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Drage članice in dragi člani!
Kot vsako leto, smo tudi letos potegnili črto pod našo
Premanturo in z veseljem ugotavljam, da je bila nadvse
uspešna. Imeli smo odlično vreme, saj nam je narava
samo dvakrat postregla z nenavadno veliko količino
vode, kar pa smo kasneje izkoristili za čiščenje tabora
in tako opravili taborniško dobro delo. Da je bilo taborjenje prijetno, pa se moramo zahvaliti tudi vam,
saj ste s svojim dobronamernim sodelovanjem v vseh
naših aktivnostih in dobro voljo prispevali k veselemu
poletnemu vzdušju. Prav tako gredo zasluge tudi letošnjim udeležencem pripravljalne skupine, ki so tabor
postavili s tako zavzetostjo, da ga je bilo veselje pogledati in v njem bivati. Da o hrani ne govorim… Skratka,
takšne počitnice vam želim tudi v bodoče, mi pa vam
jih bomo z veseljem poskušali uresničiti.
Letos smo že kar 146-ič pripravili telovadne programe za vse starosti. Izgleda sicer, da je naše društvo ves čas svojega delovanja na raznih preizkušnjah in da težko mine obdobje desetih let, da ne bi poleg naše osnovne dejavnosti morali skrbeti še tudi za obstoj društva. Iz uprave Narodne
galerije so nas namreč obvestili, da so jim odobrili evropska sredstva za
prenovo celotne stavbe Narodnega doma, ki jih bodo lahko začeli črpati
jeseni leta 2011, kar pomeni, da od nas takrat pričakujejo dokončno izselitev. Kot vam je verjetno znano, so tudi v projektu nove telovadnice narejeni določeni koraki naprej, kar pomeni, da bi se lahko ti datumi celo ujeli.
Če pa ne … In kot da to še ni dovolj, so se v Narodni galeriji odločili, da
nam v teh cvetočih časih kar za dvesto odstotkov povišajo najemnino. Očitno dajemo vtis, da delamo veliko boljše kot vse velike firme v Sloveniji.
Kakorkoli že, kot Sokoli in njihovi nasledniki smo preživeli razne vojne,
kralje, kapitalizem, komunizem, socializem in mnoge druge ovire, zato
sem prepričan, da bomo z dobrim delom in energijo premagali tudi današnje težave.
Kot dokaz je pred nami spet kvaliteten telovadni program za vse starosti,
spremljevalne dejavnosti, kot so jesenski kostanjev piknik, obisk dedka
Mraza, pustovanje, pohod okoli Ljubljane, zaključni piknik, vmes pa še
razna tekmovanja za Sokolčka, miško Eli, C-program in veselje ob praznovanju telovadnih rojstnih dni.
Za boljše počutje, pa smo letos ponovno s svežo barvo osvežili vse spremljevalne prostore, tako da bo telovadba res prijetna.

Torej: BI TELOVADILI?
Dejan Crnek
Predsednik ŠD Narodni dom

Dragi bralci,
v rokah držite novo številko Stoje, našega in vašega glasila,
ki vas kar se da temeljito obvešča o dogajanju v društvu,
vam, vsaj upam tako, predstavlja zanimivo branje in
kdaj pa kdaj tudi razširi obzorja ter vas obogati z novimi
spoznanji. In nič drugače ni s 16. številko Stoje. Zato ne
spreglejte poročila iz zaključka lanskoletne telovadne se-

KOLOFON

zone in Premanture 2009. Kot aktivni člani Sokolske zveze

Uredništvo

Slovenije smo se spomladi udeležili tudi vseslovenskega

Športno društvo Narodni dom,
Prešernova 22, 1000 Ljubljana

zleta v Ormožu, kjer so se predstavila naša dekleta z novo

T: 01/422 37 50; F: 01/425 18 92,
E: narodni.dom@siol.net
W: www.narodnidom-drustvo.si

plesno-akrobatsko točko, ki je požela glasen aplavz. Zaradi

UREDNIK: Sašo Barle

lo udeležiti zleta v ZDA, so pa bili tam naši prijatelji iz Renč

ODGOVORNI UREDNIK: Dejan Crnek

ter predsednik Narodnega doma, ki je za vas strnil vtise in

SODELAVCI: Ana Hromc, Anna Šmejkalova, Lejla Pirnat,
Marjana Bokan, Tjaša Tomšič, Živa Urbančič

misli. To pa še ni vse o Sokolih. Predstavljamo vam tudi,

FOTOGRAFIJE: Ajda Zupančič, Anna Šmejkalova, arhiv
ŠD Narodni dom, arhiv ŠD Partizan Renče, Lejla Pirnat,
Sebastjan Piletič, Tin Švagelj

kjer je bila in je še vedno zibelka sokolstva, ter ustanovitelja

organizacijskih in finančnih težav se nam na žalost ni uspe-

kako so dandanes organizirani naši »bratje« na Češkem,
sokolov Miroslava Tyrša.

LEKTORIRANJE: Ksenija Raščan
OBLIKOVANJE: M.S.T. d.o.o.

Za počitniški dnevnik je svojo dogodivščino na motorju

NAKLADA: 2000 izvodov

prispevala vodnica Lejla, svetovalnica Pu pa nadaljuje s
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strokovnimi prispevki o ženski. Tokrat o ženski z vonjem in
barvo. V intervjuju vam predstavljamo še tretjega iz štiriperesne deteljice uspešnih gimnastičarjev Narodnega doma.

KAZALO
PROGRAMI VADBE 2009/2010
CENIK 2009/2010
KAJ DOGAJA
Zaključek sezone 08/09
INTERVJU
Sašo Bertoncelj
NAŠI ČLANI PIŠEJO
Češki sokol, Miroslav Tyrš
Slovenski sokolski zlet – Ormož 09
Sokolski zlet – ZDA 09

4, 5, 6
7

To je Sašo Bertoncelj, skromen fant iz Reteč pri Škofji Loki,
ki z uspehi na konju z ročajem že kar nekaj časa opozarja
nase. S trdim delom in vztrajnostjo se je prebil med najboljše na svojem orodju in postal vzor mladim.

8

Seveda pa so glavna tema vsake jesenske izdaje Stoje telovadni programi nove sezone in gimnastična šola, v kateri

9

se kujejo bodoči šampioni. Upam, da boste v bogatem
izboru telovadbe za vse generacije našli sebi primerno

10
11
12, 13

in da se nam tudi pridružite. Sicer pa kaj bi dolgovezil.
Obrnite list in že boste našli vse programe, ki jih zmoremo
izpeljati v naših priletnih telovadnicah, za katere upamo,

PREMANTURA 2009

14, 15

da jih bomo prav kmalu zamenjali za lepše ter tradiciji in
pomembnosti društva dostojne prostore.

POČITNIŠKI DNEVNIK
PREDSTAVLJAMO VAM
Svetovalnica Pu –
ženska z vonjem in barvo
TELOVANI ROJSTNI DAN

16, 17

Uživajte pa karkoli že delate in kjerkoli že ste ter ne pozabite na začetek nove telovadne sezone – 7. september
2009.

18, 19
20

Sašo
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Program in urnik vadbe za sezono 2009/2010

TELOVADBA ZA ODRASLE

AIKIDO

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

MLAJŠI ČLANI – splošna telovadba in košarka
STAREJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen
deklicam in dečkom starim od 10 do 15 let
URNIK VADBE:

st. pionirke
pon. in/ali čet.

URNIK VADBE:

pon. in/ali čet.

16.30-17.30

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

cicibanke
pon. in/ali čet.

17.30-18.30

cicibani
tor. in/ali pet.

16.30-17.30

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

19.30-20.30

URNIK VADBE:

tor. in/ali pet.

18.30-19.30

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

URNIK VADBE:

ml. pionirke
pon. in/ali čet.

