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Uvodnik
Športno društvo Narodni dom je v tem tednu zakorakalo v novo telovadno sezono, že 151 po vrsti. Obljubljamo vam, da tudi nova telovadna
sezona ne bo nič slabša od prejšnjih. Upam si celo trditi, da bo še boljša
in še bolj pestra kot prejšnje. Za letošnjo sezono smo namreč pripravili
kar nekaj novosti, s katerimi še povečujemo pestrost ponudbe. Prenovljen program akrobatike, ki smo ga pripravili zaradi najnovejše pridobitve – zračne blazine Air Track, pilates in nova vadbena skupina mladincev ND so za letošnjo sezono največje novosti na področju rekreativnih
vadb. Pri vadbah za starejše smo osvežili program za starejše člane.
Vadbo bo z letošnjo sezono prevzela Marica Žakelj, dolgoletna članica
društva in profesorica športne vzgoje, ki uvaja v vadbo tudi sklope vaj
za preprečevanje osteoporoze in posledic staranja. Seveda pa v sklopu
programa starejših članov ostaja tudi igranje odbojke. Kaj katera vadba
predstavlja, komu je namenjena in kako poteka, smo na kratko opisali
na naslednjih dveh straneh. Predlagam pa, da se udeležite tedna odprtih vrat (9. do 13. september), ko bodo vse vadbe brezplačne in se
prepričate o kvaliteti naših programov.
Tudi v gimnastični šoli smo zaradi rasti števila vadečih in vadbenih skupin naredili nekatere spremembe. Največja je prav gotovo ta, da smo
skupino začetnikov (Gimnastična šola 1) preselili nazaj v Študijsko telovadnico, saj bodo pogoji za vadbo neprimerno boljši. Še ena večja
novost je začetek vpisa v gimnastično šolo za dekleta. Začenjamo s
skupino začetnic (Gimnastična šola 1). V naslednjih letih imamo za cilj
postavitev celotne piramide ženske športne gimnastike.
Poleg celotnega programa vadb in cenika za sezono 2013/2014 lahko v
Stoji najdete tudi zanimiv intervju z dr. Ivanom Čukom, avtorjem razstave 150 telovadnih pik Narodnega doma, strokovni članek naše trenerke
Jerice Zeljković o akrobatiki, tekstovni in slikovni pregled dogajanja iz
telovadnega nastopa, ki smo ga junija pripravili ob praznovanju 150letnice društva, ter iz taborjenja v Premanturi. Seveda ne manjkajo že
standardne vsebine: novičke iz Giba, poročilo z dogajanja ob zaključku
telovadne sezone in prispevek Ane iz Svetovalnice Pu.
Upam, da vam bo tokratna vsebina Stoje predstavljala zanimivo branje
in da boste v njej našli vse potrebne informacije v zvezi z novo telovadno sezono. Ter seveda, da se vidimo v telovadnici v čim večjem
številu.

ZDENKA CERAR – ČASTNA
ČLANICA IN PRIJATELJICA
Zdenka je bila Prijateljica, z veliko začetnico.
Prijateljica vsem, ki so
kdajkoli stopili na njeno
življenjsko pot. Mogoče
ni bilo toliko znano, da
je bila dvakrat mladinska državna prvakinja
Jugoslavije v gimnastiki
in članica državne reprezentance, po končanem
tekmovalnem obdobju
pa trenerka in sodnica.
In ker v Narodnem domu ne gre brez Premanture,
tudi vodnica nadobudnim deklicam. A v vseh svojih
vlogah, tudi kasneje v družinski in poklicni, je kot Prijateljica delila vrednote, ki so prevevale njeno dušo in
življenje – ljubezen do življenja, srčnost, nesebično
pomoč šibkejšim, pravičnost in vero v dobro v vseh
ljudeh. Druženje z njo je bilo vedno polno energije,
dobre volje, a hkrati zavzetega dela in seveda tudi
pristne zabave.
Vse našteto smo ponovno začutili, ko smo jo zaprosili za pomoč pri pripravi naše 150-letnice. Kljub napredovanju bolezni sta skupaj s soprogom Mirom z
velikim zanosom opravila dogovorjene naloge in še
enkrat dokazala, da Prijateljstvo, ki se rodi na pravih
temeljih, nikoli ne ugasne.
Tudi naše Prijateljstvo do tebe, Zdenka, ne bo nikoli
ugasnilo, saj smo prav zaradi njega boljši ljudje.
Dejan

Sašo Barle
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Programi in urniki vadb
za sezono 2013/2014
TEDEN ODPRTIH VRAT
vse vadbe brezplačne
16.–20. september

TELOVADBA ZA
OSNOVNOŠOLCE

(Študijska telovadnica, Bleiweisova 25)

TELOVADBA ZA
PREDŠOLSKE OTROKE

V predšolskem obdobju vključujemo v
program telovadbe naravne oblike gibanj (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje,
lazenje, plezanje, guganje, metanje,
lovljenje, zadevanje), ki kasneje vodijo
do sestavljenih in zahtevnejših športnih
dejavnosti različnih športov. Pri predšolskih otrocih uporabljamo raznovrstne
metode in oblike dela ter najrazličnejše
pripomočke, otroci pa spoznavajo in
doživljajo ure telovadbe predvsem skozi
igro. Otroke usmerjamo tako, da iščejo
svoje načine za rešitev neke naloge in
z lastno domišljijo odgovarjajo na nove
gibalne izzive ter s tem sproščeno izrazijo lastno gibalno ustvarjalnost.
Vsi otroci vpisani v programe za
predšolske otroke lahko sodelujejo
v telovadnem programu MIŠKA ELI.
STARŠI Z OTROKI – vadba je
namenjena otrokom, starim
od 2. do 4. leta in poteka ob
spremstvu staršev
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek
16.30–17.30
VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – vaditeljica gimnastike in
diplomantka športne vzgoje
CICIBANKE in CICIBANI – vadba
je namenjena deklicam in dečkom,
starim od 4 do 6 let
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek
17.30–18.30
VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – vaditeljica gimnastike in
diplomantka športne vzgoje

URNIK VADBE:
torek in/ali petek 18.00–19.00
VODJA ODDELKA:
Živa Štucin – vaditeljica gimnastike
in študentka Fakultete za šport

(Študijska telovadnica, Bleiweisova 25)
S splošno telovadbo v predšolskem obdobju pridobiva otrok zaupanje v svoje
telo in gibalne sposobnosti. Potreba po
gibanju je otrokova primarna potreba in
ko obvladuje svoje telo, občuti veselje,
ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti.

MLAJŠI PIONIRJI – vadba je
namenjena dečkom, starim
od 6 do 10 let

Otrokov motorični razvoj do 15. leta je
zelo pomemben. Do 10. leta starosti so
otroci izjemno dojemljivi za pridobivanje
vseh motoričnih sposobnosti (koordinacija, vzdržljivost, moč, ravnotežje...),
kasneje pa te sposobnosti zaradi
pospešene rasti in razvoja začnejo
padati. S splošno telovadbo otroku v
prvem obdobju zagotavljamo dober in
široko usmerjen razvoj vseh motoričnih sposobnosti, v drugem obdobju pa
predvsem skrbimo za nadaljnji razvoj in
izničujemo negativne učinke rasti.
Na pionirskih vadbah je največji poudarek na gimnastiki, ki kot bazična športna
panoga nudi celosten razvoj otrokovih
motoričnih sposobnosti. Na urah ne
manjka tudi elementarnih in štafetnih iger
ter iger z žogo. Vadba v skupini mlajših
pionirjev ali pionirk nudi odlično podlago za nadaljnje ukvarjanje z ostalimi
športi, vadba v skupini starejših pionirjev
ali pionirk pa lahko služi kot dopolnilna
vadba za ostale športe. Na naše vadbe
pa niso vabljeni samo tisti otroci, ki imajo
športne ambicije, ampak smo zelo veseli
tudi vseh, ki zaradi različnih dejavnikov
potrebujejo več gibanja in motoričnega
učenja (slabša koordinacija, povečana
telesna teža, ...).
Vsi otroci vpisani v programe za
osnovnošolce lahko sodelujejo v
telovadnem programu SOKOLČEK.
MLAJŠE PIONIRKE – vadba je namenjena deklicam, starim od
6 do 10 let
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek 18.30–19.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković – dipl. trenerka
gimnastike in prof. športne vzgoje

Za vse otroške oddelke
pred vpisom omogočamo
BREZPLAČEN OBISK!

STAREJŠE PIONIRKE – vadba je
namenjena deklicam, starim od 10
do 15 let
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek 19.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković – dipl. trenerka
gimnastike in prof. športne vzgoje
STAREJŠI PIONIRJI – vadba je
namenjena dečkom, starim od 10
do 15 let
URNIK VADBE:
torek in/ali petek 19.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Klemen Kotnik – vaditelj gimnastike

PROGRAMI
GIMNASTIKE ZA VSE
Program je namenjen tistim, ki želijo
pridobiti več gimnastičnega znanja,
še vedno pa ne želijo sodelovati v
programu tekmovalne športne gimnastike. Vaje in gimnastični elementi so v
tem programu sestavljeni tako, da so
primerni za splošno populacijo in ne
zahtevajo toliko odrekanj kot treniranje
športne gimnastike. Otroci se po želji
udeležujejo tudi tekmovanj Gimnastične
zveze Slovenije – Gimnastika za vse (C
program in nivojske tekme za dekleta).
Vpis v program je možen samo ob dogovoru z vodniki. Število vpisanih otrok
je zaradi zagotavljanja kakovosti vadbe
omejeno.

