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No ja, v času interneta ste tako ali tako vse potrebne informacije, povezane z vpisom in vadbami za novo telovadno sezono, lahko dobili na naši spletni strani. Za vsak primer lahko
popoln urnik vadb in cenike najdete tudi na prvih straneh
glasila. Tokrat smo podrobnejše informacije napisali tudi o
gimnastični šoli, ki je še vedno ena najuspešnejših moških gimnastičnih šol v Sloveniji. Ne verjamete? Rezultati tekmovalcev Narodnega doma iz prve polovice tekmovalne sezone za
svetovni pokal bodo verjetno prepričali tudi najbolj zahtevne.
V rubriki »Kaj dogaja« lahko obudite spomine na zaključek
lanskoletne sezone, najdete podrobnejši opis dodatnih aktivnosti, ki so za vse člane brezplačne in so postale zaščitni znak
društva ter rezultate naših mladih tekmovalcev v C-programu
gimnastike. Delavnost na treningih, dobra volja in prijateljstvo
so njihove največje vrline. Za vse, ki želite gimnastiko vaditi tudi na domačem vrtu ali bližnjem travniku ali igrišču, bo
zanimiv tudi Marjanin prispevek, ki podrobno opisuje gimnastično prvino stoja. V njem je opisan tudi metodični postopek,
kako se lotiti učenja stoje doma. Upam, da boste uspešni!
Ana iz Svetovalnice Pu nam je tudi tokrat pripravila zanimiv
prispevek o vrlinah divjega moškega in divje ženske. Se sprašujete, kaj sploh to je? Podrobno preberite članek, za sedaj
pa vam samo namignem, da boste verjetno presenečeni, ko
pridete do konca članka.
Da ne bi prehitro pozabili na poletne užitke, smo vam pripravili tudi poročilo o Premanturi 2008. Tako kot vedno je
bilo zabavno, bile so zgode in kakšna nezgoda. Vsi, ki smo
se trudili narediti taborjenje in tabor prijeten pa upamo, da
vam bo letošnja Premantura ostala v lepem spominu. Povsem
nova rubrika v Stoji je Počitniški dnevnik, v katerem za začetek vodnica pionirk Marjana in vodnica aerobike Urška delita
izkušnje iz, kakor sami pravita, zasluženega in prijetnega počitnikovanja.
Za konec bi vas vse rad še enkrat povabil, da se nam pridružite v telovadnici in si skupaj z nami s telovadbo polepšate
naporen vsakdanjik ter mogoče najdete nove prijatelje-ice.
Se vidimo v telovadnici ali na kakšni od ostalih aktivnosti, ki
jih vsakoletno pripravljamo za vas!
> Sašo
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AIKIDO
OTROŠKI ZAČETNI TEČAJ – tečaj je namenjen deklicam in
dečkom, starim od 8 do 15 let

TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Vsi otroci vpisani v vadbe za predšolske otroke lahko
sodelujejo v motivacijskem programu MIŠKA ELI.

URNIK VADBE:
STAREJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen
deklicam in dečkom starim od 11 do 15 let
URNIK VADBE:

Tečaj se začne 2. oktobra in traja do 12. junija 2009.

OTROŠKI NADALJEVALNI TEČAJ – tečaj je namenjen
deklicam in dečkom, starim do 15 let, ki že imajo opravljen
začetni tečaj Aikida

19.30–20.30

st. pionirji
tor. in/ali pet.

18.30–19.30

C PROGRAM GIMNASTIKE - program je namenjen deklicam
in dečkom starim od 6 do 18 let

STAREJŠE ČLANICE – aerobika z elementi joge
URNIK VADBE:

URNIK VADBE:

pon. in/ali čet.

16.30–17.30

cicibanke
pon. in/ali čet.

17.30–18.30

cicibani
tor. in/ali pet.

18.30–20.30

STAREJŠE ČLANICE – SKOKICE – splošna telovadba

torek

18.30-20.00

(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)

petek

19.30-21.00

URNIK VADBE:

četrtek

18.00–19.00

* ob ponedeljkih in petkih vaba poteka v Študijski telovadnici,
ob torkih pa v veliki telovadnici društva.
STAREJŠI ČLANI – splošna telovadba in odbojka
URNIK VADBE:

sreda

18.30–19.30

16.30–17.30

AEROBIKA
HI-LO, TNZ, STEP AEROBIKA – ni potrebno predznanje
URNIK VADBE:

20.30–21.30

19.00–20.00

Tečaj se začne 2. oktobra in traja do zimskih šolskih počitnic (20. 02. 2009).
Vsi, ki bi radi pred vpisom spoznali Aikido, vabljeni na
brezplačen predstavitvei trening v torek, 30. septembra,
ob 20. uri v veliki telovadnici.

AIKIDO - REDNA VADBA – redne vadbe se lahko udeležijo
vsi, ki imajo opravljen začetni tečaj. Uro vadbe in tedensko
količino si izberete sami
URNIK VADBE:

mala
telovadnica

pon. in čet.
20.00–21.30

velika
telovadnica

torek in petek
20.00–21.30

PROGRESIVNA JOGA – zaželeno je minimalno znanje
osnovnih jogijskih položajev (asan)
MLAJŠI ČLANI – splošna telovadba in košarka
URNIK VADBE:

ml. pionirji

pon. in/ali čet.

pon. in čet.
(mala
telovadnica)

JOGA

ml. pionirke
18.30–19.30

ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE – tečaj je namenjen moškim
in ženskam od 15 leta starosti naprej

(sred. intenzivnost vadbe)

19.00–20.30

MLAJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen deklicam in dečkom starim od 6 do 11 let

tor. in/ali pet.

8.00–9.00

ponedeljek

TELOVADBA ZA ODRASLE

18.00–19.00

Tečaj se začne 2. oktobra in traja do 12. junija 2009.

URNIK VADBE:

Vsi otroci vpisani v programe za osnovnošolce lahko
sodelujejo v telovadnem programu SOKOLČEK.

pon. in/ali čet.

17.30–18.30

pon. in čet.
(mala
telovadnica)

(višja intenzivnost vadbe)

petek

TELOVADBA ZA OSNOVNOŠOLCE

URNIK VADBE:

16.30–17.30

pionirji*

CICIBANKE in CICIBANI – vadba je namenjen deklicam in
dečkom starim od 4 do 6 let
URNIK VADBE:

sreda

pionirke
pon. in čet.

sreda

URNIK VADBE:

(nižja intenzivnost vadbe)

Za sodelovanje v programu je potrebno osnovno gimnastično znanje. Vpis v program je možen samo ob
dogovoru s trenerji.
STARŠI Z OTROKI – vadba je namenjen otrokom, starim od
2. do 4. leta in poteka ob spremstvu staršev

17.00–18.00

st. pionirke
pon. in/ali čet.