18.30-19.30

ml. pionirji
tor. in/ali pet.

17.30-18.30

ponedeljek

URNIK VADBE:

sreda

20.00–21.30

16.30–17.30

(nižja intenzivnost vadbe)

sreda

URNIK VADBE:

petek

17.30–18.30

18.30-20.30

8.30–9.30

(srednja intenzivnost vadbe)

pionirji*
torek

18.30-20.00

sreda

15.30-17.00
19.30-21.00

* ob sredah in petkih vaba poteka v Študijski telovadnici,
ob torkih pa v veliki telovadnici društva.

STAREJŠE ČLANICE – SKOKICE – splošna telovadba (v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:

četrtek

18.00–19.00

STAREJŠI ČLANI – splošna telovadba in odbojka
sreda

18.30–19.30

AEROBIKA

Vadba
poteka
(razen
če ni na
vedeno
d
rugače)
od 7. s
eptem
bra 20
do 11.
09
junija
2010.

pon. in čet.
(mala
telovadnica)

18.00–19.00

Tečaj se začne 28. septembra 2009 in traja do 11. junija
2010.
ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE – tečaj je namenjen moškim
in ženskam od 15. leta starosti naprej

(višja intenzivnost vadbe)

pionirke

petek

OTROŠKI TEČAJ – tečaj je namenjen deklicam in dečkom,
starim do 15 let

STAREJŠE ČLANICE – aerobika z elementi joge

Za sodelovanje v programu je potrebno osnovno
gimnastično znanje. Vpis v program je možen samo ob
dogovoru s trenerji.

pon. in čet.

20.30-21.30

URNIK VADBE:

URNIK VADBE:

MLAJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen deklicam in dečkom starim od 6 do 10 let

sreda

MLAJŠI ČLANI – košarka (v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)

st. pionirji

STARŠI Z OTROKI – vadba je namenjena otrokom od 2 do 4
leta in poteka ob spremstvu staršev

URNIK VADBE:

URNIK VADBE:

pon. in čet.
(mala
telovadnica)

19.00–20.00

Tečaj se začne 29. septembra in traja do zimskih šolskih
počitnic (12.02.2010).

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

mala
telovadnica

ponedeljek, sreda,
četrtek in petek
20.00–21.30

velika
telovadnica

torek
20.00–21.30

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

na
jeni
l
at
b
a
V
ih vr
t
r
p
e od
dnev d 14.9.
o
09
.9.20
8
1
do

pon., četrtek

20.30–21.30

JOGA
PROGRESIVNA JOGA – zaželeno je minimalno znanje
osnovnih jogijskih položajev (asan)
URNIK VADBE:

torek (mala
telovadnica)

16.30–17.30

Izvajanje programov sofinancira Mesta občina Ljubljana
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Novice iz Študijske ter
vpisi v gimnastično šolo

Cenik za sezono 2009/2010
OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 19,00 €; nad 18 let 23,00 €
SEZONSKE KARTE

Telovadci v Študijski telovadnici so
imeli to poletje bolj malo časa za poležavanje na plaži, saj sta bili na sporedu kar dve pomembnejši tekmi:
sredozemske igre v Pescari (Italija) in
univerzijada v Beogradu (Srbija).
Žal se Mitja Petkovšek sredozemskih
iger ni mogel udeležiti, saj se mu je
le kakšen teden pred odhodom pripetila delovna nesreča. Na hiši, ki si jo
z Mojco gradita, je namreč stopil na
žebelj, ki se mu je kar pošteno zaril v
peto. Kljub navzven grdi poškodbi, je
naš telovadec že na nogah oz. na bradlji. Mitja je še vedno tudi v samem
vrhu točkovanja za svetovni pokal na
bradlji (zaseda namreč 1. mesto).

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.

Več sreče s tekmovanji pa je imel Sašo
Bertoncelj, ki si je na univerzijadi v
Beogradu na konju z ročaji priboril 3.
mesto, za kar mu ob tej priložnosti iz
srca čestitamo. Tretji pa je tudi v skupnem točkovanju svetovnega pokala
na istem orodju.
Na 13. mestu v točkovanju svetovnega pokala na drogu je zapisan še en
član Narodnega doma – Alen Dimic.
Kljub (pre)toplim avgustovskim dnem
telovadnica na Tivolski ne sameva. Telovadci se namreč mrzlično pripravljajo na zaključni jesenski del sezone, v
katerem jih do vrhunca – svetovnega
prvenstva v Londonu (13.–18. 10.),
čakajo še naslednje tekme:
• 24.–26. 9. GPX Ostrava
• 28.–30. 9. svetovni pokal Doha
• 8.–11. 10. GPX Szombathely
S septembrom pričenjamo vpise tudi
v gimnastično šolo, v kateri otroke
sistematično pripravljamo za vstop v
tekmovalni šport. Pripravljenih imamo
več programov prilagojenih znanju in
sposobnostim otrok v posameznem
obdobju. Zaradi prostorske stiske bo
vpis omejen, prednost pa bodo imeli
otroci, ki so naše programe že obiskovali in bi se radi usmerili v kakovosten
in vrhunski šport.

ODDELEK

Sebastjanu Piletiču (040/480-121)
ali Marjani Bokan (051/339-497)
ali po elektronski pošti
studijska.telovadnica@gmail.com,

Urnik:
4-5 LET SRE 18.30–19.30 in/ali PET 19.00–20.00
5-6 LET PON 17.00–18.30 in/ali SRE 17.00–18.30
7-8 LET TOR 18.30–20.00 in PET 17.30–19.00
9, 10, 11 LET Skupina 1: TOR 17.30–19.30 in
ČET 17.30–19.30 in
PET 17.00–19.00
Skupina 2: TOR 18.30–20.00 in
ČET 18.00–20.00

ali se oglasite v Študijski
telovadnici od ponedeljka do petka
od 17. do 19. ure.

UR / TEDEN

CENA (€)

2

250,00
23,00
273,00
285,00

1

165,00
23,00
188,00
196,00

CICIBANI, PIONIRJI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

2

250,00
262,00

1

165,00
173,00

C-PROGRAM GIMNASTIKE - dekleta
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

4

362,00
380,50

4,5

408,00
428,00

1

125,00
131,00

KOŠARKA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1,5

165,00
173,00

MLAJŠI ČLANI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1

144,00
151,50

AIKIDO OTROŠKI TEČAJ
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

2

227,00
238,00

AIKIDO ZAČETNI - ODRASLI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

2

149,00
157,00

AIKIDO REDNA VADBA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

3

224,00
236,00

4,5

323,00
339,50

AEROBIKA, PROGRESIVNA JOGA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1

165,00
173,00

2

STAREJŠE ČLANICE, ČLANI, SKOKICE
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

o treningih dobite vsak delavnik
po telefonu pri

CENA (€)

STARŠI Z OTROKI
STARŠI – ČLANARINA
SKUPAJ (TAKOJŠNJE PLAČILO)
SKUPAJ (NA OBROKE)

C-PROGRAM GIMNASTIKE - fantje
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

Več informacij

UR / TEDEN

samo AE
297,00
312,00

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
165,00
2 x 91,00
250,00
2 x 137,50

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

CENA (€)
391,50
2 x 216,00
463,50
2 x 243,00

340,00
2 x 187,00

* plačilo na dva obroka je potrebno opraviti: - 1. obrok do 30. septembra 2009, 2. obrok do 31. januarja 2010

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

19,50 10 KUPONOV

35,00

2 X TEDENSKO

35,00 30 KUPONOV

94,00

ENKRATNI OBISK (člani)

5,50

ENKRATNI OBISK (ostali)

7,00
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Zaključek sezone 2008/2009

Intervju

SAŠO BERTONCELJ
predvsem zato, da sem pomagal na
ekipnih tekmah in se tako tudi sam lahko
uvrstil na kakšno dodatno tekmo. Tudi
sedaj si popestrim trening z vadbo na
ostalih orodjih vendar je sedaj večino moje
energije usmerjene na konja z ročaji.