Vpis od
9. septembra naprej
– v pisarni društva
(pon., sre., pet.: 10.00–12.00
tor., čet.: 12.00-15.00)
– na recepciji društva
(ponedeljek–petek:
16.30–20.30)
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C PROGRAM DEKLICE
(od 7 do 18 let)
(Študijska telovadnica,
Bleiweisova 25)
URNIK VADBE:
ponedeljek in četrtek 18.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković – dipl. trenerka
gimnastike in prof. športne vzgoje
C PROGRAM DEČKI – 1. triada
(od 6 do 9 let)
(Študijska telovadnica,
Bleiweisova 25)
URNIK VADBE:
torek in petek 18.00–19.30
VODJA ODDELKA:
Jan Černe – vaditelj gimnastike in
študent Fakultete za šport
C PROGRAM DEČKI
(od 9 let naprej)
(gimnastični center GIB Šiška,
Drenikova 32)
URNIK VADBE:
ponedeljek, sreda in četrtek
18.30–20.00
VODJA ODDELKA:
Jan Černe – vaditelj gimnastike in
študent Fakultete za šport
AKROBATIKA – novo v društvu
(dečki in deklice od 9 let naprej)
(Študijska telovadnica,
Bleiweisova 25)
Program akrobatike je namenjen
otrokom obeh spolov, od 9. leta
naprej, ki bi radi ohranili ali osvežili gimnastično znanje. Na vadbo
vabljeni tudi vsi, ki bi radi izboljšali
telesne sposobnosti ali pa se naučili
kakšnega gimnastičnega elementa
(salta, premet, …), vendar za to do
sedaj niste imeli možnosti.
Vadba zajema uvodni del, ki je namenjen splošnemu ogrevanju, vajam
za moč in osnovam akrobatike. V
glavnem delu bo potekalo utrjevanje
in učenje akrobatskih prvin na mali in
veliki prožni ponjavi ter airtracku, ki
omogoča zelo atraktivno vadbo akrobatike in do neke mere nadomešča
odbojno parterno stezo.
URNIK VADBE:
torek in/ali petek 19.00–20.30
VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – vaditeljica gimnastike in
diplomatka športne vzgoje in
Jan Černe – vaditelj gimnastike in
študent Fakultete za šport

TELOVADBAZA
ODRASLE IN STAREJŠE
Vadbe so namenjene vsem, ki se
zavedajo pomena ohranjanja gibalnih
sposobnosti do pozne starosti. Na
urah je velik poudarek na gimnastičnih
vajah, s katerimi se ohranja gibljivost in
prožnost telesa in vajah za moč hrbtnega, trebušnega in nožnega mišičja, s
čimer se lahko učinkovito odpravljajo ali
vsaj omilijo težave s hrbtenico, kolki in
koleni. Nenazadnje pa pomenijo organizirane oblike vadbe tudi druženje, kar
je pomembno predvsem za starostnike,
ki velikokrat potožijo prav nad osamljenostjo in odmaknjenostjo od družbe.
Vsi oddelki so rekreativne narave in
od vadečih ne zahtevajo predhodnega
športnega znanja. V vsakem oddelku
je vedno prisoten vodnik, ki usmerja in
vodi vadbo. Ker programi potekajo enkrat tedensko, so idealni kot dopolnilna
športna dejavnost.
MLADINCI NARODNEGA DOMA –
splošna telovadba in orodna
gimnastika (Študijska telovadnica,
Bleiweisova 25)
Telovadnico bodo ob četrtkih zvečer
napolnili »Mladinci ND«, ki so se
prvič, po dolgih letih, zbrali ob 150letnici Narodnega doma. Pridružite
se jim lahko vsi zdajšnji in bivši člani
Narodnega doma, z izkušnjami iz
telovadnice, ki ste po srcu mladi.
Ure bodo namenjene prebujanju in
kultivaciji telesa, usvajanju osnov gimnastike, vzdrževanju kondicije, moči
in gibljivosti. Namen vadbe pa ni le
disciplina telesa ampak tudi druženje
v dobri družbi, da bo ZDRAV DUH
ostal V ZDRAVEM TRUP(L)U.
URNIK VADBE:
četrtek 20.30–22.00
VODJA ODDELKA:
Lenka Špela Žnidaršič –
vaditelj gimnastike
MLAJŠI ČLANI – splošna
telovadba in košarka
(telovadnica OŠ Prežihovega
Voranca, Prežihova ul. 8)
URNIK VADBE:
sreda 20.00–21.30
VODJA ODDELKA:
Marijan Rabič – vaditelj gimnastike

MLAJŠI ČLANI – košarka
(telovadnica OŠ Prežihovega
Voranca, Prežihova ul. 8)
URNIK VADBE:
ponedeljek 20.00–21.30
VODJA ODDELKA:
Miran Taborski – vaditelj gimnastike
STAREJŠI ČLANI –
splošna telovadba, preventiva
za osteoporozo in odbojka
(Študijska telovadnica,
Bleiweisova 25)
URNIK VADBE: sreda 18.30–20.00
VODJA ODDELKA:
Marica Žakelj – prof. športne vzgoje
STAREJŠE ČLANICE – telovadba
z elementi aerobike in joge
(Študijska telovadnica,
Bleiweisova 25)
URNIK VADBE:
sreda 16.30–17.30 (telovadba nižje
intenzivnosti, namenjena tistim, ki že
čutijo posledice staranja – zmanjšana
gibljivost, bolečine v križu, kolenih)
sreda 17.30–18.30 (telovadba
višje intenzivnosti z več dinamičnimi
gibanji, kot sredstvo za ohranjanje
vitalnosti)
VODJA ODDELKA:
Helena Gregorc – inštruktorica
aerobike in joge

PILATES – novo v društvu
(trim kabinet OŠ Prežihovega Voranca,
Prežihova ul. 8)

Pilates je vadba, ki temelji na krepitvi
jedra telesa – notranjih mišicah trupa, ki
so mnogokrat pozabljene pri klasičnem
treningu, pa vendar tako pomembne za
lepo in zdravo držo telesa. Vadba se
močno osredotoča tudi na mobilizacijo
hrbtenice in povečanje gibljivosti ter je
prava protiutež sedečemu načinu življenja. Namen pilatesa je imeti svoje telo
ves čas pod nadzorom in ga s stabilizacijo primerno zaščititi, včasih že samo z
dihanjem.
Vadba pilatesa je namenjena obema
spoloma in vsem starostnim skupinam,
prav tako pa je primerna za ljudi v
procesu rehabilitacije po poškodbah ter
vrhunske športnike.
URNIK VADBE: torek 19.30–20.30

Podrobnejše informacije o
programih dobite na:
- spletu: www.narodnidom.si
- e-pošta: narodni.dom@siol.net
- telefon: 01 422 37 50
- GSM: 051 66 49 44
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VODJA ODDELKA: Živa Štucin–
vaditeljica pilatesa in študentka
Fakultete za šport
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AEROBIKA –
hi-lo, TNZ, step

(Študijska telovadnica, Bleiweisova 25)
URNIK VADBE: pon. 20.30–21.30,
sreda 20.00–21.00
VODJA ODDELKA:
Mojca Hribar – vaditeljica aerobike

PROGRESIVNA JOGA –

zaželeno je minimalno znanje osnovnih
jogijskih položajev (asan)
(trim kabinet OŠ Prežihovega Voranca,
Prežihova ul. 8)
URNIK VADBE: četrtek 17.00–18.00
VODJA ODDELKA:
Helena Gregorc – inštruktorica
aerobike in joge

AIKIDO
Tehnike aikida so zasnovane tako, da
ščitijo oba partnerja. Pravilno izvedena
gibanja so miroljubna in učinkovita samoobramba. Poleg napadov z golimi rokami,
ki so lahko tako prijemi kot udarci, se na
višji stopnji vadi tudi z lesenimi imitacijami orožja, kot so npr. meč (bokken),
palica (jo) ali nož (tanto). Ki Aikido tehnike se praviloma zaključijo s partnerjevo
imobilizacijo ali s projekcijo v prostor,
vendar so zasnovane tako, da napadalca
ne poškodujejo. Možnost poškodbe na
treningu je ob pravilni vadbi minimalna.
ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE –
tečaj je namenjen odraslim moškim in ženskam. Predznanje ni
potrebno (tečaj traja od 3. 10. 2013
do 28. 2. 2014).
URNIK IN LOKACIJA VADBE:
ponedeljek in četrtek 18.00–19.00
trim kabinet OŠ Prežihovega
Voranca, Prežihova ul. 8
Vse, ki bi se radi spoznali z aikidom pred
vpisom, vabimo na brezplačen predstavitveni trening v torek, 1. oktobra 2013,
ob 20.30 uri v Študijski telovadnici!
AIKIDO – REDNA VADBA – redne
vadbe se lahko udeležijo vsi, ki
imajo opravljen začetni tečaj.
Uro vadbe in tedensko količino
si izberete sami.
URNIK IN LOKACIJA VADBE:
ponedeljek in četrtek 19.00–20.30:
trim kabinet OŠ Prežihovega
Voranca, Prežihova ul. 8
torek in petek 20.30–22.00:
Študijska telovadnica, Bleiweisova 25

Vadbe potekajo,
če ni navedeno drugače,
od 9. 9. 2013 do
14. 6. 2013!