URNIK VADBE:

pon. in čet.
(mala
telovadnica)

sreda

20.30–21.30

17.30–18.30
MLAJŠI ČLANI – košarka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:

ponedeljek

20.00–21.30

URNIK VADBE:

torek (mala
telovadnica)

16.30–17.30

en
a (raz
k
e
t
o
e)
ap
rugač
d
Vadb
o
n
e
08
naved
ra 20
b
če ni
m
.
septe
2009
a
j
od 8.
i
n
2. ju
do 1

6

STOJA - programi 2008/2009

Gimnastična športna šola
v študijski telovadnici
Študijska telovadnica je od same izgradnje predstavljala valilnico talentov v moški športni gimnastiki. To dokazuje tudi mlajši rod tekmovalcev, ki dosega lepe uspehe na tekmah svetovnega pokala, na
evropskih in svetovnih prvenstvih ter tudi na olimpijskih igrah.

Kljub ne ravno idealnim pogojem je
študijska telovadnica še vedno najbolje opremljena telovadnica za moško
športno gimnastiko v Ljubljani. V njej
trenira tudi najboljši slovenski telovadec Mitja Petkovšek ter vrsta drugih
obetavnih tekmovalcev: Sašo Bertoncelj, Alen Dimic in Žiga Šilc, ki dokazujejo, da se da s strokovnim pristopom in trudom povzpeti tudi v sam
mednarodni vrh.
Športna šola nudi sistematično nadgrajevanja gimnastičnih elementov
in gibalnih sposobnosti, potrebnih za
vključevanje v tekmovalni šport. Treningi so tako po trajanju kot intenzivnosti prilagojeni posamezni starostni
kategoriji. V mlajših starostnih kategorijah so treningi le dva do trikrat
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STOJA - cenik vadbe

tedensko, vadeči pa v prvih letih spoznavajo osnovne položaje ter osnovne
gimnastične elemente na vseh orodjih. Na začetku je v ospredju pridobivanje koordinacije, zavedanje telesa,
orientacija v prostoru in ne rezultat. V
najmlajše kategorije gimnastične šole
se že nekaj let vpisujejo tudi deklice,
ki tako kot fantje pridobijo osnovna
gimnastična znanja.
Torej, če imate doma nadebudneža,
ki neprestano skače doma po postelji
in kavču, ga pripeljite v študijsko telovadnico, kjer mu bomo z veseljem
pokazali način, kako skakati še višje
(na mali in veliki prožni ponjavi) ter
varneje, saj imamo neverjetno mehko
doskočišče – gimnastično jamo, napolnjeno s peno.

URNIK VADBE:
3-5 let ponedeljek (v telovadnici na Prešernovi 22) 17.30 – 18.30
in/ali sreda (v Študijski telovadnici) 18.30 – 19.30
6 let ponedeljek, sreda 17.00 – 18.30
7 let torek, četrtek 18.30 – 20.00
8-10 let torek, četrtek, petek 17.30 – 19.30
ostali ponedeljek do petek 16.00 – 20.00
Več informacij o treningih dobite pri vodji šole Sebastjanu Piletiču vsak
delavnik po telefonu 040/480-121 ali po elektronski pošti
studijska.telovadnica@gmail.com ali se oglasite v Študijski
telovadnici od ponedeljka do petka od 17. do 19. ure.

OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 19,00 €; nad 18 let 23,00 €
SEZONSKE KARTE

V ceno sezonskih kart je že všteta osnovna članarina. Plačilo na več obrokov je možno samo s čeki. Pri nakupu sezonske karte za 2. družinskega
člana ali drugi oddelek priznamo 20% popusta, ob vpisu 3. družinskega člana pa 30% popusta. Študenti in dijaki imajo z veljavno izkaznico
10% popusta.

ODDELEK
ST. Z OTROKI
STARŠI – ČLANARINA
SKUPAJ (TAKOJŠNJE PLAČILO)
SKUPAJ (NA OBROKE)
CICIBANI, PIONIRJI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
C-PROGRAM GIMNASTIKE - dekleta
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
C-PROGRAM GIMNASTIKE - fantje
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
ST. ČLANICE, ČLANI, SKOKICE
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
KOŠARKA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
ML. ČLANI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO OTROŠKI (začetni ali nadaljevalni)
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO ZAČETNI - ODRASLI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO REDNA VADBA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO REDNA VADBA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AEROBIKA, PROGRESIVNA JOGA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

UR / TEDEN

CENA (€)

UR / TEDEN

CENA (€)

2

242,00
23,00
265,00
277,00

1

160,00
23,00
183,00
191,00

2

242,00
254,00

1

160,00
168,00

4

352,00
370,00

4,5

396,00
416,00

1

121,00
127,00

1,5

160,00
168,00

1

140,00
147,00

2

220,00
231,00

2

145,00
152,00

3

218,00
229,00

4,5

314,00
330,00
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400,00
420,00

1

160,00
168,00

samo AE
288,00
302,00

2

GIMNASTIČNA ŠPORTNA ŠOLA
ŠTEVILO TRENINGOV
1 X TEDENSKO
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE*
2 X TEDENSKO
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE*
3 X TEDENSKO
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE*

CENA (€) ŠTEVILO TRENINGOV
160,00
2 x 88,00
242,00
2 x 133,00

4 X TEDENSKO
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE*
5 do 6 X TEDENSKO
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE*

CENA (€)
380,00
2 x 209,00
450,00
2 x 230,00

330,00
2 x 180,00

* plačilo na dva obroka je potrebno opraviti: - 1. obrok do 30. septembra 2008, 2. obrok do 31. januarja 2009

MESEČNE KARTE ZA AEROBIKO IN KUPONI ZA AIKIDO (samo za redno vadbo)

Ob prvem nakupu mesečne karte ali kuponov se doplača osnovna članarina za tekočo sezono (do 18. leta starosti 19€, nad 18. letom starosti 23€).
-

VRSTA KARTE - aerobika

CENA (€) ŠT. KUPONOV - aikido

CENA (€)

1 X TEDENSKO

19,00 10 KUPONOV

34,00

2 X TEDENSKO

34,00 30 KUPONOV

91,00

ENKRATNI OBISK (člani)

5,50

ENKRATNI OBISK (ostali)