Kje in kdaj si začel trenirati gimnastiko?
Čisto zares sem se začel z gimnastiko
ukvarjati tukaj v Študijski telovadnici pri
šestih letih. Že prej pa sem pri mami v
Škofji Loki malo migal, saj ima tudi ona
v svojem društvu gimnastiko. V bistvu so
bili čisto prvi začetki v Škofji Loki, ko pa
sem se moral odločiti, kaj bom treniral in
sem se temu posvetil bolj zares, pa sem
bil že v Narodnem domu.

izvirno uporabijo raznorazne blazine,
da si ustvarijo vzglavnike.

piše • Marjana Bokan
Kot že nekaj let doslej, smo zaključek
uspešne sezone želeli deliti z vami. Ker
nam je bilo v tretje tudi vreme naklonjeno, smo do konca izkoristili razmere
in uživali kot že dolgo ne.
Nekaj najbolj pogumnih najmlajših,
mladih in mladih po srcu ter večina
pogumnih vodnikov je svoje rajanje
začelo že dan pred piknikom na pižama partyju. Ob lepem popoldanskem
soncu so se začeli zbirati veseli otroški
obrazi iz vseh oddelkov. Vključevali so
se v razne športne igre, nekateri so si
zamislili tudi svoje, najbolj hudomušni
pa so na skrivaj že snovali ideje, kako
bi nam jo ponoči zagodli. Noč je počasi začela prehitevati dan in oznanila
naš odhod iz letnega telovadišča proti
telovadnici. Poleg pižame (ki je obvezen party rekvizit) pa je strateškega
pomena tudi to, kam postaviš spalko
oziroma kako si postelješ. Najmlajši si
zakupijo prostore blizu velikega platna, saj jim niti delček risanke Bolt ne
sme uiti. Bolj navihani najstniki pa si
optimistično ustvarjajo zasebne kotičke
čim dlje od budnih očes vodnikov. Zelo

Kako to, da te je pot zanesla v Narodni
dom, glede na to, da si doma blizu Škofje
Loke?

Počasi nam je zakrulilo v trebuščkih in
pice velikanke so se znašle na našem
velikem odru. Telovadnica se je za hip
spremenila v najboljšo samopostrežno
restavracijo. Ko so si naši trebuščki malo opomogli, smo priredili še
tekmovanje za mistra in mis pižame.
Stroga strokovna komisija je imela zelo
težko nalogo, saj so bili vsi pravi mali
virtuozi. Prvič v zgodovini takih tekmovanj se je namreč zgodilo, da sta lento
mis pižame oblekli kar dve misici, in
sicer Tjaša Mučič in Veronika Šemrov.
Za mistra pižame pa so sodniki proglasili Tita Karanjaca Krofliča.
Ponoči so se neznani nepridipravi hudomušno znesli nad obrazi otrok. Poslikave so bile pestrih barv in motivov.
Detektivom pa do sedaj še ni uspelo
ugotoviti, kdo bi bil storilec. Vsak je
imel svojo teorijo, a naj ta ostane skrivnost do naslednje zabave v pižamah.
Prve sobotne sončne žarke smo zamudili, a smo kaj kmalu nadoknadili
zamujeno na našem tradicionalnem
zaključnem pikniku, kjer ni manjkalo
zanimivih športnih dejavnosti: hokeja
na travi, preskakovanja velike kolebnice, nagajivega padala, žogarije in še
kaj. S skupinsko vajo so se predstavile
pionirke, za zabavo pa je poskrbela
Pika Flika, ki je s svojimi vragolijami
nasmejala prav vse.
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piše • Sašo Barle

Ob mojem vstopu v osnovno šolo je
mami začela s študijem na Fakulteti za
šport. Tam je spoznala Ivana Čuka, ki ji
je na njeno povpraševanje, kje bi lahko
trenil gimnastiko, priporočil Študijsko
telovadnico. Takrat sta tam že bila Edi
Kolar in Sebastjan Piletič, mlada trenerja,
na katera sva se z mamo obrnila. In tako
sem začel malo bolj migati.

Katero je tvoje najljubše gimnastično
orodje in zakaj?

Vsi, ki so skozi celo leto pridno vadili, pa so nestrpno čakali podelitev
priznanj. Predšolski otroci so osvojili
medalje z miško Eli, nekoliko starejši
pa diplome Sokolček in še kakšna
posebna diploma se je našla.
V vsem tem času pa je bilo pripravljeno
tudi meso z žara, ki je slastno dišalo.
Ob polnih mizah je padla tudi kakšna
debata in obljuba, kako se prihodnjo
sezono spet vidimo. Mi bomo obljubo
držali, kaj pa vi?

Moje najljubše orodje je konj z ročaji.
Zakaj točno ne bi vedel, ker ni ravno priljubljen med gimnastičarji, saj je kar naporen
za trenirati in če sem čisto odkrit, ga tudi
jaz na začetku nisem imel prav rad. Potem
pa sem z leti treninga postajal vse boljši in
boljši ter se naučil vse več težkih elementov. Tudi Sebastjan je opazil moj napredek
in mi predlagal, da se konju z ročaji še bolj
posvetim in napredujem. Ja, in očitno je
imel prav, a ne?

Si treniral in tekmoval tudi na ostalih
gimnastičnih orodjih ali si se že zelo
zgodaj specializiral samo za konja z
ročaji?
Za specializacijo sem se odločil že pri 15,
16 letih. Za tiste čase, pa ne, da sem že
toliko star, je bila tako zgodnja specializacija redkost. Sedaj hitra specializacija ni
več nobena redkost. Seveda sem treniral
in tekmoval tudi na ostalih orodjih ampak

Na katere tekmovalne dosežke si najbolj
ponosen?
V zadnjem času se jih je nabralo kar
nekaj. Omenil bi zmago in tretje mesto na dveh univerzijadah in uvrstitev
v finale evropskega prvenstva, ki je bil
eden mojih najsrečnejših gimnastičnih
trenutkov. Tudi lanskoletna uvrstitev na
finale svetovnega pokala ni kar tako. Je
pa mogoče zanimivo, da meni veliko pomenijo tudi rezultati, ki sem jih dosegal
v mlajših letih, ko sem se še prebijal med
najboljše. Na primer zelo sem ponosen
na tekmovanje, v katerem sem še kot
mladinec prvič postal članski državni prvak ter premagal takratnega slovenskega
reprezentanta Daniela Marešiča.

Kako ocenjuješ spomladanski del svetovnega pokala in nastop na univerzijadi, kjer si, kot si že sam omenil, osvojil
bronasto medaljo?
Za svetovni pokal odkrito povem, da če
bi me kdo na začetku sezone povprašal
o ciljih, bi mu rekel, da si takih nastopov
želim, nikakor pa se jih ne bi upal napovedovati. Res je, da bi lahko kdaj izvedel
vajo še boljše, da se je včasih v vajo
prikradla kakšna nepotrebna napakica
ampak res bi si v tem trenutku težko želel
še kaj več. Na univerzijadi sem vedel, da
bo zelo močna konkurenca, vendar sem
si vseeno želel medalje. Kljub bolezni (še
en teden pred kvalifikacijami sem imel
39˚C vročine) sem naredil dve dobri vaji
in mislim, da zasluženo osvojil medaljo.