CENIKI ZA SEZONO 2013/2014
DRUŠTVENA ČLANARINA (velja do 31.8.14) do 18 let 19,00 €; nad 18 let 23,00 €
SEZONSKE KARTE V ceno sezonskih kart je že všteta društvena članarina. Pri plačilu na
več obrokov je cena sezonske karte višja. Pri nakupu sezonske karte za 2. družinskega člana ali drugi oddelek priznamo 20% popusta, ob vpisu 3. družinskega člana pa 30% popusta.
Popust se obračuna pri najnižji ceni karte. Študenti in dijaki imajo z veljavno izkaznico 10%
popusta. Vse ceno so v evrih.
ODDELEK

STARŠI Z OTROKI
starši – članarina
takojšnje plačilo
na obroke
CICIBANI-ke, PIONIRJI-ke
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE dekleta
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE 1. triada dečki
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE
- dečki
takojšnje plačilo
na obroke
AKROBATIKA
takojšnje plačilo
na obroke
STAREJŠE ČLANICE, ČLANI
takojšnje plačilo
na obroke
KOŠARKA, ML. ČLANI
takojšnje plačilo
na obroke
MLADINCI ND
takojšnje plačilo
na obroke
AIKIDO – začetni tečaj
takojšnje plačilo
na obroke
AIKIDO – redna vadba
takojšnje plačilo
na obroke
JOGA, PILATES
takojšnje plačilo
na obroke
AEROBIKA
takojšnje plačilo
na obroke

UR/TEDEN

2

CENA V EUR UR/TEDEN CENA V EUR

278,00
23,00
301,00
315,00

2

278,00
292,00

4

392,00
412,00

3

299,00
314,00

4,5

441,00
463,00

1,5

257,00
270,00

1

139,00
146,00

1,5

179,00
188,00

1,5

115,00
121,00

2

159,00
167,00

3

249,00
262,00

1

184,00
193,00

1

184,00
193,00

1

184,00
23,00
207,00
216,00

1

184,00
193,00

3

334,00
351,00

4,5

359,00
377,00

2

278,00
292,00

KARTE ZA KRAJŠE OBDOBJE (aerobika, pilates, akrobatika, aikido)
Ob prvem nakupu karte ali kuponov se doplača osnovna članarina za tekočo sezono (do 18.
leta starosti 19€, nad 18. letom starosti 23€).
VRSTA KARTE
AEROBIKA
4. OBISKI
(veljavnost 45 dni)
8 OBISKOV
(veljavnost 45 dni)
PILATES
4. OBISKI
(veljavnost 45 dni)
AKROBATIKA

CENA VRSTA KARTE
AKROBATIKA
22,00 MESEČNA KARTA
(1x tedensko)
36,50 MESEČNA KARTA
(2x tedensko)
AIKIDO – REDNA VADBA
22,00 10 KUPONOV

ENKRATNI OBISKI
AEROBIKA, PILATES
ČLANI DRUŠTVA
NEČLANI

CENA ENKRATNI OBISKI
AKROBATIKA
7,00 ČLANI DRUŠTVA
9,00 NEČLANI

30 KUPONOV

CENA
34,00
45,00
39,00
105,00
CENA
11,00
15,00

Programi 13/14

Programi in
urniki
gimnastične
šole 2013/2014
Gimnastična šola je namenjena usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski šport.
Otroci se že od začetka učijo obveznih
vaj po tekmovalnem programu Gimnastične zveze Slovenije in so tudi vključeni v
tekmovalni sistem. Prav tako skrbimo za
skladen razvoj otrok, zato v mlajših starostnih kategorijah ni posebnega poudarka
na tekmovalnih rezultatih, ampak predvsem na čim bolj kakovostnem in razgibanem treningu. V naši gimnastični šoli
so v vrhunske telovadce zrasli Miro Cerar,
Janez Brodnik, Mitja Petkovšek, Sašo
Bertoncelj in še mnogi drugi. Letošnjo
sezono po dolgih letih zopet začenjamo z gimnastično šolo za dekleta. Zato
vabimo deklice, stare od 5 do 6 let, da
se nam priključijo v najmlajši skupini –
Gimnastična šola 1.
Zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev
so naše skupine primerno majhne in selekcionirane, da lahko ohranjamo kakovost treningov. Razen v začetno skupino
(Gimnastična šola 1) je vpis možen le
ob predhodnem dogovoru s trenerji. Vse
skupine so načeloma starostno omejene,
vendar bo razporeditev individualno odvisna predvsem od predhodnega gimnastičnega znanja ter hitrosti napredovanja.
SKUPINA GIMNASTIČNA ŠOLA 1

(dečki in deklice 5–6 let)
Zaradi boljših vadbenih pogojev, smo
skupino premaknili v Študijsko telovadnico, Bleiweisova 25. Ker si tudi letos
želimo podmladka, k vpisu vabimo dečke
in deklice, stare od 5 do 6 let. Poudarek
na treningih je na usvajanju osnovnih
gimnastičnih znanj preko igre ter razvijanju široke baze motoričnih znanj. Kljub
mladosti in razigranosti pa je na prvem
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mestu varnost, zato jih od prvega dne
vzgajamo v odgovorne in disciplinirane
telovadce, ki poznajo pravila in vrednote
gimnastičnega sveta.
SKUPINA GIMNASTIČNA ŠOLA 2

(dečki 6–7 let)

Skupina 6–7 let bo sestavljena v veliki
meri iz lanskoletnega podmladka. V kolikor bo prijav več kot prostih mest, bomo
skupino selekcionirali, nekaj malega
prostora pa se vedno najde za izjemne
talente. Gre že za tekmovalno skupino,
ki se v prvem delu sezone uči in telesno
pripravlja za nastope na najnižji stopnji
tekmovalnega sistema (OV 1 – obvezne
vaje 1).
SKUPINA USMERJEVALNI ŠPORT 1

(8–9 let)

Skupina UŠ 1 bo prav tako temeljila na
telovadcih iz lanskoletne skupine 7 do
8-letnikov, ki so se izkazali na lanskoletnih tekmovanjih oz. za katere trenerji
menimo, da bodo s svojim trudom in
znanjem lahko konkurenčni tudi v starejših starostnih kategorijah. Cilj je prestop
na težji tekmovalni nivo (OV 2 – obvezne
vaje 2), za kar je potrebnega že kar nekaj
gimnastičnega znanja na vseh šestih
gimnastičnih orodjih.
SKUPINI
USMERJEVALNI ŠPORT 2 (9–11 let) in
PERSPEKTIVNI ŠPORT (od 11 let naprej)

Ti dve skupini sta načeloma zaprti za
nove člane. Zaradi zahteve po večji
količini in intenzivnosti treninga v teh skupinah že poteka delna selekcija. Tekmovalno nas bodo zastopali v tekmovalnem
sistemu OV 3 in OV 4.

URNIK TRENINGOV:
PERSPEKTIVNI ŠPORT
od 11 let naprej

ponedeljek, torek, sreda 15.00–17.30
četrtek, petek 17.30–20.00

USMERJEVALNI ŠPORT 2
9–11 let

ponedeljek, torek 17.30–20.00,
četrtek, petek 15.00–17.30

USMERJEVALNI ŠPORT 1
8–9 let

ponedeljek, četrtek 16.00–18.00,
sreda, petek 18.00–20.00

GIMNASTIČNA ŠOLA 2
6–7 let

torek 17.30–19.00,
sreda, petek 16.30–18.00

GIMNASTIČNA ŠOLA 1
dečki in deklice 5–6 let

torek, petek 16.30–18.00

Treningi potekajo v gimnastičnem centru Šiška, na Drenikovi ulici 32, razen za
skupino Gimnastična šola 1, ki ima treninge v Študijski telovadnici, Bleiweisova 25.

V ceno sezonskih kart je že všteta društvena
članarina. Pri nakupu sezonske karte za 2.
družinskega člana priznamo 20% popusta,
ob vpisu 3. družinskega člana pa 30% popusta. Najvišji popust se obračuna pri najnižji
ceni karte. Vse ceno so v evrih.
SKUPINA
GIMNASTIČNA
ŠOLA 1
takojšnje
plačilo
na obroke
GIMNASTIČNA
ŠOLA 2
takojšnje
plačilo
na obroke
USMERJEVALNI
ŠPORT 1
takojšnje
plačilo
mesečna
plačilo
USMERJEVALNI
ŠPORT 2
takojšnje
plačilo
mesečno
plačilo
PERPREKTIVNI
ŠPORT
takojšnje
plačilo
mesečno
plačilo

UR/
TEDEN

3

CENA

299,00
314,00

4,5

441,00
463,00

8

521,00
56,00

10

568,00
61,00

12,5

614,00
66,00

Vse, ki še niste čisto prepričani o vpisu,
vabimo na brezplačen obisk treningov.
Za dodatne informacije lahko:
• pokličete trenerja: Jerico Zeljković
031/863 266 ali Igorja Ivanuša
040/549 039,
• napišete vaša vprašanja na elektronski
naslov: narodni.dom@siol.net
• ali se oglasite v času treningov v
telovadnici.