7,00
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ZA ČLANE DRUŠTVA

Spodobi se, da smo sezono, v kateri smo bili tako pridni, športno navdahnjeni in vztrajni, zaključili slovesno in športno. Na začetku zaključka
je bila zabava v pižamah. Športne igre, dobra volja in različna starost otrok so
prispevale k velikemu številu zabavnih trenutkov, ki bodo vsem udeležencem
ostali za vedno v spominu. Pica, gledanje risank do poznih večernih ur, spanje
v telovadnici na blazinah (za nekatere celo prvič), nagajive potegavščine, ko je
večina že spala, pa so kot češnja na vrhu torte. Skratka vodniki smo bili, čeprav
malo neprespani, veseli, da se je na zabavi zopet zbralo veliko otrok, katerih
nasmejani in zadovoljni jutranji obrazi so povedali vse.
Nasmeh na obrazih pa nam je zjutraj nekoliko pregnalo vreme, ko smo se
odpravljali na Letno telovadišče na zaključni piknik, so težki oblaki na nebu
namreč grozili, da bomo tudi tokrat ostali brez piknika. Tega si nihče ni želel,
saj smo kot zmeraj pripravili bogat program in dobro pogostitev. Odločili smo
se, da piknik bo. In je res bil. Sicer malo krajši od predvidenega, ampak vse
najbolj pomembne aktivnosti smo izpeljali še preden nas je začelo zalivati. S
peš hokejem, nogometom, odbojko, igro med dvema ognjema, preskakovanjem vrvi, igro s padali in še čem smo dokazali, da smo postali že pravi športni
navdušenci. Tudi nekaj staršev se je opogumilo in se nam pridružilo pri igrah.
Ko smo se že malo utrudili, smo pripravili podelitev priznanj za tiste, ki so med
letom sodelovali v programu miške Eli in Sokolčku. Še posebej najmlajši so
prav ponosno razkazovali svoje medalje. Potem smo pripravili presenečenje.
Obiskal nas je namreč čarodej Toni, ki nas je s svojimi hudomušnimi čarovniškimi vragolijami nasmejal do ušes. In ravno, ko smo se začeli pripravljati za
pojedino, je začelo deževati. Sprva počasi, nato pa vse močneje. Tako smo se
tudi najpogumnejši morali na hitro posloviti. Kljub vsemu pa smo bili veseli, da
je večji del piknika uspel in da smo se lahko družili in zabavali.
S tistimi, ki že več let hodijo v naše društvo, smo na takih in drugačnih aktivnostih, postali že pravi prijatelji, za vse ostale, ki so bili na dodatnih aktivnostih z
nami prvič, pa upamo, da smo jih prepričali, da smo prijetna družba, ki spodbuja zdravo in prijetno zabavo in se nam tako tudi letos pridružijo na telovadbi
ter dodatnih aktivnostih.

Vsako sezono v našem društvu
pripravimo različne dogodke, ki
zaznamujejo določeno obdobje v
letu ali določen letni čas. S temi
dogodki želimo prispevati k pestrejšemu društvenemu življenju
in večji športni ozaveščenosti.
Hkrati se na teh aktivnostih še bolj
spoznamo in nemalokrat s skupnimi močmi oblikujemo nove ideje
za nadaljnje aktivnosti.

Z aktivnostmi začnemo že kmalu po začetku sezone. Prijetni jesenski dnevi in
dišeč kostanj v mesecu oktobru sta prava razloga za kostanjev piknik. Zadnja
leta smo se odpravljali na Golovec, za
letos pa se bomo potrudili najti novo, še
boljšo lokacijo. Kot pravi športniki se na
mesto piknika vedno odpravimo peš. Pot
je izbrana tako, da je primerna tudi za
najmlajše člane. Medtem ko čakamo na
to, da se kostanj speče, vodniki pripravijo še kakšne športne ali druge igre, tako
da nam druženje precej hitro mine in na
koncu lahko zares rečemo, da smo preživeli en lep, s športom izpopolnjen dan.

rih se zabavamo s športnimi in šaljivimi
igrami, nam popestrijo pot in ne da bi
se sploh zavedali in bili utrujeni, se znajdemo na cilju na Prešernovem trgu.

Kljub prazničnemu razpoloženju meseca decembra smo v društvu še kako
aktivni. Likovna delavnica, na kateri
izdelujemo novoletne okraske in voščilnice ter prednovoletni nastop otroških oddelkov in obisk dedka Mraza
ponujajo precej možnosti za druženje
in zabavo. Na prednovoletnem nastopu
se otroci iz vseh oddelkov predstavijo s
svojimi gimnastičnimi točkami in staršem pokažejo, kaj vse so se že naučili. Vrhunec novoletne prireditve pa je
obisk dedka Mraza in njegova vsakoletna darila.
Februarja tudi pri nas vlada pustno razpoloženje. Na pustni torek se našemimo
in pripravimo pustno zabavo. Tako
našo telovadnico za en dan napolnijo
pravljična bitja, živali in ostali simpatični
kostumi. Zaradi množice odličnih mask
ima komisija za izbor najboljših mask
vedno težko delo. Prav vse maske pa na
koncu zabave pogostimo s tradicionalnim krofom.

V začetku maja, ko so dnevi že prijetno topli, se tudi naši člani udeležimo
najbolj množične športno-rekreativne
prireditve v Ljubljani Pot ob žici. Zaradi
želje po udeležbi otrok se organizirano
podamo na pohod po le delu poti okoli
Rožnika. Vmesne postojanke, na kate-

Zaključek sezone v mesecu juniju zaznamujemo z dvodnevnimi aktivnostmi. Vse skupaj se začne z zabavo v
pižamah in nadaljuje naslednji dan z
zaključnim piknikom na Letnem telovadišču. Največja privlačnost zabave
v pižamah je verjetno prespana noč v
telovadnici na blazinah. Na zaključnem
pikniku podelimo priznanja in medalje
otrokom, ki so sodelovali v programu
Miške Eli in Sokolček, poleg tega pa ne
manjka zabave, športa in dobre hrane.

Udeležba na vseh dodatnih aktivnostih
je za vse člane društva brezplačna. Natančni datumi o posameznih dogodkih
bodo objavljeni na oglasni deski in spletni strani društva.
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REZULTATI C-PROGRAMA
Fantje in dekleta v C-programu so tudi lanskoletno sezono pridno vadili in se udeleževali tekmovanj. Kljub temu, da za nas
rezultati niso najpomembnejši, smo vedno ponosni na dobre
dosežke. S tem le potrjujemo kvalitetno delo naših trenerjev.
Najbolj pa nas veseli, da so se med njimi razvili prijateljski od-

nosi in da jim prihod na vadbo ne pomeni le še eno obveznost
ampak so ure vadbe tudi priložnost za druženje in veliko smeha. Odlični rezultati ter vsakoletni napredek je poleg marljivega
dela tekmovalcev in trenerjev verjetno tudi posledica sproščenega ter zdravega odnosa do vadbe.

Rezultati državnih prvenstev – DEKLICE (uvrstitve na prva tri mesta so poudarjena):
kategorija

DP v akrobatiki DP v šp. gimnastiki

Eva Kajin
Gaja Lah
Hana Škerlj
Inja Prebil
Jasna Urbančič
Kaja Arh
Kaja Škerlj
Lara Šarac
Maja Dobnik
Martina Miklavčič
Nika Leskovšek
Nina Šarič
Nuša Prebil
Tjaša Mučič
Urška Pišek
Živa Urbančič

Ime in priimek

st. deklice
ml. deklice
cicibanke
cicibanke
st. deklice
cicibanke
ml. deklice
ml. deklice
ml. deklice
st. deklice
ml. deklice
ml. deklice
st. deklice
cicibanke
st. deklice
st. deklice

10. mesto
14. mesto
36. mesto
35. mesto
22. mesto
33. mesto
35. mesto
43. mesto
1. mesto
17. mesto
7. mesto
10. mesto