Kako si zadovoljen s težavnostjo
letošnje vaje in s samimi izvedbami na
tekmovanjih?
Tako kot sem že rekel. Moram biti zadovoljen, saj sem naredil veliko kvalitetnih vaj. Do sedaj sem delal kar veliko
napak, letos pa sem več ali manj vse vaje
naredil dobro. Le tu in tam se je pojavila
s kakšnima manjšima napakama. Jasno,
da bi bilo lahko še boljše in tudi izvedbe
še lepše in bi pridobil še kakšno mesto
več na določeni tekmi, ampak mislim, da

moram na prvi del sezone gledati pozitivno, saj so rezultati za mene fenomenalni.
Glede težavnosti oz. izhodiščne ocene pa
je tako, da sem glede na konkurenco pri
vrhu, je pa nekaj fantov, ki imajo nekaj
desetink višje izhodiščne ocene. V prihodnosti si želim, da bi jih tudi po višini
izhodiščne ocene ujel.

Kakšne imaš načrte za jesenski del
sezone in za naslednja leta?
V skupni razvrstitvi svetovnega pokala
sem trenutno na tretjem mestu, katerega
želim na preostalih treh jesenskih tekmah
obdržati ali pa mogoče še kakšno mesto
pridobiti, kar pa bo izjemno težko.
Seveda me čaka še svetovno prvenstvo.
Že na začetku sezone sem si zastavil
cilj, da se uvrstim v finale evropskega in
svetovnega prvenstva. Na evropskem
mestu mi je to že uspelo, upam, da mi
bo tudi na svetovnem. Je pa res, da so
nekaj želje, drugo pa potem realnost
na tekmi. Skratka, jaz bom dal vse od
sebe, potem pa bomo videli. Zavedam
se, da bo v naslednjih sezonah potrebno
izhodiščno oceno še dvigniti. Verjetno se
bo dalo kar hitro dvigniti za desetinko, za
dodatni dve desetinki pa bo potrebno še
veliko dela. Želim si pa priti do izhodiščne
ocene 16,7.

Za konec me še zanima, kaj misliš o
sami gimnastiki – tekmovalni in rekreativni. Je to primeren šport za vse
generacije?
Po moje je gimnastika eden bolj primernih
športov za treniranje oz. ukvarjanje z njim.
Še posebej v začetku, saj je gimnastika
osnova športa. Ne poznam nobenega
vrhunskega športnika, ki se ne bi v svojem
procesu treniranja vsaj malo dotaknil tudi
gimnastike. Tudi v rekreativnem smislu je
gimnastika prava izbira, saj je aktivno celo
telo. Zato mislim, da je to zelo priporočljiv
šport. S samo vrhunsko gimnastiko pa
se ne ukvarjamo zaradi denarja, ampak
predvsem zato, ker jo imamo radi, saj je to
lep vendar težak šport.

Sašo, hvala za intervju in veliko uspehov ter zdravja še naprej.
Hvala tudi vam, da ste me povabili na
intervju. Vsem članom društva in bralcem
Stoje pa želim, da v športu čim bolj uživajo in se zabavajo.
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ČEŠKI SOKOLI

Sokolsko gibanje je na Češkem zelo razvito in priljubljeno. Češka
sokolska organizacija (ČSO) je četrta največja civilna zveza s
180.000 člani, ki se udejstvujejo v športnih in kulturnih društvih
ter organizacijah po vsej Češki.
piše • Sašo Barle

Sokolsko gibanje je na Češkem zelo razvito in priljubljeno. Češka sokolska organizacija (ČSO) je četrta največja civilna
zveza s 180.000 člani, ki se udejstvujejo
v športnih in kulturnih društvih ter organizacijah po vsej Češki.
ČSO je ena najstarejših organizacij tega
tipa na svetu. Filozofija ČSO-ja je bila
močno povezana z bojem za osvoboditev
in suverenost Čehov v 19. stoletju. Idejo
o telesni vadbi in zagovarjanju moralnih
vrednot sta oblikovala profesor Miroslav
Tyrš in JindRich Fügner, ki veljata tudi za

ustanovitelja sokolskega gibanja. Tudi
sokoli na Češkem so skozi zgodovino
preživljali težke čase in bili nemalokrat
prepovedani zaradi vojn in totalitarnih
režimov. V času komunističnega režima
so sokolske ideje po vsem svetu večinoma negovali češki izseljenci. Po obdobju
komunizma, leta 1989, je po 42-ih letih
ponovno oživela tudi ČSO. Tradicionalne
sokolske vrednote, povezane z vadbo telesa posameznika, ki je hkrati odgovoren
zase, svojo okolico in demokracijo v svoji
državi, so bile zopet aktualne.
ČSO je na začetku 21. stoletja modernizirala svoje programe in sedaj podpira
57 športnih panog. V mnogih športih
(gimnastika, rokomet, judo, atletika …)
dosegajo njihovi tekmovalci zelo dobre
mednarodne rezultate. Poleg vrhunskega športa je zelo pomemben segment
sokolskega gibanja šport za vse. Ti programi vsebujejo širok nabor športov,
namenjenih vsem starostnim kategori-
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jam in ljudem različnih sposobnosti, tudi
tistih, ki so hendikepirani ali kakor koli
drugače gibalno omejeni. Največji dogodek, ki ga organizira ČSO, pa je sokolski
zlet – večdnevni festival športa in kulture, na katerem predstavijo vse aktivnosti
sokolov in ga priredijo na vsakih šest let.

Miroslav Tyrš je bil rojen 17. septembra 1832 v Dečinu nad Labo. Pri
sedmih letih je postal sirota. Ob pomoči strica mu je kljub temu uspelo
diplomirati in doktorirati z odliko na
Karlovi univerzi v Pragi. Med študijem

piše • Živa Urbančič

Kako se telovadbe lotevajo na Češkem,
smo iz prve roke izvedeli od Ane Šmejkalove, ki že tri leta z družino živi v Sloveniji
in redno vadi v našem društvu.
»Na Češkem sem obiskovala gimnastiko
v Sokolu Kralovske Vinohrady. Vadbo
smo imeli trikrat tedensko, v ponedeljek,
sredo in petek, vsakokrat po dve uri. Telovadnica je bila podobno opremljena
kot ta v Narodnem domu. Vadbena ura
je potekala tako, da smo se najprej ogreli
ob glasbi, sledila je vadba na orodju, parterna telovadba in igre z žogo. Pionirke
se udeležujejo tekmovanj v gimnastiki,
plavanju in Teamgymu. Vadba v tamkajšnji skupini mlajših deklic je usmerjena v
vsestranski razvoj, pomembna pa je tudi
vzgoja v duhu pravičnosti oz. fair playu.
Člani omenjenega sokolskega društva
imajo enkrat tedensko možnost obiskati
bazen. Podobno kot v Športnem društvu
Narodni dom pa je tudi tam poleti organiziran 14-dnevni tabor.«

MIROSLAV TYRŠ
filozofije se je še posebej osredotočil na
estetiko, saj je bil velik občudovalec starogrške filozofije in etike, katere eno od
osnovnih načel »kalokagathia« pomeni
harmonijo celotnega človeka (telesno,
moralno in duhovno celoto). Verjel je namreč, da mora biti posameznik, prav tako
pa narod fizično in moralno na visokem
nivoju ter inteligenten in izobražen, če
želi doseči neodvisnost in jo tudi obdržati. Ta načela je kasneje udejanjal tudi pri
sokolih.
Za začetek sokolstva se šteje leto 1862.
Takrat je Tyrš poučeval v Novem Jachymovu, kjer je spoznal Jindricha Fügnerja, s
katerim sta ustanovila praško telovadno
društvo, ki se je kasneje po vzoru južnoslovanskega epskega junaka preimenovalo v
Sokola. V praškem Sokolu je Tyrš na začetku opravljal funkcijo podpredsednika,
kasneje pa je postal njen vodja. Leta 1871
je bil tudi urednik revije Sokol, kjer je obja-

SOKOLSKI ZLET V ORMOŽU

USTANOVITELJ SOKOLOV
(1832–1884)

vil enega temeljnih programskih člankov »Naša naloga, smer in cilj«. Leto
pozneje je izdal knjigo »Osnove telovadbe« (češko »Zakladovy telocvik«,
izraz telocvik/telovadba so prevedli za
starogrški izraz gimnastika), ki je vključevala sisteme gimnastičnih vaj, ki jih
je sam iznašel in so bile plod njegovih
znanstvenih dognanj ter razmišljanj.
Prav tako je (še pred de Coubertinovo
obnovo olimpijskega gibanja) napisal
knjigo z naslovom »Poklon olimpizmu«, ki je slavila in poveličevala starogrško olimpijsko idejo.
Miroslav Tyrš je umrl leta 1884 ter za
seboj pustil izjemno bogato dediščino
na področju telovadbe/gimnastike in
njenega izrazoslovja ter telesne/športne vzgoje nasploh. Njegove ideje so
uporabljali in jih razvijali tudi slovenski
raziskovalci na področju telesne vzgoje na čelu z Viktorjem Murnikom.