Programe sofinancira:
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Izpostavljamo

Razstava 150 telovadnih
pik Narodnega doma
d 15. junija do 8. septembra 2013 ste si lahko v Narodni galeriji
ogledali razstavo 150 telovadnih pik Narodnega doma, na kateri je
bilo razstavljenih več kot štiristo predmetov iz celotnega obdobja
delovanja društva. Razstava je bila pripravljena v počastitev
praznovanja 150 letnice delovanja društva. Postavitev razstave
v prostorih Narodne galerije ima velik pomen, saj sta Športno
društvo Sokol oziroma Narodni dom in Narodna galerija sedem
desetletij živela v prostorskem sožitju pod streho Narodnega doma.
O razstavi

Avtor razstave
Prof. dr. Ivan Čuk
Postavitev razstave
Ajda Vogelnik, Katja Florjanc
Razstavo je pripravilo Športno društvo
Narodni dom s pomočjo Narodne galerije,
Narodnega muzeja, Arhiva Republike Slovenije, RTV Slovenija, Fakultete za šport,
Olimpijskega komiteja – Zveze športnih
zvez, Elana Inventa in Muzeja športa.

»Zdrava duša v zdravem truplu« je bil
poziv pred sto enainpetdesetimi leti za
ustanovitev telovadnega društva Južni
sokol leta 1863; duh ustanovnikov živi
še danes v Športnem društvu Narodni
dom. Najpomembnejša oseba slovenske telesne kulture je bil dr. Viktor Murnik (1874–1964). V društvu je postavil
telovadbo za najpomembnejšo dejavnost in jo tudi razvil skoraj do popolnosti. Leta 1896 je ustanovil vaditeljski
zbor (prvo slovensko strokovno telo na
področju telesne kulture) in ženski vaditeljski zbor (ženska vadba od takrat
dalje teče neprekinjeno) in leta 1905
Slovensko sokolsko zvezo, ki se je leta
1907 včlanila v Evropsko gimnastično
unijo. Za svetovno prvenstvo leta 1922
v Ljubljani so zgradili stadion za več

kot triintrideset tisoč gledalcev. Član
društva Peter Šumi je takrat postal prvi
svetovni prvak v mnogoboju, enako
mu je uspelo tudi štiri leta pozneje. Na
olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu je ekipa telovadcev pod Murnikovim vodstvom osvojila tretje mesto.
Murnikova naslednika Boris Gregorka
in Jelica Vazzaz sta tako zavzeto delovala, da je društvo leta 1970 ponovno
organiziralo svetovno prvenstvo, na
katerem je svoje obdobje sklenil dvakratni olimpijski zmagovalec Miroslav
Cerar. Po daljšem premoru so sledili
mednarodni rezultati Mitja Petkovška
in preostalih telovadcev. Edini neuresničeni sen društva ostaja želja po
lastnih prostorih – telovadci vendarle
še vedno upajo tudi v ta uspeh.

Ker se je kar nekaj obiskovalcev razstave spraševalo, zakaj, za današnje čase, precej neobičajen prevod latinskega reka: »Mens
sana in corpore sano« – »Zdrav duh v zdravem truplu«, smo za obrazložitev omenjenega prevoda povprašali avtorja razstave,
dr. Ivana Čuka. Ki pravi:
»Sicer se strinjam, da je bolj običajen prevod Zdrav duh v zdravem telesu, pa vendarle, se mi ni to zapisalo samo. Namreč, tak je
uradni prevod skupine Ljubljančanov, ki so želeli ustanoviti telovadno društvo v letu 1862. Na razstavi je bil poziv s temi besedami
na desni strani pregovora. Je sicer nekoliko porumenel dokument, pa vendarle originalen in kaže, kako so razmišljali leta 1862.
Vem, da se jezik skozi stoletja spreminja, vendar se mi je, kot avtorju razstave, zdela dobra provokacija ob 150-letnici, saj najprej
vzbuja nasmeh na licih – smeh je pol zdravja – morda pa po preudarnem premisleku tudi nekaj drugih misli.«

Intervju - prof. dr. Ivan Čuk
piše: Sašo Barle

rofesor dr. Ivan Čuk, predstojnik katedre za gimnastiko, bivši
predsednik ŠD Narodni dom, bivši trener Mitje Petkovška,
strokovni komentator na RTV Slovenija in »spiritus agens«
razstave »150 telovadnih pik Narodnega doma«, ki je na ogled
v Narodni galeriji. Razstave, ki je bila prvotno mišljena kot
»razstavica« in je ravno zaradi Ivanovega navdušenja zrasla
v pravo razstavo, ki se je ne bi sramoval noben kustos ali
zgodovinar. To mu priznavajo tako strokovni krogi kot tudi
laični obiskovalci razstave. In zato je prav, da kar iz prve roke
izvemo kaj več o sami razstavi in njenem nastajanju.

Kje oz. pri kom je nastala ideja za razstavo v Narodni galeriji ob 150-letnici
društva?
Kako natančno so potekali pogovori in kdo
je sploh dal pobudo, bi jaz težko povedal. Kolikor vem, je pri dogovarjanju imel
glavno vlogo Dejan Crnek. Mislim pa, da
sta, ob selitvi iz Narodnega doma, Dejan
in direktorica Narodne galerije dr. Barbara
Jaki imela nek pogovor in da je morda celo
ona ponudila prostor za to razstavo. Jaz
sem vstopil v igro nekoliko kasneje, ko je
bilo idejo potrebno uresničiti.

Intervju

Koliko časa je trajala priprava razstave?
Se pravi zbiranje gradiva in postavitev
razstave?

Na kateri del razstave oz. eksponat ste
posebej ponosni in si je za njegov ogled
vredno vzeti več časa?

To je časovno težko točno določiti. Namreč,
ob 140-letnici Narodnega doma smo za
pripravo zbornika pregledali vse arhive,
kjer se hranijo naše stvari. Od arhiva v Arhivu Republike Slovenije, arhiva v Muzeju
novejše zgodovine do našega društvenega
arhiva in kar nekaj privatnih arhivov bivših
telovadcev in telovadk. Za samo razstavo
pa smo se prvič zbrali Tomaž Pavlin, Ajda
Vogelnik, Katja Florjanc in jaz v začetku
aprila. Rekli smo si, da bomo do konca
aprila naredili sinopsis razstave. Ker se
nihče od drugih prisotnih ni javil, da bi želel
to narediti, sem se javil sam in tako prevzel
celotno izvedbo razstave.

Vsekakor prej omenjena dediščina dr. Viktorja Murnika, ki je neprecenljiva. Znotraj
tega so recimo razstavljene njegove diplome, ki jih je dobil od predsednika Francoske republike – legija časti, potem češkega
predsednika – medalja zlatega leva. Veste,
to so res neprecenljive stvari, ki do sedaj
tudi niso bile javno razstavljene.

Na razstavi lahko najdemo kar nekaj
zelo redkih eksponatov, za katere
mislim, da do sedaj splon niso bili še
nikjer razstavljeni. Kje ste to vse skupaj
nabrali?
Največ stvari je iz arhiva Narodnega doma
in Arhiva RS, kjer je shranjena glavnina
naše zbirke. Sem pa zelo vesel, da smo
uspeli dobiti na razstavo arhiv dr. Viktorja
Murnika. Namreč, lastnik arhiva je g. Borut
Rekman, ki je do sedaj živel v tujini. Šele
pred kratkim se je za stalno vrnil v Slovenijo in tako smo lahko uresničili željo, da
bi postavili na ogled Murnikovo zapuščino.
Je pa bil to kar precej velik napor, saj je
skladišče, kjer so te stvari hranjene, veliko
in napolnjeno tudi z drugimi stvarmi, ki jih je
bilo potrebni prestaviti. In kot je to ponavadi, je bil želeni oz. iskani material v zadnjih
škatlah, ki smo jih pregledali.
Po postavitvi razstave bi človek pričakoval, da boste kot avtor razstave uživali
v opravljenem delu. Vas pa smo še kar
nekaj časa videvali v galeriji tudi po
otvoritvi razstave, kako določene stvari
urejate in dopolnjujete. Kako to?
Kustosi se običajno pripravljajo na razstavo
leto do dve. Ker mi nismo profesionalni
kustosi, vsaj jaz ne, to namreč delam prvič,
smo celotno razstavo postavili v slabih
treh mesecih. Še na dan otvoritve razstave
smo do sedmih zvečer stvari postavljali
in urejali. Ob osmih, ko je bila uradna
otvoritev, razstava še ni bila dokončana.
Manjkali so namreč podpisi pod vsemi
eksponati. Kasneje sem od novih prijateljev
iz Narodne galerije dobil informacije, kako
oni delajo razstave. Da ponavadi pripravijo
katalog razstave in video vodič po razstavi.
In jasno, te stvari je bilo potrebno še urediti,
ko je bila razstava že postavljena.