EKIPNO

cicibanke
ml. deklice
st. deklice

21. mesto

18. mesto

24. mesto
27. mesto
5. mesto
3. mesto
4. mesto

DP v skokih na MPP

36. mesto

kategorija

DP v akrobatiki DP v šp. gimnastiki

Gal Lekan
Gašper Trček
Izidor Kavšek
Jakob Vilhar
Joško Starc
Matevž Rozman
Rok Vodopivec
Samo Šef
Tadej Osvald
Urban Vadnjal
Val Manfreda Vidrih
Vid Terzer

st. dečki
st. dečki
st. dečki
cicibani
ml. dečki
st. dečki
ml. dečki
st. dečki
ml. dečki
ml. dečki
ml. dečki
ml. dečki

4. mesto
20. mesto
6. mesto

30. mesto

3. mesto
25. mesto

EKIPNO

ml. dečki
st. dečki

5. mesto
2. mesto

3. mesto
2. mesto

ŠD Narodni dom je na državnem prvenstvu v športni gimnastiki, kjer tekmujejo tekmovalci na vseh orodjih, osvojil
skupno 3. mesto med vsemi društvi. Poleg državnih prvenstev so se dekleta in fantje udeležili tudi odprtega prvenstva
Renč in Bežigrada v skokih na MPP, dekleta pa še nivojskih
tekmovanj v športni gimnastiki. Na vseh tekmah so prikazali

27. mesto
21. mesto
19. mesto
17. mesto
28. mesto
1. mesto

56. mesto
62. mesto
10. mesto
43. mesto
30. mesto
42. mesto
60. mesto
55. mesto
54. mesto
7. mesto
11. mesto

DP v skokih na MPP

1. mesto

2. mesto

4. mesto
1. mesto
10. mesto
17. mesto

8. mesto
3. mesto
16. mesto
16. mesto
7. mesto

10. mesto
13. mesto

Naši najboljši telovadci imajo za sabo kar uspešno polovico tekmovalne
sezone. Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj in Alen Dimic so standardni
člani slovenskih odprav na tekmah za svetovni pokal. Letos je na tekmi v
Mariboru nastopil tudi Žiga Šilc, ki je na parterju zasedel 22. mesto. Žiga
tekmuje tudi na ostalih orodjih in spada med najbolj perspektivne mlade
telovadce v Sloveniji. Njegov trener Sebastjan Piletič tudi zagotavlja, da
Žigi ne manjka več veliko, da bo konkurenčen v boju za finale na tekmah
za svetovni pokal (uvrstitev med prvih osem).

51. mesto

Rezultati državnih prvenstev – DEČKI (uvrstitve na prva tri mesta so poudarjena):
Ime in priimek

IZ ŠTUDIJSKE TELOVADNICE

37. mesto
4. mesto
32. mesto

3. mesto

nastope po svojih najboljših sposobnostih in si nabirali izkušnje za nadaljnja tekmovanja.
Vsem tekmovalcem čestitamo za uspešne nastope v sezoni
2007/2008, za naslednjo sezono pa jim želimo čim več zabave ter veselja na vadbah in tekmovanjih

Naši najboljši telovadci imajo za sabo kar
uspešno polovico tekmovalne sezone.
Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj in Alen
Dimic so standardni člani slovenskih odprav na tekmah za svetovni pokal. Letos
je na tekmi v Mariboru nastopil tudi Žiga
Šilc, ki je na parterju zasedel 22. mesto.
Žiga tekmuje tudi na ostalih orodjih in
spada med najbolj perspektivne mlade
telovadce v Sloveniji. Njegov trener Sebastjan Piletič tudi zagotavlja, da Žigi ne
manjka več veliko, da bo konkurenčen v
boju za finale na tekmah za svetovni pokal (uvrstitev med prvih osem).
Mitja je v spomladanskem delu svetovnega pokala nastopal nekoliko slabše
kot zadnje sezone, saj so se mu, verjetno
tudi zaradi novih elementov in zvišanja
težavnosti, v vajo na bradlji prikradle nekatere večje napake, ki jih do sedaj nismo
bili vajeni. Kljub temu je Mitja še vedno
dosegal vrhunske rezultate – 2 x drugo
mesto, 1 x tretje in 2 x peto mesto so prav
gotovo odlični rezultati. Nenazadnje pa je
Mitja svoje mojstrstvo dokazal z zmago
na evropskem prvenstvu. To je njegov že
tretji naslov evropskega prvaka, kar ga
uvršča med najbolj uspešne tekmovalce
na bradlji.
Sašo je svojo formo na konju z ročaji
stopnjeval. Na prvih dveh tekmah (Doha
in Cottbus) mu je zmanjkalo tudi malo
sreče, saj je bil na obeh tekmah na meji
uvrstitve v finale (9. in 10. mesto). Na tretji tekmi za svetovni pokal v Mariboru je
dosegel najboljšo letošnjo uvrstitev in sicer 5. mesto. Dobro delo in stopnjevanje
forme je potrdil na tekmah v Moskvi in
Barceloni, kjer je dosegel 7. in 6. mesto in

se s temi rezultati utrdil med najboljšimi
na svetu. Na evropskem prvenstvu se mu
nastop vseeno ni najbolje posrečil in 11.
mesto prav gotovo ni zadovoljilo njegovih
pričakovanj.
Alen se je letošnjo sezono vrnil po poškodbi
kolena. Najboljše rezultate dosega na drogu, tekmuje pa tudi na vseh ostalih orodjih
in je edini od slovenskih tekmovalcev, ki je
nastopil tudi v mnogoboju na evropskem
prvenstvu. Ob slabih pogojih za trening je
že sam nastop na vseh orodjih uspeh. Alen
je sezono svetovnega pokala začel z 10.
mestom. Nato je izpustil tekmo v Cottbusu ter svetovni pokal nadaljeval z odličnim
2. mestom na tekmi v Mariboru. Da drugo
mesto ni bil le trenutni navdih, je dokazal
s 7. mestom na tekmi v Moskvi in 6. mestom na tekmi v Barceloni.

V avgustu je
bila naša pozornost usmerjena v Peking
na olimpijske igre. Z velikim
zanimanjem smo spremljali nastopa Mitje
na gimnastičnem tekmovanju. V kvalifikacijah je Mitja na bradlji telovadil rutinirano in se z nekoliko lažjo vajo prebil
v finale. V razburljivem finalu mu vaja na
bradlji ni najbolje uspela. Ocena 15,750
je, v izjemno hudi konkurenci predvsem