Konec maja smo se z društvom Narodni dom odpravili na sokolski zlet v Ormož.
Bili smo zelo vznemirjeni, saj nas je čakal vikend, poln pričakovanj in druženja.
Prvotni namen našega izleta je bilo
zastopanje društva na sokolskem zletu, zato smo se najprej posvetili temu.
V športni dvorani na Hardeku so nas
lepo sprejeli in nas pogostili. V nastop
smo vložile veliko truda in smo bile
dobro pripravljene. Dodatno pa nas
je motivirala še prisotnost publike, pokroviteljev, lokalnih veljakov in našega
svetovnega prvaka Mitje Petkovška.
Naša vaja je očitno pustila dober vtis,
saj je bila naša fotografija s pripisom:
»Deklice so očarale s svojim nastopom« naslednji teden objavljena v lokalnem časopisu Štajerski tednik. Po
končanem nastopu smo spremljale še
ostale nastopajoče. Ko smo se znorele
v družbi Omarja Naberja, se je zabava
šele začela.
Večerjo smo imeli v šoli, kjer smo nato
tudi prespali. Spoznali smo veliko »fac«
iz Renč in »Jackov« iz Sokola Bežigrad.
Pred spanjem na trdih in mrzlih tleh so
nas rešile blazine, ki smo jih prinesli s
seboj. Noč je bila za nas zelo kratka,
prav tako pa tudi za naše vodnike. To
pa ni bilo preveč po godu nekaterim
trenerjem iz drugih društev, ki so spanje v telovadnici vzeli bolj resno. Zjutraj smo »polni energije« pojedli obilen zajtrk in se odpravili na pohod. Ta
je vodil mimo češenj, ki so po našem
mimohodu postale popolnoma oropane. Ker pa nas je bilo veliko, smo se

dodobra najedli šele ob prihodu na cilj.
Spekli so nam čevapčiče in nam skuhali bograč. Naužili smo se sonca, kar se
je poznalo tudi na naši koži. Nekateri
so se preizkusili še v vlogi kengurujev
in stopili na skokice.

Ker še nismo dobili fotografij z
zleta, smo uporabili fotografije
z nastopa na zaključnem pikniku.

Zelo utrujeni od vseh novih doživetij
smo se popoldne srečno vrnili v Ljubljano. Menim, da lahko v imenu vseh
deklet izrazim željo po še več takih doživetij doma in v tujini, s poudarkom
na druženju in zabavi.

NAPOVEDNIK
• TEDEN ODPRTIH VRAT: 14.9. – 18.9.2009
• kostanjev piknik: oktober 2009
• likovna delavnica in novoletni nastop: december 2009
• TEČAJ SMUČANJA: 15.2.2010 – 20.2.2010
• pustno rajanje: februar 2009
• TABORJENJE 2010 – začetek vpisov: april 2010
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SVETOVNI SOKOLSKI
ZLET V ZDA
piše • Dejan Crnek

Največji dogodki svetovne sokolske
organizacije (WSF), ki skrbi, da se
ohranja duh sokolstva predvsem v
športnem, socialnem in strokovnem ter
manj v političnem smislu, so prav gotovo vsesokolski zleti. Gre za tedenska
druženja z različnimi aktivnostmi ter
obveznim zaključnim skupinskim nastopom. Običajno se v tem času organizira
tudi sestanek svetovne sokolske zveze,
kjer delegati razpravljajo o različnih
aktualnih temah. Največji zleti, tudi z do
15.000 udeleženci, se odvijajo vsakih
šest let v zibelki sokolstva – Pragi, mi
pa smo se v okviru naše zveze (SZS)
udeležili zleta v Fort Worthu v Teksasu.
WSF sicer združuje preko deset nacionalnih sokolskih organizacij iz vsega
sveta in prav toliko manjših sokolskih
organizacij, ki delujejo pretežno na lokalni ravni znotraj različnih držav. Največji sta prav gotovo češka sokolska
zveza in ameriška, kjer imajo pravzaprav tri zveze. Zavedati se moramo, da
so sokolske zveze ustanovljene predvsem z namenom ohranjanja nacionalne samobitnosti čeških, slovaških
in poljskih izseljencev. Skozi te organizacije so ohranjali svojo povezanost
z jezikom, običaji, hkrati pa so se ak-
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tivno ukvarjali s telovadbo in drugimi
športi v skladu z idejo sokolstva.
Obrazne mimike Sokolčkov na beneškem letališču so tako izražale zmes
pričakovanj in vznemirjenosti pred
velikim poletom čez lužo. Predvsem
najmlajši so s strahospoštovanjem
poslušali podoživljanje spominov o
veličastnostni in vplivni zgodovini sokolskih zletov, o njihovem pomenu
za ohranjanje medosebnega in narodnega zavedanja ter spoštovanja.
Prva reakcija Sokolčkov ob prihodu v
velemesto Dallas je tako bila navduše-

nost. Dogajanje celotnega zleta je bilo
namreč postavljeno v idilično atmosfero tipičnega teksaškega mesteca
Forth Worth. Celotno okrožje je bilo v
tistem tednu prepredeno s sokolskimi
zastavami in v pričakovanju velikega
dogodka. Več kot štiri tisoč udeležencev iz vsega sveta je ponazarjalo velikanski vpliv sokolskega združenja. Na
gala otvoritvi smo bili priča prepletu
skoraj vseh svetovnih jezikov, najbolj
ponosno pa je preko dvorane zadonel
češki vzklik, ki že dolga leta povezuje sokolsko mišljenje »Na zdar!« (Na
uspeh!). Ta gesta je oznanjala uradni
začetek vsesplošnega zleta. V prihajajočih dneh smo lahko spremljali celovito paleto različnih tekmovanj, prevladovala pa je seveda gimnastika.
K vsesplošni razgibanosti dogajanja in
napetosti so doprinesli tudi ostali športi.
V enem od njih smo tudi Slovenci pustili nepozaben pečat. Grega Hočevar je
v izjemni bitki s časom okronal svojo
vzdržljivost z drugim mestom v teku
na 5 km in še enkrat več dokazal razsežnost slovenskih športnih uspehov.
Obenem pa smo bili priča izjemni osredotočenosti mladih gimnastičnih upov,
ki so z navidezno igrivostjo ustvarjali
mojstrovine na orodjih. Ni bilo čutiti
tekmovalnosti, ampak zgolj medsebojno razumevanje in prijateljstvo.

napisi »saloon«, ki so bili postavljeni
na nizke in ravne strehe. Celo mesto
je bilo prepredeno s kavbojsko divjo
naravo, čemur smo se lahko prepričali
predvsem na rodeu. Ta preplet fizične vzdržljivosti in duševnega poguma
tekmovalcev je v nas zagotovo pustil
nepozaben pečat. Ko smo opazovali,
kako se jezdeci trudijo ostati v sedlu
podivjanih bikov, so se nekateri nehote spomnili otroških sanj. Biti kavboj.
Tistega dne se je vsekakor uresničil del
teh sanj.