Kateri pa je najstarejši eksponat na
razstavi?
Najstarejša je kopija poziva iz leta 1862.
Na tem dokumentu je tudi ta znani prevod
latinskega izreka »Mens sana in corpore
sano« – »Zdrava duša v zdravem truplu«,
ki ga je pred 151 leti zapisala skupina, ki je
pripravljala ustanovitev društva.
Na razstavi si je možno ogledati kar
nekaj video posnetkov iz starejše in
novejše zgodovine, ki ste jih zbrali iz
arhiva RTV Slovenije. Lahko poveste kaj
več o teh posnetkih, saj so nekateri že
zelo stari.
Posnetki so iz arhiva RTV Slovenije in iz
filmskega arhiva Arhiva RS. Ob pregledovanju me je najbolj presenetil posnetek
iz Balkanskega prvenstva iz leta 1947, v
katerem se vidi, da je nekdo na krogih izvajal obrat v predkolebu, za katerega sem
bil do sedaj sveto prepričan, da ga je izumil
beloruski telovadec Vitalij Ščerbo, v 90-ih
letih prejšnjega stoletja. Ker me je priprava
video materiala za razstavo prisilila tudi v
pregledovanje lastnega arhiva, sem odkril
tudi, da je Enis Hodžič naredil na preskoku prvino salto in pol v premet naprej z
obratom z doskokom v jamo, ki na velikih
tekmovanjih ni bila nikoli izvajana.
Kot ste že rekli, je priprava razstave prinesla kar nekaj nepredvidenega dela in
odkritij. Lahko za naše bralce razkrijete
kakšno anekdoto oz. zanimivost, ki je
nastala ob pripravi razstave?
Ob pregledovanju društvenega arhiva smo
naleteli na zavitek iz časopisnega papirja, v
katerem je bilo nekaj stvari od Staneta Derganca. Med njimi sta bili tudi njegovi medalji iz olimpijskih iger leta 1928 ter mapa,
v kateri je bilo veliko lepih fotografij izpred
2. svetovne vojne. Ko sem vsebino mape
stresel pred oblikovalki Ajdo in Katjo, je ven
padel droben rumen listek, na katerem je
pisalo: »Stane Derganc mi je predal odličja
od Petra Šumija«, podpis Boris Gregorka.
To me je strahotno užalostilo. Pred leti smo

•9

se namreč zelo trudili pri izdelavi diplomske
naloge o Petru Šumiju. Njegova naslednica
(hčerka) niso imeli doma ničesar o svojem
očetu. Mi pa smo imeli takorekoč pred nosom zaklad od Petra Šumija, sedaj pa ga
nimamo več, kajti medalj v skladišču nisem
našel. Potem pa mi pravi Dejan: »Veš Ivan,
jaz sem pa našel ene medalje, ko smo se
selili iz Narodne galerije in jih sedaj imam
tukaj, v predalu«. In potem je potegnil ven
tiste medalje in med njimi je bila tudi zlata
medalja, ki jo je Peter Šumi osvojil na
svetovnem prvenstvu v Lyonu v mnogoboju leta 1926. Meni so se usta raztegnila
v nasmeh do ušes, saj smo tudi od Petra
Šumija uspeli vsaj nekaj ohraniti.
Ko sva že pri ankdotah in nasmehih.
Tudi sam sem bil nekajkrat zraven pri
pregledovanju arhiva v društvu. In ko
ste našli kakšno pomembno reč, je bilo
prav zanimivo opazovati vaše navdušenje ob pomembnih najdbah.
Ja, res je. Vsi, tudi moji študentje, ki so
člani Narodnega doma in so pomagali
pri pregledovanju arhivov, so me samo
začudeno gledali, ko sem dobival v roke te
neprecenljive zaklade, za katere sem samo
jaz vedel njihovo neposredno vrednost in
so se mi samo malo nasmihali in si med
seboj govorili: »O glej, profesor je spet
nekaj našel in je spet dobre volje«. Ampak
mislim, da je to nekaj normalnega. Tudi
sam v njihovih letih še nisem imel odnosa
do zgodovine, sedaj pa vidim, da je to del
naše identitete.
Ali to pomeni, da se iz katedre za gimnastiko selite na katedro za zgodovino
športa?
(smeh) O ne ne, ostajam na katedri za
gimnastiko. Imam pa veliko interesa, da
bi pomagal dr. Pavlinu. Obstajajo namreč
neke ideje, da bi ustanovili inštitut za ohranjanje telesnokulturne dediščine. Ta stvar
me zanima kot hobi.
Konec leta se pripravlja simpozij na
temo 150 let sokolstva na Slovenskem,
ki bo potekal na Fakulteti za šport. Nam
lahko že kaj več poveste tudi o tem, zelo
pomembnem dogodku?
Dr. Tomaž Pavlin že več kot leto in pol pripravlja simpozij na temo 150 let sokolov v
Sloveniji. Povabljenih bo kar nekaj gostov,
tudi iz tujine. Tudi sam bom sodeloval tako
pri organizaciji kot tudi s prispevkom o dr.
Viktorju Murniku. Simpozij bo v začetku decembra. Bolj natančne informacije in vabilo
ljudem k poslušanju pa seveda še sledijo.
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Praznovanje 150-letnice
ŠD Narodni dom
piše: Sašo Barle

a vse, ki jim društvo nekaj pomeni, sta bila 14. in 15. junij
2013 prav posebna dneva. V teh dveh dneh se je namreč zgodila
otvoritev zelo lepe razstave 150 telovadnih pik Narodnega
doma, ki prikazuje zgodovino društva in sokolskega gibanja na
Slovenskem v še ne videnih razsežnostih. In zgodil se je javni
telovadni nastop, ki je očaral vse prisotne, in o katerem se je
govorilo v medijih še cel mesec. Tistim malo starejšim pa je
obudil spomine na mladost, na njihove telovadne nastope.

Navdušen nad videnim je bil tudi
predsednik države, Borut Pahor, ki
je ob tej priložnosti društvu podelil
Zlati red za zasluge, eno najvišjih
državnih odlikovanj. In navdušenje
je bilo opazno tudi med samimi nastopajočimi. Že povorka po centru
Ljubljane ter pozdrav ljubljanskega
župana Zorana Jankoviča pred

mestno hišo vsem sodelujočim je
razvnela čustva. Kljub vročini se je
po telesih mladih in starih pojavljala
kurja polt. Adrenalin je marsikomu
napolnil žile že precej časa pred
začetkom nastopa. Sam nastop je
bil z naše, organizacijske, plati zelo
tekoč in 2 uri in še malo sta minili
zelo hitro. In najlepše je bilo prihra-

njeno za konec. Več kot 350 nastopajočih v zaključni točki je ob živi
glasbi orkestra Slovenske vojske
telovadilo in plesalo zelo usklajeno. Kriki navdušenja nastopajočih
po končani točki so bil pokazatelj
koliko energije, dela in predanosti je
bilo vloženega v pripravo in izvedbo
zaključne točke. In vsi, ki so nad
»drilom« v prvih dveh tednih junija
že začeli vihati nosove, so pozabili
na vsa odrekanja. In zgodilo se je
prav to, kar smo jim obljubili. Po
koncu nastopa ostanejo samo lepi
spomini in občutki. Ves napor in
odrekanje je obrodilo sadove in za
kaj takega se bo vredno še kdaj
potruditi. Verjamem, da so tudi
ostali nastopajoči, ki niso sodelo-
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vali v zaključni točki, imeli podobne občutke in na tem mestu bi se
vsem nastopajočim in društvom še
enkrat zahvalil za njihov prispevek.
Prav vsak je dodal svoj kamenček
v mozaiku te uspešne zgodbe.
Seveda pa ne smem pozabiti na
vse prostovoljce. Tudi njim vsa čast
in slava, kajti to so ljudje iz ozadja,
o katerih se ponavadi ne govori
veliko. Za nešteto ur, ki so potrebne
za pripravo tako velikega dogodka, jim je in bo društvo hvaležno iz
vsega srca.
Sam sem, mislim, da tudi zaradi sodelovanja na 140-letnici, že vnaprej
vedel, kaj me čaka. In tudi za mene
velja, da se je ves trud na koncu
poplačal. Sem pa, pa verjemite, da

• 11

nisem edini, tokrat občutil še več
pozitivne energije pred, med in po
nastopu. Predvsem me je presenetilo to, da sem bil v ponedeljek
po nastopu že povsem spočit in
sploh nisem čutil posledic zadnjega tedna pred nastopom, ko se je
telefon pregreval in je bilo spanca
bolj malo.

priložnosti. Samo volja in znanje
mora biti, da jih poiščemo in izkoristimo. In oboje v društvu imamo.
Imamo tudi množico ljudi, kar se
je videlo med pripravo in samim
nastopom, ki jim ni vseeno za društvo. Ki imajo afiniteto do društva,
društvenega življenja in društvene
zapuščine.

Glede našega slavljenca, Športnega društva Narodni dom, pa imam
občutek, da je z veličastno rojstnodnevno zabavo dobil nov zalet in
energijo. Selitev je mimo, Študijska je dokončno postala naš novi
dom in če bomo tako povezano ter
usklajeno stopali naprej, kot smo
tokrat, se nam ni treba bati ničesar.
Kajti v vsakem obdobju življenja so

Še enkrat hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi javnega telovadnega nastopa, vsem nastopajočim
in vsem, ki ste s svojo prisotnostjo
počastili praznovanje tako visokega
jubileja.