azijskih tekmovalcev, zadostovala za 5.
mesto. V prvem trenutku je bilo čutiti kar
precejšnje razočaranje. Mitja nas je že tolikokrat osrečil in tako razvadil, da so naša
pričakovanja ob njegovih nastopih vedno
visoka. Kljub vsemu lahko Mitji čestitamo za pogumen nastop, prav tako tudi
zmagovalcu, Kitajcu Li Xiaopengu, ki je
pokazal izjemno težko vajo in zasluženo
zmagal. Mitja pa je še enkrat dokazal, da
ostaja v svetovnem vrhu med tekmovalci
na bradlji in da še ni za v staro šaro. Zato
močno upamo, da bo še naprej vztrajal v
vrhunski gimnastiki in nas mogoče zopet
spravil na trne na naslednjih olimpijskih
igrah leta 2012 v Londonu.
Jeseni se nadaljujejo tekmovanja za svetovni pokal. Ritem tekem bo kar naporen,
saj najboljše telovadce čakajo še štiri tekme za svetovni pokal:
• 3. do 5. oktober – Szombathely na Madžarskem
• 17. do 19. oktober – Glasgow v Veliki
Britaniji
• 6. do 8. november – Ostrava na Češkem
• 14. do 16. november – Stuttgart v
Nemčiji
Sezona svetovnega pokala in tudi dveletni ciklus tekmovanja se bo zaključil s
finalom v Madridu, ki bo potekal od 12.
do 14. decembra. Na tem tekmovanju
ima pravico nastopa samo osem najbolje uvrščenih tekmovalcev po posameznih orodjih. Mitja se je z vsemi uspehi
v zadnjih dveh letih že zanesljivo uvrstil
v finale. Tudi Sašo ima ob uspešnem nadaljevanju sezone lepe možnosti za uvrstitev na finalno tekmovanje, medtem ko
so Alenove možnosti minimalne, saj je zaradi poškodbe izpustil kar nekaj tekem v
lanski sezoni. Mogoče pa ob zares dobrih
nastopih uspe tudi njemu.
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SVETOVALNICA PU
DIVJI MOŠKI & DIVJA ŽENSKA
Obljubila sem pisati nadaljevanje o divji ženski naravi in sicer pod naslovom
Prijazna ženska v partnerskem odnosu, vendar tokrat ne morem izpolniti te
obljube, saj bi v tem trenutku delala proti sebi. Vsaka obljuba je lahko blokada,
pa jih vseeno prepogosto dajem(o), kljub
temu, da vemo, da je tako. Pisala bom o
vrlinah divjega moškega in divje ženske. Naj
pojasnim osnovna izraza. Divji moški poseduje
osnovne vrline, ki jih divja ženska nujno potrebuje za svoj zdrav razvoj in obstoj, prav tako jih zelo
potrebuje tudi sam za svoj zdrav samorazvoj. Tudi
divja ženska poseduje osnovne vrline, ki jih nujno
potrebuje sama in njen divji moški, da lahko skupaj tvorita pravo resnično
intimnost in s tem polnost
Ljubezen je
enosti.
Podoba današnjega, tako
imenovanega
modernega
moškega, ki zlorablja alkohol, izvaja pretirano telesno
dejavnost, pretirano skrbi za
svoj izgled in prehrano, se
ukvarja z nevarnimi, adrenalinskimi športi, se zateka v
delo, šport, vikend pijančevanja, ima tvegana vedenja, kot je prehitra vožnja,
tudi nekatera moralno in socialno oporečna vedenja, je skorajda postala sprejemljiva. Tak moderni
moški ima za posledico nižjo strpnost, napade jeze,
razdražljivosti in nasilnosti, občutke izčrpanosti in
izgorelosti, nezadostnosti in praznine. Tak moški ni
divji moški.
Podoba današnje, tako imenovane moderne ženske, ki zlorablja hrano, pomirjevala, doživlja velika
nihanja v razpoloženju, ima nezdrave spremembe
telesne teže, stremi k popolnosti na vseh področjih.
Taka ženska ima občutke krivde, nesposobnosti in
negotovosti, ker ne zmore izpolnjevati številnih socialnih vlog, vendar pri tem vztraja na enak način
naprej. Lahko je pretirano popustljiva in prijazna ali
stalno jezljiva in nezadovoljna. Taka ženska ni divja
ženska.

Če je moški
vedno iskren
do svoje
ženske, mu
bo le-ta povsem spontano
zaupala. In
obratno.

Naj sedaj naštejem vrline, ki
osrečujejo človeka in ga bogatijo na najbolj veličasten
način. To so vrline, ki jih
poseduje Divji človek – pomeni zrel in odgovoren človek, ki ima dober značaj, ne
le osebnost, ki je sposoben
tvoriti pravo intimno zvezo
(po dr. Barbari De Angelis):

jo prehrano).
Biti odgovoren. Odgovornost pomeni storiti tisto,
kar si rekel, da boš storil. Ne gre za pojem – temveč
izključno za dejanja.

1. Predanost osebnostni rasti

Biti zdravo ponosen nase. Skrbeti zase in se ne
uničevati. Ljudem ne dopuščati, da bi s teboj grdo
ravnali. Svojo samozavest izražati s tem, da vzameš
stvari v svoje roke in jih urediš.

Prizadevati si za uspešno
zvezo. Predano učenje, kako postati boljši človek in
partner. Ne braniti se pomoči in nasvetov, če je to
potrebno. Zavedati se svojih pomanjkljivosti in čustvenega programa ter bremen iz preteklosti, ki so
prinešena v zvezo. Zastaviti si cilje za izboljšanje sebe
in zveze in po določenem času so vidne konkretne
spremembe na bolje.

pozitivna sila:
cveti v
pozitivnem
ozračju in
veni v
negativnem.
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Definicija divje moške in ženske narave ni podivjanost in noro ter neobvladano delovanje. Ne izgubi se
primarna socializacija in človeškost.
Pomeni povsem nasprotno. Za divjo
naravo je značilna bogata integriteta s pristnostjo in plemenitostjo.

Biti spoštljiv (do čustev partnerja, omejitev, ki jih postavlja le-ta, njegovega časa in lastnine, svoje lastnine, okolja, svojih podrejenih, delodajalca ali sodelavcev, čustev drugih ljudi).

5. Samospoštovanje

6. Pozitiven odnos do življenja
Človek s pozitivnim pogledom na svet se vedno
osredotoči na iskanje rešitev, ovire spremeni v priložnost, nesrečne dogodke v poučne izkušnje. Zaupa
v svojo sposobnost, da lahko kaj spremeni. Verjame,
da gredo stvari lahko vedno na bolje. S svojo vizijo si
spreminja življenje.
Vsem, ki vam je uspelo pripluti do konca prispevka, želim veliko veselja in radosti pri nadaljnjem delu na sebi
in pravi ter edini resnično izpolnjujoči intimni zvezi.
> Ana Hromc

Vrline divjega moškega in divje
ženske:
predanost osebnostni rasti,

2. Čustvena odprtost
Imeti čustva. Vedeti, kaj čutiš. Želeti svoja čustva
deliti s partnerko. Vedeti, kako ta čustva izraziti.

3. Poštenost

Moški lahko ljubi žensko le toliko, kot

Človek, ki je iskren do samega sebe. Človek, ki je iskren do drugih ljudi. Človek, ki je iskren do partnerja. Če je divji moški vedno iskren do divje ženske,
mu bo le-ta povsem spontano zaupala. In obratno.

ljubi samega sebe. Ženska lahko ljubi

4. Zrelost in odgovornost

moškega le toliko, kot ljubi samo sebe.

Znati poskrbeti zase (zaslužiti dovolj denarja, da
vzdržuješ samega sebe, znati vzdrževati ravno pravšnji red v svojem stanovanju, sam poskrbeti za svo-

čustvena odprtost,
poštenost,
zrelost in odgovornost,
samospoštovanje,
pozitiven odnos do življenja.