Ob spoznavanju mestnih značilnosti, ki
jih v sebi skriva Forth Worth, smo imeli priložnost začutiti dejanski pomen
teksaškega življenja. Preplet starega in
modernega se najbolj jasno odraža v
nočnih urah, ko mesto zaživi v povsem
drugačnem utripu. Majhni bari postanejo središče družabnega življenja, ki
ga oblikuje značilna kavbojska moda,
zvok kavbojskih škornjev in nemirni
teksaški duh. Tudi sosednji Dallas obdaja prav poseben čar, ki smo ga doživljali ob sprehajanju po moderno zasnovanem mestu in odkrivanju njegovih
skritih kotičkov. Raznolikost muzejskih
zbirk nas je popeljala v preplet različnih umetnosti in njihovih medsebojnih
vplivov. Posebni občutki so nas navdajali tudi ob sloviti točki Kennedyjevega
atentata in starejši so se za trenutek

vrnili v preteklost in podoživeli grozo
tistega usodnega dne. Nismo se mogli
izogniti niti pregreham hitre prehrane,
ki se ponuja na vsakem koraku in v
vseh oblikah. To je bila seveda ena od
pomembnih atraktivnosti za mlajše, saj
so lahko uživali v prepovedanih dobrotah. Toda resnični kavbojski svet smo
vendarle doživeli ob raziskovanju malega mesteca Stockyard. Ob prestopu
magične meje mesta se je čas ustavil.
Vstopili smo v čudni od poprej poznani svet, ki je v sebi prepletal nekatere
že daljno pozabljene sanje in otroška
hrepenenja. Svet pravih kavbojev in indijancev, katerih zgodbe so bile vsem
poznane iz starih vesternov. Bili smo
osupli in očarani nad majhnimi trgovincami, ki so ponujale vsakršno malenkost iz kavbojskega sveta in velikimi

Vrhunec sokolskega zleta je udejanjen
na paradi, ki združuje vse udeležence v
skupni procesiji skozi osrčje mesta. Že
med pripravami je bilo čutiti vznemirjenje pred prihajajočim velikim dogodkom. Sokoli smo s ponosom korakali
vzdolž navdušene množice gledalcev
ter mahali v pozdrav. Nad sprevodom
se je dvigala silhueta orla, simbola
ameriškega naroda, ki je v vseh zbujala
spoštovanje in zavezo sokolski miselnosti. Največja veličina zleta se je pokazala na gala prireditvi ob zaključku,
ko smo bili priča dokazu, da sokolska
miselnost briše meje medgeneracijskih razlik. Udeleženci so bili namreč
razporejeni v starostne skupine, ki so
predstavljale svoj člen v verigi sokolske
celovitosti. Vsaka skupina je prikazala
svoj sestav vaj, ki že več kot 150 let
združuje v sebi bistvene elemente gimnastičnih prvin ter obenem simbolizira
medsebojno povezanost in harmonijo.
Isti gibi tisočih ljudi ob zvokih glasbe
ustvarjajo posebno atmosfero, ki služi kot dejanski prikaz človeške enotnosti. Tudi mi smo začutili njen vpliv.
Največjo posebnost pa so predstavljali
Čehi, ki so s svojo predanostjo sokolstvu dokazali, da miselnost ohranja
vseživljenjsko simboliko. Kljub visoki
starosti so ponosno stopili na podij in
v svojih uniformah stoično in pokončno izvajali svojo vajo, ki je v sebi nosila
že nekoliko pozabljeni duh preteklega
zmagoslavja.

Nasvidenje, če ne prej, leta 2012 v Pragi!
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piše • Tjaša Tomšič

Poletje se je izteklo, ravno tako pa tudi letošnje taborjenje v Premanturi. Upamo, da imate vsi, ki ste taborili z nami, lepe spomine
na preživete počitnice na koncu Istre. Letošnja sezona taborjenja
je bila, vsaj kar se vremena tiče, ena izmed boljših.

Toplo vreme z zelo malo dežja, ne preveč polne plaže in čisto morje so bile
vsekakor pozitivne strani letošnje Premanture. Tudi letošnja pridobitev tabora, dva pedalina, sta bila dobro sprejeta
in pomenita novo možnost aktivnega
preživljanja počitnic ter do neke mere
tudi omogočata večjo mobilnost po
morju. Glavna atrakcija skoraj celotnega taborjenja pa je bil ptiček Hubert, ki
ga je, še čisto majhnega, našla 3. moška
vrsta v 2. taborni skupini. Mali Hubert
je ob izbrani hrani in veliki skrbi praktično vseh taborečih do konca taborjenja
zrasel v pravega korenjaka. Kljub temu,
da je bil sposoben letanja, se je vedno
znova vračal v tabor in nekajkrat s svojo
prisotnostjo popestril celo večerni zbor.
Skratka, kot je tabor Huberta vzel za
svojega, je tudi Hubert vzel tabor za svoje bivališče. Ravno ob koncu taborjenja
pa je tudi Hubert postajal vse bolj samostojen. Zadnje dni pospravljalne skupine ga naši prostovoljci niso več opazili,
zato mislimo, da si je Hubert našel nove
ptičje prijatelje in z njimi poletel novim
dogodivščinam naproti.

V pisarni naroči
brezplačen CD
s fotografijami iz
nove, 2. ali 5.
taborne skupine.
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KRST

Pozabljene in
izgubljene stvari
dobite v društvu.

Taborne skupine namenjene
taborjenju otrok v vrstah so
bile letos tako polne kot prejšnje sezone. Se pravi skoraj polne,
kar nas še posebej veseli, saj smo kljub
težkim finančnim časom, z dobrim predhodnim delom uspeli prepričati starše,
da je vredno poslati otroke na taborjenje v Premanturo. Veseli smo tudi, da so
naša pravila glede neuporabe mobilnih
telefonov v času taborjenja vse bolje
sprejeta in da razumete naš namen, ki
ga želimo s tovrstnimi potezami doseči. Taborne skupine namenjene posameznikom in družinam pa so bile letos
malo slabše zasedene kot prejšnja leta,
a smo z obiskom še vedno zelo zadovoljni. Tako kot vsako leto pa tudi tokrat
obljubljamo, da bomo naredili vse, kar
je v naših močeh, da vas bo tabor naslednje leto pričakal še bolj urejen, z še
več vsebinami in možnostmi za šport in
zabavo.
Na tem mestu bi se tudi radi opravičili, da je bil letošnji spletni dnevnik v 2.
taborni skupini manj ažuren kot prejšnje leto. Na žalost je tako, da spletni
dnevnik in njegovo vsebino urejamo na
mestu samem, zato nam včasih zmanjka

časa, volje in znanja, da bi stvari naredili bolje. Smo se pa iz te zgodbe zopet
nekaj naučili, zato obljubljamo, da bo
naslednje leto spletni dnevnik zopet tak
kot mora biti.
Na koncu še enkrat velika hvala vsem
prostovoljcem, ki so opravili dobro delo.
Vemo, da brez njih tabora ne bi bilo,
zato upamo, da se nam naslednje leto
zopet pridružijo.