Sokoli ZDRAVO
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Poletne novičke iz GIBa
piše: Igor Ivanuš

onovno prav lepo pozdravljeni v novičkah iz Giba. Ker je spomladansko obdobje že kar nekaj
časa za nami, bom v tokratnih novičkah pisal predvsem o poletnem dogajanju v gimnastični šoli,
nastopu ob 150-letnici društva, poletnih pripravah v Premanturi, o organiziranosti gimnastične
šole v prihajajoči sezoni, jesenskih tekmah za najmlajše in člane. Nekaj besed bom namenil tudi
posodobitvi nekaterih vadbenih pripomočkov v Študijski telovadnici in v Gib Šiška.

Po zaključku spomladanskih tekem smo
se pridno lotili priprav za nastop ob 150letnici našega društva, ki je potekal na
Letnem telovadišču, kjer je poleg naših
telovadcev nastopalo skoraj 1000 ostalih
nastopajočih iz ogromno društev iz vse
Slovenije. Mladi iz gimnastične sekcije
so se predstavili na »Airtracku« in mali
prožni ponjavi, člani pa na posameznih
orodjih v točki »Gimnastične zvezde«. Z
uspešnimi nastopi in veliko pozitivnih odzivov se je gimnastična šola konec junija
odpravila na zaslužen dopust.
S treningi v Gibu smo ponovno začeli v
začetku avgusta. Ob ponovnem prihodu v Gib Šiško nas je pričakalo prijetno
presenečenje – novi/stari dvižni krogi, na
katerih se z velikim veseljem že učimo in
treniramo zahtevnejše elemente statične
moči, ki je še kako prepotrebna za
napredovanje. Vadbeni pripomoček nam
trenerjem omogoča tudi lažje učenje
stoje na krogih, saj se da prilagajati višino krogov. Začetni treningi so služili kot
priprava na tradicionalne avgustovske
poletne priprave v Premanturi. Počitka v
Gibu pa niso imeli naši člani, ki so kljub
neznosni vročini trenirali v telovadnici
praktično celo poletje. Intenzivno se
namreč pripravljajo na uvodne septembrske tekme svetovnega pokala ter na
oktobrsko svetovno prvenstvo posameznikov, ki bo potekalo v Antwerpnu.
Ob omenjanju aktivnosti članske vrste
seveda ne moremo mimo uspešnega
nastopa naših telovadcev na sredozem-

skih igrah. Sašo Bertoncelj je zmagal
na konju z ročaji, Alen Dimic je v finalih
zasedel 5. mesto na bradlji, 6. mesto
na konju z ročaji ter 8. mesto na drogu.
Obema čestitamo za dosežene rezultate
in upamo na nove vrhunske rezultate v
jesenskem tekmovalnem obdobju.
Kot sem že omenil, smo pred poletno vročino zbežali v društveni tabor
v Premanturo, kjer smo organizirali
bazične priprave za gimnastično šolo in
C program dečkov ter deklic. Novost na
poletnih pripravah je bila napihljiva blazina »Airtrack«, katera je bila zelo všečna
tako trenerjem kakor tudi vadečim. V
sklopu orodij za vadbo specialne moči
smo v taboru prvič po dolgem času imeli
tudi viseče kroge. Nismo pa pozabili tudi
na skoke v vodo, ki so zelo priljubljeni
med fanti. Nekateri so svoje znanje
preizkusili tudi s skoki z najvišjih pečin
Kamenjaka. Po odzivu trenerjev in vadečih so bile letošnje priprave v našem
taboru do sedaj najbolje pripravljene in
tudi izpeljane.
Za prihajajočo sezono smo pripravili
nekaj sprememb v organizaciji in lokaciji
treningov. Tako v Gib Šiška ostajajo skupine Gimnastična šola 2, Usmerjevalni
šport 1 in 2 ter nova skupina – Perspektivni šport, ki bo trenirala petkrat tedensko in je že povsem usmerjena v sistem
treninga športne (tekmovalne) gimnastike. Prav tako v Gib Šiška ostajajo dečki
v C programu (od 9. leta starosti naprej).
Začetna skupina gimnastične šole (Gi-

mnastična šola 1), C program dečki 1.
triada v OŠ ter akrobatika se seli v Študijsko telovadnico zaradi boljših pogojev
za trening (manjša gneča ter orodja,
ki so bolj primerna za učenje osnovnih
gimnastičnih elementov). Sicer pa si vse
urnike in ostale informacije glede vpisa
lahko preberete v razpisu za gimnastično
šolo (na strani 6).
Za konec naj dodam še informacijo o
prehodu posameznih letnikov v višjo skupino Obveznih vaj za sezono 2013/2014.
Ker tekmovalna sezona poteka od 1. 1.
do 31. 12 za tekoče leto, do konca leta
2013 vsi tekmovalci tekmujejo v isti kategoriji kot do sedaj. Z začetkom koledarskega leta 2014 pa otroci:
- letnik rojstva 2002 preidejo iz OV3 v
OV4,
- letnik rojstva 2003 ostanejo v isti kategoriji kot v letu 2013 – OV3,
- letnik rojstva 2004 preidejo iz OV2 v
OV3,
- letnik rojstva 2005 ostanejo v isti kategoriji kot v letu 2013 – OV2,
- letnik rojstva 2006 preidejo iz OV1 v
OV2,
- letnik rojstva 2007 pa začenjajo z OV1.
Toliko v tokratnih novičkah. V društvu
še upamo, da se septembra vidimo na
treningih v čim večjem številu, saj nas
čaka veliko dela ter lepih dni učenja
novih gimnastičnih elementov in vragolij
v prihajajoči sezoni.

Kaj dogaja
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Zaključek telovadne sezone
piše: Jerica Zeljković

udi letos smo sezono zaključili
s podelitvijo nagrad in priznanj
ter s pižama partyjem oz.
zabavo pod zvezdami, tokrat
na drugi lokaciji. Študijska
telovadnica je v petek, 7.
junija, pokala po šivih. Najprej
smo opravili s podelitvijo
priznanj in medalj.
Miška Eli nas je tudi to sezono opazovala
in spodbujala ter bila nad končnim rezultatom zelo zadovoljna. Malo večji otroci
pa so sodelovali v tekmovanju za značko
Sokolček. Društveno tekmovanje smo
izpeljali v mesecu maju. Sodniki so ocenili
prikazane vaje (dekleta in fantje so jih
pilili vse do zadnjega treninga) in končni
rezultat je številnim narisal nasmešek na
obraz. Po končani podelitvi so se predstavili otroci s točko, ki je bila sestavljena ob
150-letnici delovanja društva in je prišla
do pravega izraza teden dni kasneje, ko
se je v njej predstavilo 350 nastopajočih.
Sledila je poslikava zidu pred telovadnico, na katerem je lahko prav vsak pustil
svoj ročni (nekateri tudi nožni) pečat.
Poslovili smo se od staršev in žurka se je
lahko pričela. Vreme se je še držalo, zato
smo se odpravili na Letno telovadišče,
kjer smo si podajali frizbi, vozili pedalo,
telovadili (seveda, brez tega ne gre), igrali
peš hokej, košarko in nogomet. Medtem
si je v letni kuhinji glavni kuhar Jan že
nadel predpasnik in začel dirigirat svojim
pomočnicam in pomočnikom. Zvečer so
se otroci preselili v telovadnico, kjer se je
zabava nadaljevala. S pantomimo smo se
zabavali, dokler nas ni žar mojster razveselil z novico, da je večerja pripravljena.
Najedli smo se čevapčičev, hrenovk in
zelenjave, potem pa začeli s pripravo
telovadnice, ki je imela na koncu podobo
velike sobe s 60-imi ležišči. Športno uniformo smo zamenjali za pižamo, si umili
zobe, se udobno namestili v novo posteljo
in začela se je risanka. Nekateri so
omagali po prvih minutah, drugi so videli
tudi konec risanke, tretji pa … Zjutraj smo
še pospravili telovadnico, nato pa odšli
domov, bogatejši za eno noro druženje, ki
nam bo vsem ostalo v lepem spominu.

14 •

Naši člani pišejo

Akrobatika
piše: Jerica Zeljković

a akrobatiko je značilna velika raznolikost gibanj. Dinamični in statični elementi se med seboj
povezujejo. Zelo pogosto se menjava položaj telesa v prostoru. Telo se dotika tal nekaj časa z
rokami, nekaj časa z nogami. Zaradi tega lahko zapišemo, da akrobatika s svojimi številnimi in
raznovrstnimi elementi zelo pozitivno vpliva na razvoj splošne koordinacije gibanja. Prav tako
razvija tudi vse oblike moči, najznačilnejša je eksplozivna moč.
plemenu Moravan v južni Indiji. Narodne igre z biki so ohranjene v nekaterih
državah še danes. V tistem času so
bile na programu tudi šaljive predstave,
v katerih so nastopali predniki klovnov,
imenovani »mimi«. Njihov program je
bil poln akrobatskih spretnosti.
V antičnem Rimu so akrobatske veščine demonstrirali potujoči artisti »cirkulatorji«, ki so hkrati prikazovali tudi
oblike različnih umetnosti (hoja po vrvi,
dresura). To potrjujejo tudi ohranjene
freske na stenah poslopij zasutih Pompejev. Nekateri bogati Rimljani so imeli
zasebne akrobate in razne sejemske
čarobnjake.