14

STOJA - Premantura 08

Tudi tokrat je uspela! Premanturski
tabor društva očitno postaja vedno
bolj zanimiva točka za preživljanje
drugačnih poletnih počitnic. Letošnjo sezono je v dveh mesecih tabor obiskalo več kot 850 ljudi, ki
so napolnili praktično vse skupine
do maksimuma. Čeprav smo na
celini imeli bolj mokro poletje,
pa je letos v Premanturi tudi vreme zdržalo. V celem poletju je bilo le
nekaj deževnih dni, ki prav gotovo niso
pokvarili vzdušja. Veseli nas, da se za
taborjenje odloča vse več mladih družin
ter, da so skupine namenjene taborjenju otrok v vrstah povsem polne. Še po-

Kmalu po zajtrku nas je dodaten gong
vse privabil na zborno mesto, najavljal
je namreč zelo delovno dopoldne. Vse
vrste so se razporedile po skupinah za
premanturijado – premantursko olimpijado, kjer tekmujemo v različnih disciplinah. Prva izmed teh je bila kajpak
vlečenje vrvi. Skupine z mučeniškimi
izrazi so vlekle vsaka v svojo smer, eni
bolj, drugi manj uspešno. Za še bolj napeto vzdušje sta poskrbela DJ Pleško, s
svojim edinstvenim izborom muzike in
pa (skoraj) šefe – komentator Broda.
Mišice so naredile svoje, temu primerni
pa so bili tudi rezultati. Prvo mesto so

zasedle najmočnejše »mrge« – Cepecepetavčki, takoj za njimi so se uvrstile
Stare sablje (ob vprašanju, zakaj niso bili
najboljši, so se izgovarjali na starost),
tretjo mesto pa so osvojile Šimetove ribice (najboljše so pečene na žaru). Za
udaren zaključek so se v vlečenju vrvi
pomerili še mladinci proti vodnikom.
Navijači so bili na nogah, tekma je bila
napeta, zmagali pa so – vodniki. Za svoj
poraz so imeli tudi mladinci tehten razlog (beri izgovor): Pod stopnicami ob
zbornem mestu po novi dovozni poti
so namreč vihteli lopate in krampe ter
jo uravnavali. Odstranili so vse kamne
in nadležne korenine, tako da lahko
mladincem v zahvalo smuknemo na
Našo plažo brez strahu, da bi se grdo
polomili. Po napornem delu smo se vsi
pognali do plaže in hop na splav. Ni večje žurke, kot je prerivanje po splavu in
tunkanje. Da ne bi trpeli žeje, je vsak
popil še nekaj požirkov morja, ki je bilo
kot vedno obvezno slano in mokro.
Po kosilu in zasluženem počitku smo
se nasmejanih obrazov podali na plažo. Medtem je naš ekstremno delovni
taborovodja Sašo aktivno prespal celo
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sebej pa smo ponosni, da se ogromno
taborečih iz leta v leto vrača. Seveda
smo tudi letos naredili kakšno napako
in sigurno je lahko tabor še lepši, taborjenje pa še bolj zanimivo. Za vse te
napakice se vam iskreno opravičujemo.
Ekipa društva in neumornih prostovoljcev, ki skrbi za urejanje tabora – naj se
jim še enkrat prav lepo zahvalimo za
pomoč, pa vam obljublja, da se bomo
naslednje leto še bolj trudili. Zato ste
vsi zopet vabljeni v naš tabor naslednje
poletje, do takrat pa velja vabilo, da se
nam pridružite na kakšni uri telovadbe,
da bo čas do naslednjega poletja hitreje
minil.

popoldne in zato edini prišel na zbor s
polno mero dobre volje. Po nekaj napotkih in novih pravilih smo večglasno
odpeli našo, nam tako drago, tradicionalno premantursko taborno himno in
se brez umitih rok pognali na večerjo,
kajti na jedilniku so bili špageti! Vedno
lačni taboreči nimamo hrane nikoli zadosti, zatorej smo se nekatere skupine
odpravile še na toast v velemesto Premantura. Ob prihodu nazaj v tabor so
vsi utrujeni popadali v spalne vreče, z
izjemo mladincev, ki nam je bilo dovoljeno ostati v mestu malo dlje.
> Nastja Miheljak

Ne vem, če veste, ampak tabor se
vsako leto po 5. skupini, ko se konča
poletna sezona, pospravi.
Ni tako preprosto kot se zdi … Najprej
so fantje odpeli splav in ga dvignili iz
vode. V dveh mesecih in pol se je na
njem in na verigi nabralo ogromno
alg, školjk in drugih morskih stvari, ki
jih je bilo potrebno očistiti. Splav so
nato razstavili in ga dali sušiti na plesišče. Potem se je začel odvoz jogijev
v klubski prostor. Večji fantje so jih s
»Kangujem« in prikolico iz celega tabora prevažali do bifeja v klubski prostor. Ko so končali z jogiji so odpeljali
še vse deske izpred šotorov. Medtem
so ženske (ja, prav ste prebrali!!) začele odstranjevati plahte proti dežju s
šotorov in jih začele podirati. Kasneje so se jim pridružili še fantje, saj je
bilo treba podreti 111 šotorov!!! Ob
podiranju smo našli kar nekaj pozabljenih reči in smeti. Medtem pa se
je že začela polniti jedilnica…in to ne
z ljudmi, ki so prišli na kosilo, temveč
z raznimi predmeti, ki jih je treba pospraviti: mize, klopce, poličke, kolesa,
hiška s toboganom, gugalnice, goli,
koši, odbojkarska mreža in nazadnje
še splav. V »modri salon« pa so pospravili šotore, plahte in nekaj jogijev.
Potem so zapečatili tudi stranišča …
No, kot dokaz, da nismo samo garali,
vam povem, da smo imeli vse zaloge
sladoledov in pijače zastonj, jedli smo
na treh mizah na plesišču pod milim
nebom, kuharji so nam pekli čevapčiče in delali najboljše solate, zvečer
pa smo še zadnjič letos balinali na
balinišču (sicer smo imeli nekaj težav,
ker je bilo stikalo za luč v prostoru,
POLNEM jogijev, a smo težavo rešili),
pozno ponoči pa smo v taborovodstvu gledali film »Mumija«. Spanje je
bilo res hecno, ker so bili skoraj vsi

šotori podrti, razen
tistih, v katerih smo
bivali »pospravljači«,
na vsakih ca. 50 m en
šotor. Naslednje jutro
nas je še zbudil gong,
še zadnjič pa je zagongal za zajtrk, potem so
ga odmontirali. Sveži in
spočiti smo hitro (haha)
podrli še vse ostale šotore,
pobrali smeti in kline po
taboru, starejši so odvili
tuše, pipe, luči, zaščiti
funtane …
Tabor smo po poznem
kosilu zapustili in se še
zadnjič vrgli v morje
na »stari premanturski«.
Za pravi zaključek Premanture nas je šla še večina »delavcev« na konec
Kamenjaka v »Safari bar«,
kjer smo pogledali zadnji
premanturski sončni zahod
in se odpeljali v Slovenijo.
> Martina Miklavčič
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Slika 7

