravnih in obu-
božanih … 

Mariborčani v Skopju 

Športni dan v ŠOM
Maribor ima veliko športnih 
površin za izvajanje programov 
vrhunskega in rekreativnega 
športa. Atletski športni dan za 
osnovne in srednje šole poteka 
na atletskem stadionu Poljane 
razdeljen na razredne in pred-
metne stopnje. 

Organizirani so medrazre-
dni turnirji v malem in ve-
likem nogometu, rokometu, 
odbojki, košarki, badminto-
nu. Športni dnevi lahko služi-
jo kot odlična priprava ekipe 
za občinska, področna in dr-
žavna tekmovanja. Prav tako 
za uigravanje ekip in posame-
znikov za pomembne turnirje. 
Štafetne in elementarne igre so 
lahko dopolnilo in razvedrilo 
ob športnih panogah, ki vam 
jih ponujamo. Skratka, špor-
tni objekti so na voljo vsem, 
ki želijo organizirano, aktiv-
no preživeti del dneva v prije-
tnem ambientu, mirnem okolju 
na zdrav način. Sprostitev z 
dobro izbranimi in pripravlje-
nimi igrami je lahko za otroka 
ali mladostnika velika razbre-
menitev, potrebna po napor-
nih učnih dnevih in ob hudem 
tempu v zadnjem času.

Organizacija zimskih špor-
tnih dnevov v Ledni dvorani 
je možna od septembra pa vse 
do konca marca, pri čemer se 
lahko učenci na 1800 m2 veliki 

ledeni ploskvi ob poslušanju 
najnovejše glasbe dobro razgi-
bajo in ob tem sprostijo. 

V Dvorani Tabor je možno v 
dopoldanskem času (razen ob 
torkih in četrtkih) najeti keglji-
šče v zgornjih prostorih, tam se 
lahko učenci ob organiziranem 
strokovnem vodenju seznanijo 
z osnovami kegljanja. V sklopu 
dejavnosti je možno tudi igrati 
namizni tenis, kar je posebno 
zanimivo ob najemu kegljišča, 
ker sta dvorani za kegljanje in 
za namizni tenis v istem nad-
stropju.

Plava l n i ba zen P r ista n 
ponuja otrokom plavanje in za-
nimive igre z rekviziti v vodi. 
Na razpolago so mali bazen, 
srednji bazen in olimpijski 
bazen. V vodi lahko poteka-
jo različne aktivnosti (otroški 
vaterpolo in ob primernih re-
kvizitih tudi zanimive vodne 
igre). Organizirati je mogoče 
najrazličnejša tekmovanja, is-
kanje igrač pod vodo, ekipne 
igre ...  

Športni dnevi se lahko ob 
predhodnem dogovoru organi-
zirajo vse leto. Kontaktne osebe 
so Bojan Hernah (Kopališče 
Pristan), 051/310-602, Gordan 
Prelič (Dvorana Tabor in Ledna 
dvorana), 041/605-073,  Robert 
Herga (atletski stadion in zuna-
nja igrišča), 041/262-300.  

V Športnih objektih Maribor je možna rekreativna vadba za vse starostne kategorije.

Mariborski šah