Izvedba velikega števila akrobatskih prvin zahteva določeno tveganje, zato pri
učenju akrobatskih elementov privzgajamo pogum, odločnost, motivacijo,
samokontrolo in premagovanje strahu.
Akrobatiko srečujemo pri skoraj vseh
športnih zvrsteh kot dopolnilno panogo.
Danes se pojavlja kot:
• športno vzgojno sredstvo v šolah in
različnih društvih,
• športna panoga (kot samostojna
panoga, na prožnih ponjavah, v športno-gimnastičnem mnogoboju, skokih
v vodo),
• rekreativna panoga (skoki na prožni
ponjavi, lažji akrobatski elementi in
skoki v vodo),
• profesionalna panoga (v cirkusih in
drugih zabaviščih).
ZGODOVINSKI PREGLED
Beseda akrobatika je grškega izvora
in je sprva pomenila hojo v vzponu na
razpeti vrvi.
Akrobatika se je kot oblika športne
vzgoje pojavila že v prastari dobi. Napi-

si in prikazi na ohranjenih spomenikih,
posodah, freskah in drugih predmetih
dokazujejo, da je bila akrobatika znana
že v prastarem Egiptu (2300 let pred
našim štetjem). V tem času je bila
sestavni del pri narodnih praznovanjih.
Popularna je bila prav v vseh slojih
takratne družbe.
Akrobatska telovadba je bila znana
tudi v stari Grčiji. Različni akrobatski
elementi so ohranjeni na reliefnih
freskah ter različnih posodah, kamenju
in ostalih predmetih. (Pri odkopavanju
kupole nekega groba v Šparti so med
ostalimi predmeti našli tudi dva zlata
pokala z izrezanimi figurami akrobatov.
Ti so predstavljali različne akrobatske
spretnosti z biki. Posebno dobro je
viden premet naprej s prijemom za
bikove rogove – bik je v teku). Pomemben dokument je reliefna kompozicija
na eni izmed sten Knososove palače
(od 1580–1400 pr. n. št.), ki ponazarja
akrobatsko spretnost z bikom. Akrobatske veščine z bikom so odkrili tudi v
19. stoletju pri afriškem plemenu Fulba
(hamitski narod svetle polti, naseljen v
zahodni Afriki) v severni Nigeriji in pri

Prvo knjigo, ki opisuje metode in elemente akrobatike, zasledimo leta 1573.
Avtor je Merkurialis. Kmalu zatem se
je pojavila tudi druga specialna knjiga
za akrobatiko z naslovom »Priročnik
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nadarjenosti in spola vadečih, prav
tako pa tudi od namena vadbe in konkretnih potreb posameznih učencev.
Pri njih se zadržujemo le toliko časa,
da otrok dobi osnovne gibalne informacije. Pri učenju čim prej preidemo h
končnemu izdelku. Daljši učni postopek
in daljše zadrževanje pri pripravljalnih
vajah sta upravičena v primerih, kjer
se pojavlja strah in pri zahtevnejših prvinah, kjer je večja nevarnost poškodb
ali za popestritev vadbe.
ZNAČILNOSTI NEKATERIH
STAROSTNIH OBDOBIJ

za akrobate – profesionalce«. Knjiga
razlaga skoke ter voltižiranje v zraku.
Avtor knjige je Archangelo Tuccaro,
dvorni akrobat francoskega kralja Karla
IX. Letnica izdaje je 1599. To je prvi
opis metodike in tehnike akrobatskih
prvin, čeprav še povsem primitiven.
Ob koncu 19. stoletja je izšla knjiga
»Akrobatika in akrobati« avtorja Strelija.
V njej so opisani razni profesionalni artisti, metodika, glavne napake ter varovanje in pomoč pri izvajanju akrobacij.
Z nastajanjem prestolničnih cerkva (konec 18. stoletja) postanejo akrobatske
veščine glavni del predstav v profesionalnih cirkusih. Po drugi strani pa se
prične akrobatske spretnosti vključevati
v meščanske nacionalne gimnastične
sisteme (19. stoletje). S tem načinom
so vsilili dve smeri daljšega razvoja
akrobatike:
• profesionalna/cirkuška in
• športna.
Šele v začetku 20. stoletja se je akrobatika razširila kot šolska športno vzgojna panoga. Prva zapisana tekmovanja
v akrobatiki srečujemo v Moskvi leta
1939. Nastopalo je 64 akrobatov v 1., 2.
in 3. razredu. Drugo tekmovanje je bilo
1940. leta v Tbilisiju (Gruzija). Nastopilo je 61 akrobatov. Po tekmovanju so
kvalificirali tekmovalne prvine za dobo
do leta 1943. Zaradi 2. svetovne vojne
ni bilo tekmovanj vse do leta 1948. Prvi
dvojni salto je izvajal tekmovalec Leonid Svešnikov na prvenstvu Sovjetske
zveze leta 1949. Na istem tekmovanju
je Ljudmila Sineva (Egorova) prva

izvedla premet prosto naprej. Leta 1956
je na državnem prvenstvu Sovjetske
zveze kar 38 akrobatov že skakalo
dvojni salto naprej, nazaj ali bočno.
Gimnastična zveza Slovenije že od leta
1966 organizira prvenstvo v akrobatiki.
Izdelan je tekmovalni pravilnik s klasifikacijo tekmovalnih prvin. Akrobatiko kot
sestavni del parternih vaj pri športnogimnastičnem mnogoboju zasledimo
šele po 1. svetovni vojni. Telovadci so
začeli vnašati v zelo preproste sestave
akrobatske elemente. V prvotnem gimnastičnem mnogoboju je parterna vaja
predstavljala prosto vajo. To je bila vaja
brez akrobatskih elementov.
OD TEORIJE K PRAKSI
Izbira pripravljalnih vaj je odvisna od
starosti, telesne sposobnosti, gibalne

Starost od 9 do 12 let je izredno
primerna za pridobivanje gibalnih
izkušenj. To je »doba učenja«, ko otroci
hitro dojemajo tehniko določenega
gibanja. Otroci te starosti so izredno
spretni. Med dečki in deklicami ni očitnih razlik v telesnih sposobnostih, zato
so tako eni kot drugi z vidika akrobatike
enako sposobni.
Telesna teža in moč sta v ugodnem
sorazmerju za obvladanje najrazličnejših vadbenih nalog. Kasneje teža in
višina telesa rasteta hitreje kot narašča
moč in se ugodno razmerje med njimi
poruši. Majhna telesna teža omogoča
tudi lahko in zanesljivo varovanje. Za
to obdobje je značilno, da so vezi in
mišice še vedno zelo prožne. Pazljivi pa moramo biti pri izbiri in količini
razteznih vaj, saj lahko pretiravanje
negativno vpliva na skladen razvoj
mišične moči.
Otroci te starosti običajno ne poznajo
strahu, ki je pri starejših ovira pri usvajanju zahtevnejših prvin. Zlasti dečki

16 •

Naši člani pišejo

pri uspešnosti v akrobatiki, je moč.
Gre predvsem za dinamično moč, ki je
največkrat izražena s hitro, eksplozivno mišično kontrakcijo. Znano je, da
je dejavnik moči najmanj pod vplivom
prirojenosti. To pomeni, da je s smotrno vadbo mogoče doseči sorazmerno
velik napredek v tej dimenziji.
Zelo dobrodošla je vadba vseh asimetričnih prvin akrobatike v obe smeri.
Eden od razlogov je ta, da želimo s
telesnimi vajami vplivati tudi na razvoj
koordinacije. Nekateri strokovnjaki menijo, da se z vadbo asimetričnih prvin
v »slabšo« stran izboljšuje tudi gibalni
mehanizem za drugo stran.
POMOČ IN VAROVANJE
prednjačijo v pogumu, ki dostikrat meji
že na tveganje. To lastnost lahko trener
smotrno usmerja in skrbi, da pri vadbi
ni nobenega tveganja, ki bi se končalo
z nezgodo.
Obdobje od 12. do 15. leta je že manj
ugodno za učenje zahtevnejših prvin
akrobatike. Kar smo od 9. do 12. leta
zamudili, bomo sedaj težko nadoknadili. To velja še posebej za deklice.
Otroci te starosti pridobivajo težo in
višino (v obeh primerih deklice bolj kot
dečki). Vzvodi postanejo daljši in gibalni pogoji se spremenijo. Otroci niso več
tako spretni kot v prejšnjem obdobju.