Danes se je zgodilo! Vsi zelenci so postali pravi Premanturci. Kot se za vsak
pravi tabor spodobi, smo jim pripravili krst, s katerim so bili sprejeti v naš
krog zabave, poletnih dogodivščin,
zanimivih pripetljajev – skratka, sedaj
so NAŠI!
Se pravi, stari Premanturci smo novim
Premanturcem pripravili krst. To pomeni, da so morali prestati določene
preizkušnje, v katerih smo preverili, ali
so iz pravega testa. Krst je temeljil na
zgodbi štirih elementov (zemlja, voda,
zrak, ogenj). Tako je tudi pot krščenca vodila skozi štiri postaje. Vse bi bilo
enostavno, če bi krščenci videli, tako
pa so imeli zavezane oči in so vse štiri
elemente preizkušali z drugimi čuti.
»Slepe« smo jih najprej popeljali na
preizkus zraka, vonjav in potovanja
zvoka po zraku. Preizkus je bil sesta-

vljen iz vonjanja različnih rastlin ter izkušnjo, kako se v plastičnem sodu sliši
udarec od zunaj (brez skrbi, nismo jih
zapirali v sode). Nato je sledilo bližnje
srečanje z zemljo – blatom, ki so ga
krščenci občutili na koži. Lahko bi rekli, da smo jim pripravili blatno kopel.
Tudi toploto ognja so občutili na koži,

ker pa k ognju ponavadi sodi tudi dim,
so tega lahko vonjali. Zadnja preizkušnja je temeljila na elementu vode.
Krščenci so odplavali na splav, skočili
v vodo in v tistem trenutku zaključili
krst. Vseh letošnjih krščencev je bilo
malo manj kot šestdeset, tako da smo
imeli z njimi kar veliko dela. Vendar
nam je ob pomoči celotnega tabora
pri pripravi in izvedbi krsta uspelo.
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Letošnje počitnice sem preživela malo drugače kot običajno. S
prijatelji smo se odločili, da se
podamo na potovanje po Turčiji,
morda tudi Siriji.
piše • Lejla Pirnat

Motoristično popotovanje
po JV Evropi in Turčiji
To ne bi bilo nič posebnega, če se tja
ne bi odpravili z motorji. Naše potovanje smo začeli v Sloveniji, potovali
smo preko Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije,
Bolgarije, Turčije (po kateri smo naredili največ kilometrov) pa vse do sirske
meje. Vračali smo se po istih državah,
vendar po drugi poti, drugih krajih.
V štirih tednih smo prevozili dobrih
osem tisoč kilometrov. Prvotni plan je
bil sicer pustiti motorje v Istanbulu in
z avtobusom obiskati še Iran, vendar
pa so na iranskem veleposlaništvu na
Dunaju založili naše prošnje za vize in
glede na trenutne nemire v Iranu smo
morda imeli tudi srečo, da viz nismo
dobili pravočasno.
Na Hrvaškem smo obiskali Plitvička jezera, v Bosni smo se ustavili v Jajcu, ki
kandidira za uvrstitev med Unescovo
dediščino, na sarajevski Baščaršiji smo
pojedli burek, nedaleč od Sarajeva
pa smo si privoščili še plezanje po
naravni steni. Nato sta naša izkušena
voznika Tadej in Marjan vse do Srbije
preizkušala svoje sposobnosti vodenja
slabih štiristo kilogramov skupne teže
na dveh kolesih po makadamskih
poteh, polnih globokih lukenj. Pot nas
je vodila mimo, od sveta pozabljene,
vasice Mesići ob bosansko-srbski meji,
kjer nas je ujel večer, zato smo se
hoteli utaboriti kar na strehi opuščene livarne. Kaj hitro so nas opazili
domačini – vsi starejši, saj mladih v tej
vasi ni več – in nam ponudili idilično

piknik lokacijo ob reki. Posebej gostoljuben je bil domačin Željko, ki nam
je posebej naročil, naj ob povratku v
Slovenijo vsem povemo, da je Željko
iz Mesićev »ta hud car« in se je z
nami želel tudi fotografirati. Nekoliko
neprijetno presenečeni pa smo bili
zjutraj, saj so nam čez noč psi zgrizli
torbo s hrano. Torba je bila razcefrana, hrane pa nikjer več. Zgroženi
smo bili tudi, ko smo hoteli najti koš
za smeti, da bi odvrgli naše odpadke,
pa je Željko rekel, da bo on poskrbel
za to in je našo vrečko s smetmi vrgel
kar v reko Pračo. Še bolj umazano je
bilo na Kosovu, še posebej v Prištini,
kjer so v bližini našega motela kar na
ulici kurili smeti. Veliko lepše pa je
bilo v hribih na Šar planini ob meji z
Makedonijo, kjer smo si privoščili izlet,
ki si ga bomo zapomnili predvsem
po zahrbtnem ovčarju, ki je Tadeja
ugriznil v nogo (in je kasneje potreboval zdravniško pomoč) in povratku
v dolino, ko smo povsem zašli in se k
motorjem vrnili ob 22.30 namesto ob
17.00, kot smo prvotno načrtovali. Z
lokalnimi prebivalci na Kosovu smo si
pomagali bolj malo, saj ne govorijo ne
angleško ne srbsko, kaj šele kakšen
drug tuj jezik.
Bolgarije nismo videli prav veliko, saj
nismo imeli sreče z vremenom (je
močno deževalo), prav tako pa se
nam je že mudilo proti Turčiji. Smo pa
tam izkoristili nizke cene prenočišč,
hrane in pijače.

Po potepanju po manjših krajih ter
njihovih stranpoteh je bil 18-milijonski
Istanbul s svojim norim prometom
za nas velika sprememba. Vseeno
nismo imeli težav pri iskanju prijetne
domačinke, ki smo jo spoznali preko
spletne skupnosti CouchSurfing in nas
je prijazno gostila na svojem domu v
azijskem delu Istanbula. Zvečer smo se
odpravili v evropski del Istanbula, v četrt Taksim, ki ima množico stanovanj,
preurejenih v diskoteke.
Naslednji dan je bil čas za kulturni
program po Istanbulu, ki nas je precej
utrudil. Ogledali smo si sultanovo
palačo, Modro mošejo in baziliko
cisterno, staro podzemno skladišče
pitne vode …
Prestolnico Turčije Ankaro smo zgolj
prevozili, saj smo se kaj hitro odpeljali
proti tritisočaku vulkanu Hasan Dagiju, ki leži na 3268 metrih nadmorske
višine. S Tadejem sva se odpravila
na vrh, Tanja in Marjan pa sta se na
pol poti odločila, da se vrneta proti
vznožju.
Naslednji dan smo si v Kapadokiji izposodili kolesa in kolesarili po
čarobni pokrajini z neštetimi skalnimi
votlinami in stožci, izdolblimi v mehko
vulkansko kamnino tuf. Prespali
smo kar v eni od votlin. Zjutraj smo
nadaljevali krožno pot s kolesom, ob
koncu dneva pa se odpravili v Hamam
– tradicionalno turško kopel z masažo
in milnim tretmajem.
Pot nas je nato vodila do milijonskega

mesta Kayseri, kjer smo se v družbi
lokalnega študenta, ki nam je prostovoljno razkazal stari center precej tradicionalnega muslimanskega mesta,
sprehodili po mestnem bazarju znotraj
Sahibijeve trdnjave. Nad mestom je
v lepem vremenu vidna gora Erciyes,
katere vrh je večji del leta pokrit s
snegom. Ta ugasli ognjenik je pred
davnimi tisočletji izbruhal vulkanski
tuf, tega pa so nato veter, dež in človek oblikovali v fantastične figure, po
katerih zdaj slovi Kapadokija.
Po Kayseriju smo se odpeljali da-

