
 

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?  

Jesen je bila kolesarsko obarvana, zato predstavljamo knjigi, ki nas med besede popeljeta s kolesom.   

»Ko pomislimo na šport, pomislimo na šampione. Na vsemogočne junake, ki z zmagami napolnijo naše 

srce s prijetnimi emocijami, a šport niso samo zmage. V teoriji bi lahko rekli, da eni zmagajo in zato drugi 

izgubijo, ampak zmaga je lahko precej relativna. Eni zase zmagajo že s tem, da so se uvrstili na veliko 

tekmovanje, drugi zmagajo, ker so zaradi tekmovanj videli svet in dve izbrani knjigi v priporočilu za mesec 

december vsem, ki niso tesno vpeti v šport razširijo razumevanje, kako gledati na zmago. Feliks v knjigi 

Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom otrokom na ljubek način pokaže, kako ima lahko ena tekma 

več zmagovalcev. Tistega, ki je zmagal na tekmi in Feliksa, ki je zmagal sam zase. Tako kot Feliks otrokom 

Rdeča laterna odraslim izredno dobro prikaže realnost športa. Lepe, žalostne, pravične in nepravične, a 

vse navdihujoče zgodbe tistih kolesarjev, ki so ciljno črto na Tour de France prečkali zadnji. Eni kot 

poraženci, spet drugi kot zmagovalci. Vsekakor knjigi za branje in pogovor o tem, kaj sploh je zmaga.»  

Filip Flisar, slovenski smučar prostega sloga v disciplini smučarski kros 

 

Za mladino in odrasle:  

Rdeča laterna: zadnji kolesar na dirki po Franciji, ki jo je napisal Max 

Leonard, prinaša vpogled v zakonitosti kolesarske dirke, kjer noben 

kolesar tekme ne prične, da bi končal zadnji. Splet okoliščin in včasih tudi 

osebnih odločitev pripelje do tega, da en kolesar  poslednji prevozi ciljno 

črto. Avtor knjige se je pisanja lotil raziskovalno ter je skozi članke, osebne 

zgodbe in pripovedovanja zgradil pogled na razvoj dirke, ki ni le dirka, ki 

je institut kolesarske dirke. Dotaknil se je etičnih vprašanj, sodelovanja v 

ekipi, vloge posameznih kolesarjev in tudi uporabe prepovedanih 

substanc. Zgodbe o rdeči laterni nam odkrijejo, kako je lahko kolesar 

hkrati zadnji na dirki in ob tem prejemnik naziva za najbolj borbenega 

tekmovalca, kako lahko napačna odločitev spremeni potek celotne dirke 

in kako je biti zadnji lahko izziv za naslednjo dirko. Skozi vrstice knjige kriči 

sporočilo dirke: šport je čisto nekaj drugega kot vidimo gledalci ob progi 

ali pred TV ekrani. Kolesarstvo in (še kakšen drug) šport nasploh je preplet 

dostojanstva, žrtvovanja, bolečine, naivnosti, junaštva, goljufanja, 

nepravičnosti, prijateljstva in predvsem prizadevanja, da ne odnehaš.  

 

• Knjiga je izšla pri založbi Aktivni mediji.  

• Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/284888576 

• Kupimo jo lahko v spletni trgovini Aktivni mediji: https://www.aktivni-mediji.si/knjige/rdeca-

laterna in spletni knjigarni Bukla: https://www.bukla.si/knjigarna/sport-in-

zdravje/kolesarstvo/rdeca-laterna.html 

• Več informacij o knjigi najdete na https://www.aktivni-mediji.si/knjige/rdeca-laterna  
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Za otroke: 

Peter Svetina je večkrat nagrajeni slovenski avtor za otroke, 

mladostnike in odrasle. Besedila, ki jih podarja mladim bralcem, so tako 

zanimiva in večplastna, da, so v veselje in premislek tudi odraslim. 

Slikanica Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, ki jo je ilustrirala 

Ana Razpotnik Donati, je pred leti pod okriljem Društva Bralna značka 

Slovenije – ZPMS razveselila tudi mlade ob vstopu v prvi razred. Ob 

vzporednem branju knjige Rdeča laterna se nam v Svetinovi slikanici tu 

odkrije ena od zgodb številnih kolesarjev, ki se na dirko podajo z 

različnimi pričakovanji. Kaj je zmaga za gospoda Feliksa? Morda že 

zadovoljstvo, da je staro kolo vzdržalo naporno dirko, morda občutek, 

da se lahko na poti svobodno ustavlja in se veseli življenja, morda pa 

tudi to, da nas je uspel povabiti na svoje mirno in veselo kolesarjenje.  

Definiranje zmage, kot končnega cilja športnega tekmovanja, se odstira 

v obeh delih in nam postavlja vprašanje, ali je zmaga res edini možni cilj 

športnega tekmovanja. V slikanici lahko najdemo tudi sporočilo, da je ob redni vadbi in treningu še kako 

pomembno, da v tistem, v čemer želimo biti dobri (morda tudi prvaki), uživamo in to res radi delamo, 

čeprav kdo morda misli, da smo zaradi tega malo čudni. 

• Knjiga je izšla pri založbi Miš. 

• Prejela je znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA. 

• Nominirana je bila za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico  

• Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/285410560; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/290676992 

• Knjiga je razprodana.  
• Več o knjigi lahko preberete na https://www.miszalozba.com/knjige/kako-je-gospod-feliks-

tekmoval-s-kolesom/ in https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kako-je-gospod-feliks-

tekmoval-s-kolesom 

• .Knjižno delo je pri Založbi Miš izšlo v okviru knjižnega programa, ki ga sofinancira Javna agencija 

za knjigo RS. 

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in 

Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo 

 

#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – 

združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za 

šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja. 
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