Slika 8

Slika 9

glavi in stoja na lopaticah pa med
mešane opore.
Stoja na rokah predstavlja osnovni gimnastični element. Preko
opore na rokah se izvajajo kompleksnejši gimnastični elementi, kot so:
most naprej in nazaj, premet vstran,
premet naprej, premet nazaj …
Stojo na rokah oz. prehod preko nje
lahko zasledite prav na vseh gimnastičnih orodjih:
• Stoja na rokah na gredi kot
ravnotežna prvina (Slika 1)
• Stoja na rokah na bradlji (Slika 2)
• Premet preko konja oz. mize
(Slika 3)
• Na konju z ročaji pri seskoku
(Slika 4)
• Stoja na rokah na krogih (Slika 5)
• Veletoči na drogu (Slika 6)

Slika 1

Pod izrazom stoja si gimnastični zanesenjaki največkrat

Slika 2

predstavljamo stojo na rokah. Prav telovadec v stoji na
rokah je upodobljen v zaščitnem znaku našega društva in
ni naključje, da se tako imenuje tudi glasilo društva.
V gimnastični terminologiji pa se izraz stoja uporablja za opis položaja
človeškega telesa. Tako ločimo stojo na nogah, stojo na rokah, stojo
na glavi in stojo na lopaticah, ki vse
spadajo v skupino opor.
Opore so položaji, kjer delujemo na
podlago od zgoraj navzdol in je ramenska os nad osjo orodja. Opore

delimo v čiste opore, pri katerih se
vadeči dotika tal ali orodja samo z
enim delom telesa, in mešane opore,
pri katerih se vadeči opira na tla ali
orodje z najmanj dvema različnima
deloma telesa hkrati (Bolkovič, Čuk,
Kokole, Kovač in Novak, 2002).
Tako spadata stoja na nogah in stoja
na rokah med čiste opore, stoja na
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Slika 3
Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Slika 13

Slika 14

Slika 15

Pripravljalne vaje
oziroma kje začeti
Predhodno je na obremenitev potrebno pripraviti mišice rok in ramenskega obroča (zajčji poskoki oz.
poskoki iz rok na noge). Začetniki
imajo običajno težave z nagibanjem
ramen in dvigovanjem bokov. Če
se z rameni nagnejo premalo naprej, težko dvignejo boke in noge v
navpičnico. Če pa ramena potisnejo
preveč naprej, roke popustijo, čemur
sledi padec naprej na glavo. Zato je
priporočljivo izvajati še nekatere pripravljalne vaje:
• Za začetnike je vzpostavitev položaja, kjer so noge višje od glave,
zelo nenaraven položaj. Zato moramo, kot predhodnico stoje na
glavi in stoje na rokah, spoznati
stojo na lopaticah.
• Za privajanje na prenos celotne
teže na roke se uporablja tudi odriv na roke iz opore čepno s sonožnim odrivom ter plezanje iz opore čepno z nogami po letveniku
navzgor. (Slika 7 in Slika 8)
• Za osvajanje dela zamašne in odrivne noge pa se uporablja vaja,
pri kateri iz opore čepno na eni
nogi (druga noga je v zanoženju)

zamahujemo z iztegnjeno nogo
navzgor in se istočasno odrivamo z
nogo, na kateri čepimo, ter prenašamo težo telesa na roke (Bolkovič
in Kristan, 1998). Da bi ugotovili,
katera noga je primernejša za zamah in katera za odriv, je najbolje,
da vajo izvajamo izmenično z eno
in drugo nogo.
Kako se stojo lahko naučimo
doma?
Najprej si poiščemo primerno steno
in relativno prazen prostor. Nato se
postavimo (meter do dva) pred steno. Prednožimo levo ali desno nogo.
Roke dvignemo v vzročenje (Slika 9). Sledi prednoženje z izbrano
nogo (Slika 10) in podaljšan korak
naprej na prednoženo nogo (Slika
11). Hkrati z delom zamašne noge
in delom odrivne noge postavimo
roke na tla (čim bližje steni) v širini
ramen, prsti so razklenjeni in usmerjeni naprej. Pri tem pazimo, da ostanejo roke, trup in zamašna noga v
isti liniji, rahlo zaklonjena je le glava,
pogled je usmerjen v tla (Slika 12).
Zamašni nogi pomaga priti do stoje
tudi odrivna noga, ki se po odrivu
iztegne (Slika 13) in sledi zamašni
nogi proti stoji (Slika 14). Najvarneje
je, da imate pomočnika, ki vas varuje in pomaga od strani (na strani zamašne noge) ter vas nato opozarja
na pravilen položaj v stoji.
V stoji so noge in trup v ravni črti
(Slika 15). Zelo pomembna je iztegnitev v ramenskem sklepu. Noge
so iztegnjene in sonožne. Trebušne
mišice napnemo tako, da potisnemo
rebra noter (kot pri izdihu). Napete morajo biti tudi mišice zadnjice.
Trup ni ne uleknjen in ne predklonjen v bokih. Bolj kot boste napeti,
lažje boste vzdrževali ravnotežje.
Ko ste sposobni sami narediti stojo
ob steni, jo v naslednjih poskusih
zadržite dalj časa tudi tako, da se
od stene rahlo odmaknete in steno
uporabite le v primeru izgube ravno-

težja. Roke naj bodo iztegnjene ves
čas, pogled pa usmerjen v tla oz. v
roke. S številom ponovitev boste pridobili samozavest za izvajanje stoje
brez stene. Strah, da bi se odrinili
preveč ali premalo, lahko zmanjšate
tako, da vas varujeta dva zanesljiva
pomočnika. Če pa pomočnikov nimate na voljo, se lahko rešite tudi
sami in sicer na dva načina:
• s prevalom naprej (kadar imate na
voljo blazino) ali
• tako, da spustite eno roko in se hitro obrnete okrog vzdolžne osi in
z upogibom nog stopite na tla.
Če ste upoštevali vsa navodila in
pridno vadili potrebujete le še fotografa, ki bo vašo stojo ovekovečil za
vedno.
Veliko varnih stoj in užitkov v gledanju sveta obrnjenega na glavo, vam
želimo vaši vodiki, ki vam bomo s
strokovnimi nasveti z veseljem pomagali pri učenju ali izboljšanju položaja stoje.
Literatura:
1. Bolkovič, T., Čuk, I., Kokole, J., Kovač,
M. in Novak, D. (2002). Izrazoslovje v
gimnastiki (Osnovni položaji in gibanja)
1. del. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Inštitut za kineziologijo.
2. Bolkovič, T., Kristan, S. (1998). Akrobatika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport.