lje proti vzhodu in sicer do vznožja
dvatisočaka Nemrut Dagija, hriba, na
katerem si je kralj Antioh dal postaviti
nagrobni spomenik v obliki kamnitih
podob bogov. Še prej so nas na poti v
manjšem kraju ustavili policaji in nam
»odredili« krajši postanek – povabili
so nas na čaj in marelice in na »obvezno« skupinsko fotografiranje pred
policijsko postajo ter nas prosili, naj
jim po e-pošti pošljemo fotografije. V
notranjosti Turčije se človek res navadi, da dobi čaj brezplačno na vsakem
koraku, tudi na bencinski črpalki ali na
banki. Torej, na Nemrut Dagi smo se
kljub lepi cesti podali kar peš, saj nam
je rekreacija dobro dela, pa še vstopnini smo se izognili.
Sledila je pot proti najvzhodnejši točki
našega potovanja, sirsko krščanskemu
mestu Mardin. Za Sirijo nam je zmanjkalo časa, zato smo se po južnem
delu Turčije začeli vračati na zahod. Po
dnevih hude vročine smo želeli prespati na prvi plaži, ki jo srečamo, toda
slučajno je bila ravno tam industrijska
cona, plinarna in smetišče, tako da
smo dostop do morja iskali še celi dve
uri. Na koncu se nam je vseeno uresničila želja – na plažo, kjer smo si po
nočnem kopanju postavili šotore, smo
utrujeni prispeli ob 2.40 zjutraj.
Kopanja smo imeli dovolj tudi naslednji večer, ko smo nedaleč od mesta
Mersin plavali do slikovitega otočka,
na katerem stoji grad.
Pot proti Antalyi naslednji dan nam je
končno postregla z zabavnimi ovinki
in razmeroma dobrim asfaltom, tako

da je bila vožnja zelo dinamična. Ena
najlepših destinacij našega potovanja
je bila vasica Olympos s prelepo plažo
in mnogimi naravnimi stenami za plezanje, kar smo tudi izkoristili. Alternativni hotelski kompleks iz lesenih kolib
in z lastno open-air diskoteko, sploh
pa vzdušje tam, nas je naravnost navdušilo. Privoščili smo si dan odklopa,
nato pa že kar odhiteli proti znanim
Pamukkalam – belim apnenčastim
bazenčkom izvirske vode in kamnitim
ostankom rimskega mesta Hierapolis.
Ogledali smo si še Trojo in njihovo
znamenito maketo lesenega konja,
nato pa odrinili na evropski kontinent.
Vračali smo se razmeroma hitro, saj
se nam je že malo mudilo v Slovenijo,
pa tudi pot čez Bolgarijo, vključno s
Sofijo, kjer smo prespali, nas ni navduševala. Postanek smo imeli v Nišu
v Srbiji, nato smo želeli prespati še v
Beogradu. Žal tja nismo prišli, kot bi
želeli, saj nas je pozno popoldan na
lokalni cesti pred Beogradom v ovinku
čakala razlita nafta. Marjan in jaz sva
imela srečo in sva 50 metrov dolg
madež za las obvozila, Tadej in Tanja
pa sta se pri dobrih 60 km/h po boku
oddrsala proti ograji. K sreči je bilo z
njima vse v redu (razen nekaj prask),
motor pa se je zaletel v obcestno
ograjo in postal tako rekoč nevozen.
Tadeja, Tanjo in motor so z avtovleko
odpeljali v Ljubljano, midva z Marjanom pa sva prespala v Beogradu in se
naslednji dan po najkrajši poti odpeljala domov.
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Ženska z vonjem
in barvo
piše • Ana Hromc, Svetovalnica PU

»Vedel je, da ona verjame v
upanje, sanje, poštenje, zvestobo in vsa najplemenitejša
človeška čustva. In srečen
konec.«
Danielle Steel, Sladko in grenko
poudarja, da jo prepoznajmo kot

KAJ NAREDI INTUICIJA
ZA ŽENSKE?

Torej, da bi resnično lahko globo-

resnični, govoreči glas duše. Intui-

Na vprašanje, kaj naredi divja

ko ljubili in prav tako bili globoko

cija zazna smeri, ki jim je treba sle-

intuicija za ženske, Clarissa Pinkola

ljubljeni, se je potrebno najprej

diti, ker so najbolj koristne. Vez z

Estes odgovarja, da ima tudi intu-

vrniti k sebi, k svojemu pravemu

intuicijo spodbuja globoko zaupa-

icija kot volk kremplje, s katerimi

Bistvu in biti vodeni le še s strani

nje vanjo in spreminja naravnanost

oprezno razpira in prepoznava

lastne čiste intuicije. Potrebno je

pomanjkljivo domislico, avtorica

Pri svojem delu na področju

z vonjem in barvo – ženske z intu-

Pinkola Estes v knjigi Ženske, ki

iz »kar bo, pa bo« v »naj vidim

stvari, njene oči vidijo skozi ščit

poslušati in razvijati sebe. Potem-

motenj hranjenja sem svetovala

icijo. Izhajam namreč iz izhodišča,

tečejo z volkovi, kot naravno in

vse, kar je mogoče videti«.

osebe, njena ušesa slišijo onstran

takem se zgodi srečanje s prav

dekletom enoletnih programov,

da polovičarstva ni. To pomeni, da

divje bitje, ki se skriva v ženski,

zemeljskega človeškega sluha.

tako kakovostnim Človekom, ki

ki so bile bolj ali manj vse zelo

ni polovičarske intuicije, vedenja,

opremljeno z instinkti, intuicijo

Poudarja, da s temi čudovitimi

se nenehno razvija in je presre-

prizadete na področju intuicije.

poklica kot poslanstva, prijatelj-

in brezčasno vednostjo, je Divja

psihičnimi orodji, ženska privzame

čen, ker je posebna oseba vsto-

Pri vseh dekletih so se pojavljala

stva, partnerskega odnosa ...

ženska, ki jo je mogoče in nujno

pronicavo in celo živalsko zavest,

pila v njegovo Življenje. Nastane

ključna vprašanja: »Se smem imeti

Kar obstaja, obstaja polno in to

priklicati in oživiti.

ki poglobi njeno ženskost in izostri

iskren, čist, poln odnos tudi s

sposobnost za samozavestno giba-

partnerjem.

rada? Kako naj se imam rada?

globoko osrečuje in uči.

Kaj naj me pri tem vodi? Kakšen
je pravi in ljubeč odnos s partner-

DOBRO PRESOJAŠ. KAJ MISLIŠ,
DA SE SKRIVA ZA VSEM TEM?

jem? Kdo naj me v življenju vodi

PRIKLICATI IN OŽIVITI
BREZČASNO VEDENJE

in usmerja?«. Sledeči odlomki in

Ženska z vonjem in barvo, ki jo

čutek o pristnosti intuicije in ga

razlage naj osvetlijo naravo Ženske

opisuje psihoanalitičarka Clarissa

navaja kot največji blagoslov, ki ga

Avtorica poudarja zanesljiv ob-

mati lahko preda hčeri. Pojasni, da

»Hočem moškega, ki bi šel skozi nebesa in pekel, ker bi mu bilo
mar zame ..., ki bi šel skozi orkan zame, če bi moral. Pravzaprav
govorim o moškem, ki bi me zares ljubil. Ne napol. Ne mogoče.
Ne kot drugo violino v svojem življenju, ne zato, ker sva sklenila
'dogovor'. Hočem moškega, ki bi ga ljubila z vsem srcem ... in
bi mi to vračal. In dokler ga ne srečam, bom sama. Ne bom več
privolila v nekaj, kar ni najboljše, ne bom se več opravičevala,
ne bom prosila.«

se intuicija zelo dobro prenaša s

Danielle Steel, Sladko in grenko

icijo kot nekakšno nerazumno,

starša na otroka: »Dobro presojaš.
Kaj misliš, da se skriva za vsem
tem?«

NAJ VIDIM VSE, KAR JE MOGOČE
VIDETI
Namesto, da bi opredelili intu-

nje v zunanjem svetu.

»Če bi spet odprla srce, bi
moral biti pravi ... simpatičen,
dober, bister, prijazen, sočuten ... Hočem, da je nor name.
Hočem, da ve, da sem najboljše
v njegovem življenju in da ima
neznansko srečo, ker me je
spoznal. Vedno sem bila jaz tista, ki je ljubila, dajala, privolila v vse. Mogoče je čas ... «
Danielle Steel, Sladko in grenko

• 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 051/66 49 44 – Sašo • na spletni strani društva – www.narodnidom-drustvo.si

