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39. cicibaniada – Veter v laseh-s športom proti odvisnosti 

122 mladih nadebudnih predšolskih telovadcev je na tradicionalni akciji Športne unije 
Slovenije »Veter v laseh – s športom proti odvisnosti« ter v organizaciji Športnega društva 
Gaberje v Celju pod imenom 39. Cicibaniada, pokazalo kopico gibalnih spretnosti na 
domiselnem spretnostnem poligonu. Pokazana zavzetost mladih za energijsko poln in 
gibalno živahen »zdrav življenjski slog« je pravzaprav tisto s čemer so poslali najlepši poziv 
vsem tistim mladim, ki so manj dejavni in morda tudi že pod vplivom negativnih posledic 
različnih oblik zasvojenosti, da je ravno športna aktivnost lahko najbolj zabaven način 
preživljanja prostega časa. 

Zaradi muhastega vremena je bila akcija izpeljana v telovadnici ŠDG zato je odpadlo 
tradicionalno risanje s kredo na asfalt. Toda mladi so ta izpad nadomestili s skupinskimi 
predstavitvami  v obliki  plesa, petja ter različnimi gibalnimi prikazi, mladi iz ŠDG tudi s skoki 
na mali prožni ponjavi. Vsa zahvala vztrajnim vzgojiteljicam in telovadnim vaditeljem, ki so 
mlade pripravili na takšne plesno-gibalne prikaze v katerih so potem sodelovali kar vsi mladi 
udeleženci – zato so kar iz vseh mladih grl donele pesmi kot so »mi gremo na morje«, 
»račke«, »ko si srečen«, abraham ima sedem sinov«, »mavrica«,  »kekčeva pesem«, in še bi 
lahko naštevali... 

23. srečanja mladih v okviru »Vetra« se je letos udeležilo več ekip iz vrtca Tončke Čečeve – 
enote Gaberje, Ljubečna in Aljažev hrib, iz vrtca Lipa Štore, iz vrtca Mavrica Vojnik in 
seveda iz dveh celjskih rekreativnih društev – Nova vas in Gaberje. Tudi mladi gimnastičarji 
iz Športnega društva Gaberje niso manjkali. 

Ponosne mlade udeležence so vseskozi vzpodbujale »navijaške skupine staršev, bratov, 
sester, tet in stricev, babic in dedkov«, ki so soglasno ocenili, da so vsi udeleženci 
ZMAGOVALCI, zato je organizator vsem ekipam podelil diplome in vaditeljem priznanja, 
vsakemu udeležencu pa še priložnostno darilce. Po spustu s tobogana pa je mlade s »petko« 
pozdravila letošnja Mlečna kraljica Monika Rakun in jih obdarila z izdelki Mlekarne Celeia. 

Mladi pa so se izkazali tudi z dobrodelnostjo z zbiranjem zamaškov za pomoči potrebne 
otroke,  saj so na prireditev prinesli kar nekaj vreč zamaškov, ki jih je organizator posredoval 
naprej.  

Ob malici ter s sadjem in sokom so se mladi skupaj s starši poslovili z zaobljubo, da bodo do 
jubilejne 40. Cicibaniade še bolj zavzeto telovadili in da zagotovo na pridejo na »Veter..« 
prihodnje leto. 

Ker ne znamo vsega opisati z besedami so priložene še fotke. 

Celje, 24. Maja 2018      za  Športno društvo Gaberje 
        Metod Trebičnik, predsednik  
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