> Marjana Bokan

Zahvaljujemo se vsem demonstratorjem na slikah: Maja Dobnik, Nina
Šarič, Žiga Šilc, Alan Dimic in Sašo
Brtoncelj.
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Za letošnji dopust sem si želela odpotovati nekam, kjer so čudovite plaže in
veliko miru, sproščeno vzdušje in vročina. Klik, klik … izbor: Grčija – otok
Lefkada.
Otoček ni od nekdaj otok, temveč je
bil včasih del celine. Zdaj ga s celino
povezuje dvižni most in ko se pripelješ
čezenj, takoj vstopiš v glavno mesto Lefkas. Čeprav zanimiva in pestra – mesta
niso tisto, kar sem iskala.
Odpeljemo se v vasico Agios Nikitas,
kjer nas sprejmejo v hotel. Mala ulica,
ki se spušča do morja, je na obeh straneh obdana z malimi tavernami, trgovinicami, barčki. Vse je prijetno domače
in skromno, vaška plaža pa posuta z
drobnimi kamenčki in oblita s sinjemodro barvo morja. Osvežitev v ionskem
morju, ki je malo bolj slano od premanturskega, je bila odlična!
Otok je znan po kilometrih prekrasnih
peščenih plaž, vse pa se razprostirajo
po zahodnem delu otoka. Prelivanje

Na teden oddiha in sprostitve sem se
odpravila v Tunizijo. V deželo severne Afrike, natančneje na otok Djerbo,
sem odletela z eno samo mislijo: uživati
v drugačni kulturi, v palmovi senci, na
peščeni plaži ... in vse to brez skrbi. Žal
se je po prihodu v hotel ta idealna slika zelo hitro razblinila in moj počitniški
dnevnik bi se kaj hitro lahko končal s
pritožbo na potovalno agencijo. Luksuza (televizije, hladilnika in drugih električnih pripomočkov, ki se nam zdijo samoumevni), ki ga je obljubljala agencija
ni bilo. Povrhu vsega so nam dodelili še
edino sobo v hotelu, ki ni imela balkona. Tragikomedija se je nadaljevala tudi
v restavraciji in na bazenu. In ko sem
mislila, da huje ne more biti, sem našla
cirkuški trapez. A ker je bil neolikane
rjave barve, sem mislila, da je tudi njega načel zob časa tako kot vse ostale
sosednje hotele v naši okolici, ki so bili
zapuščeni in prepuščeni sami sebi. No,
vendar je tudi na moje počitnice posijal žarek upanja, ko sem naslednji dan
ugotovila, da trapez deluje in da se nanj
lahko povzpne prav vsak gost našega
hotela ... in povrhu tega celo zastonj.

Od takrat dalje me razpadajoč bazen,
počasna postrežba, leno osebje in vse
ostale pomanjkljivosti niso več zanimale. Pridružila sem se skupini najbolj
pogumnih in se po skrbnem ogrevanju
ter poslušanju navodil trenerja in dveh
varovalcev (ki so bila v arabski francoščini in jih nisem skoraj nič razumela) povzpela kar nekaj metrov nad zemljo. Naj
kar na začetku priznam, da me je bilo
kljub varovalnim vrvem pošteno strah.
Poleg tega se ogrodje na višini petih do
šestih metrov že kar pošteno maje. Ko
sem prišla na vrsto ni bilo več poti nazaj.
Dejstvo, da so mi na tleh na statičnem/
vadbenem trapezu približno pokazali
in povedali, kakšna je moja naloga, ko
se odrinem iz platforme, mi ni prav nič
pomagalo. Nerazumevanje izrazov, velika količina informacij ter strah so terjali svoj davek. Tako sem šele v drugem
poskusu uspela narediti osnovno vajo,
ki je temeljila na usvajanju osnovnih položajev (vesa vznosno in zavesa pod kolenom) in seskoka (skrčena salta nazaj).
V naslednjih ponovitvah sem trenirala
spust iz vese pod koleni in prijem z lovilcem na drugem trapezu. Občutek, ko

turkizno modrih, sončno in peščeno
rumenih barv te ponese v drug svet.
Knjiga, ne glede na njeno vsebino,
se odlično prileže bučanju valov, ki
znajo biti zelo adrenalinski, prav tako
osvežilna pijača.
Ob večerni zarji in pogledu na morje
so nam prijazni Grki stregli njihove
kulinarične dobrote, zraven pa nazdravljali s slastnim domačim vinom.
Ko se enkrat naužiješ miru in napolniš baterije, lahko na Lefkadi poiščeš
prave izzive: potapljanje v Vasilikiju,
ladijske izlete po sosednjih otokih
(Scorpios je zasebni otok slavne grške družine Onassis), kajtanje in surfanje.
To pa že diši po aktivnostih, ki jih
pogrešamo, kajne?! Zato se, polna
nove energije, že veselim srečanja z
vami na jesenskih urah aerobike.
Urška Hafner

te nekdo ujame oz. se tudi ti primeš
njega, je fantastičen, saj se skupaj povežeta dva guga. Nato so me naučili
še en trik, ki so ga na kratko poimenovali »split«. Preprijem se namreč
izvede iz vese strmoglavo, z nogami v
»špagi«. S tem elementom sem tudi
nastopila na zaključnem nastopu ob
koncu tedna.
Doživeta izkušnja se mi je močno vtisnila v spomin, saj gre pri trapezu za
zmes gibanj, ki se v gimnastiki pojavljajo na drogu in krogih v gugu. Obenem je vse skupaj zelo varno, a hkrati
zelo adrenalinsko. Toplo priporočam,
da se preizkusite tudi vi, če boste kje
imeli priložnost.
Marjana Bokan

• 2 uri športne animacije z našimi
najboljšimi vodniki in pol ure za pogostitev
• 		v spomladanskem in poletnem času
možnost izvedbe zabave na prostem
(Letno telovadišče)
• vabila za zabavo, darilo za slavljenca in
foto-album z zabave na zgoščenki
• osvežilna pijača za vsakega povabljenca
• možnost organizacije zabave tudi za večje
skupine (do 35 otrok) in več slavljencev

• za skupine do 15 otrok
(2 animatorja) – člani društva
115 EUR, ostali 126 EUR
• doplačilo za dodatnega
slavljenca – 9 EUR
• doplačilo za dodatnega
animatorja – 23 EUR

• ob sobotah ob
10., 14. in 17. uri
• ob nedeljah ob
10., 14. in 17. uri

TELOVADNI ROJSTNI DAN – REZERVACIJE IN INFO:
na telefonu 031/528-043 – Sašo • na spletni strani društva – www.narodnidom-drustvo.si

Medno 32d, 1210 Ljubljana-Šentvid
P.E. Kamniška 47, 1000 Ljubljana
01 430 52 22
01 430 52 23
041 69 57 69
e-mail: procadia @siol.net
www.procadia.com

V podjetju PROCADIA se ukvarjamo s
snovanjem in oblikovanjem stanovanjskih interierjev in zunanjega prostora.

• izdelava idejnih zasnov
• projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja
• projekti za izvajalce
• projekti izvedbenih del

S svojimi idejami zagotavljamo naročniku oziroma uporabniku estetsko in
funkcionalno oblikovan in okolju prijazen objekt v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in prostorskimi zahtevami,
obenem pa se trudimo poiskati ustrezno finančno ugodno rešitev.

• načti arhitekture
• načrti gradbenih konstrukcij
• načrti elektroinštalacij
• načrti strojnih inštalacij