Moč mišičevja se ne razvija sorazmerno s pridobivanjem višine in teže. Dečki
imajo nekaj prednosti, ker moč pri njih
hitreje raste kot pri deklicah. Predvsem
deklice zahtevajo v tem obdobju več
pripravljalnih vaj. Pri obojih se pojavlja
strah, dečki pa se radi precenjujejo.
Po 15. letu se telesni razvoj prične
počasi ustavljati. Mišična moč in hitrost
mišične kontrakcije dohitevata razvoj
višine in teže, posebno pri fantih.
Počasi se izboljšujejo gibalni pogoji za
učenje zahtevnejših prvin.
Težave zadnjih dveh obdobij so manj
očitne pri tistih, ki so se že v času
od 9. do 12. leta seznanili z osnovami najtežjih prvin in nato vadbe niso
prekinili. Najboljše rezultate je pričakovati od otrok, ki so nižje rasti in imajo
sorazmerno krajše noge, dobro razvit
ramenski obroč in sorazmerno čvrsto
mišičevje.
Tudi starejši telesno normalno razviti
začetniki (od 17. do 30. leta) se lahko
brez skrbi lotijo nalog iz bogate zbirke
akrobatskih elementov. Potrebnih je le
več pripravljalnih vaj in izčrpnejša teoretična analiza gibanja. Najverjetneje
pa ne bo mogoče nadoknaditi zamujenega v »dobi učenja«.
PSIHOMOTORIČNE SPOSOBNOSTI
IN AKROBATIKA
Neznačilna je stopnja povezanosti med
zmogljivostjo v akrobatiki in hitrostjo.
Povezanost z dejavniki preciznosti,
koordinacije, gibljivosti in ravnotežja
nam ni znana. Prevladujoča razsežnost, ki igra zelo pomembno vlogo

V nobeni drugi zvrsti telesnih vaj pomoč in varovanje nista tako pomembni
kot v akrobatiki in vajah na orodju.
Pravzaprav gre za dvojni namen. Z
nudenjem ustrezne pomoči vadečemu
olajšamo izvedbo, z varovanjem pa
preprečimo neprijetne padce, ki povzročijo poškodbe ali vzbudijo strah, ki
negativno vpliva na nadaljnje napredovanje. Znano je namreč, da se zaradi
strahu pojavljajo nekateri obrambni
refleksni gibi, ki niso v skladu s tehniko
določene prvine. Take gibe je tudi težko
odpraviti.
Ob pravilnem nudenju pomoči in zanesljivem varovanju se lahko tudi manj
nadarjeni lotevajo zahtevnejših nalog.
Pri tem je treba reči, da je skoraj pri
vsaki nalogi možno zanesljivo varovanje. Potrebno je le nekoliko vaje.
PRIPRAVA NA VADBO
Gibalni aparat je potrebno za vadbo
dobro pripraviti. Le tako se lahko izognemo poškodbam, ki so značilne za
hitre in nenadne gibe. Vadbo pričnemo
s splošnim ogrevanjem, ki mu sledijo
specialne dinamične gimnastične vaje
velikih amplitud, s katerimi pripravimo
ustrezne vezi in mišične skupine na
raztezanje in hitro kontrakcijo. Pozabiti
ne smemo na različne skoke. Prav tako
je koristno, če pred zahtevnejšimi prvinami ponovimo nekatere lažje (osnove
akrobatike).
LITERATURA:
Bolkovič T. in Kristan S. v knjigi
Akrobatika (Ljubljana, Fakulteta
za šport, 2002).
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Utrniki iz taborjenja 2013
piše: Sašo Barle

ruštveni tabor v Premanturi že kar nekaj časa počiva. Letošnje
taborjenje je potekalo brez večjih zapletov. Predvsem je bilo
letos tabornikom v vseh skupinah naklonjeno vreme. Le tu in
tam kakšna ploha in nobenega daljšega obdobja deževnega
vremena so verjetno sanje vsakega tabornika.

V skupinah, v katerih taborijo otroci v
vrstah, pod vodstvom naših vodnikov,
smo nadaljevali s konceptom dela in
organizacije, ki je vpeljan že vrsto let.
Največji problem še vedno predstavljajo telefoni, saj se vedno znova izkaže,
da večini otrok telefonski razgovori
z domačimi prej škodijo kot koristijo.
Zato smo se tudi letos trudili s pisanji
spletnih dnevnikov in objavami video
posnetkov. Mislimo, da je tak način
komunikacije dober in sprejemljiv za
vse. Pozitivni odzivi staršev le potrjujejo prej zapisano. Veseli nas tudi, da se
trend padanja števila taborečih v drugi
skupini obrača v smer počasnega povečevanja, kar nam v tej težki ekonom-

ski situaciji pomeni veliko in potrditev
dobrega dela.
Zasedenost ostalih skupin je bila nekje
v okvirih zadnjih let. Seveda bi bilo lahko boljše, vendar tudi trenutna zasedenost ni slaba. Ugotavljamo namreč,
da je taborjenje, ko v taboru ni 200 ljudi
in se v jedilnici ni potrebno stiskati za
mizami, veliko bolj prijetno in umirjeno.
Za naslednjo sezono lahko obljubimo,
da bo zopet možna uporaba gorskih
koles, ki smo jih letos temeljito pregledali in servisirali. Načrtujemo tudi
dokup nekaj novih koles. Poleg tega
za naslednjo sezono načrtujemo
zamenjavo najbolj dotrajanih šotorov

in plaht z novimi. Upamo, da bomo
uspeli poskrbeti še za kakšno novost,
predvsem pa je naša želja, da čim bolj
razširimo glas o našem taboru in tako
omogočimo tudi tistim, ki nas še ne
poznajo, preživljanje počitnic v naravi
in dobri družbi. Pri tem upamo tudi na
vašo pomoč.
Vsi, ki ste taborili v 1. 2. in 5. skupini
lahko naročite brezplačen CD s
fotografijami na narodni.dom@siol.net
Letošnje dogajanje lahko preverite v
spletnih dnevnikih 1., 2. in 5. skupine http://skarphedin4ever.wix.com/ndprem

18 •

Predstavljamo vam

Ravnovesje ženske in moške
energije v posamezniku
piše • Ana Hram, Svetovalnica PU

čustvovanje, razumevanje, sočutje,
…). Ne oklepa se ene same poti. Z
lahkoto se premika od ene stvari do
druge. Moška energija je pri obeh
spolih sredstvo osredotočanja in
izpolnjevanja. Ta energija odstrani
motnje in se usmeri na tisto, kar
mora biti narejeno. Ima jasno vizijo.

POPOLNOST JE MOŠKA
ENERGIJA

Vsak posameznik ima več usod in
vsak si sam izbere svojo, izbere si
tudi ali bo hodil po lažji ali težji poti,
izbere linijo duhovnega razvoja,
tako se tudi vsak sam odloča, koliko
bo vzdrževal notranje ravnovesje
v sebi med žensko (jin) in moško
(jang) energijo. Obe energiji vsakodnevno vsi potrebujemo, tako
ženske kot moški. Pomembno pa
je energiji vzdrževati v ravnovesju
in skrbeti tudi za polariziranost v
partnerskem odnosu. Pomembno je
tudi uporabljati vse tri centre. Preveč ženske energije v posamezniku
vodi v samodestrukcijo, v življenje
brez prave vizije, brez pravih ciljev,
brez uresničevanja ciljev, v zasvojenost. Preveč moške energije v
posamezniku vodi v togo življenje,
brez občutij in razumevanja, brez

sončnosti bivanja, brez polnosti življenja. Preveč ene energije
vodi vedno v nebalans in globoko
nezadovoljstvo, a žal je kratkoročni
občutek odličen.

MOŠKA ENERGIJA IMA
VIZIJO, ŽENSKA ŽIVLJENJE
Vsak moški in vsaka ženska ima v
sebi tako moško kot žensko energijo. Moška energija teži k temu,
da opravlja po eno stvar naenkrat
(vožnja z avtom, delo, dogovori,
cilj, …). Premika se po eni poti,
proti enemu cilju, ima sposobnost
osredotočenja. Ženska energija je
veliko manj usmerjena v en cilj (uživanje v hrani, v sončnem zahodu, v
urejenosti, lepoti, meditacija, ples,
branje, negovanje živali in narave,

Za moške in ženske, ki jih obvladuje moška energija, je tipično,
da iščejo popolnost. Moški iščejo
popolnost v zunanjem svetu – v
svojih filozofskih nazorih, športu
in športno grajenem telesu – ker
intuitivno spoznavajo popolnost
globoke in neminljive zavesti. Toda
svojo popolnost usmerjajo v napačno smer. Ker je življenje energija in
življenje je ženstveno. V pravo smer
jih pozivamo ženske z globokim
zaupanjem v svojo ženstvenost. Kar
pomeni počivati v čistem izžarevanju, brez misli in ostrine, nad vsemi
besedami, ko v neomejenih smereh
izžareva le energija srca.
Ženske s pretirano moško energijo
so deloholične, perfekcionistične
v vsem, kar delajo in kar so. So
pretirano jezljive, neobčutljive za
druge, brez globokega razumevanja za druge, brez sočustvovanja.
Navidezno so ponosne nase, na
svoje moške zmogljivosti, a globoko
v sebi vedo, da so v nebalansu.

KAJ LAHKO SPREMENIMO
PRI SEBI
Pomembno je, da razumemo, kaj
pri sebi lahko spremenimo in česa
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ne moremo. Lahko se prilagodimo do neke mere, ne pa toliko, da
bi postali nekaj, kar nismo. Torej,
osebnost je razmeroma nespremenljiva. Lahko se sicer malce
spreminja, v bistvu pa ostaja taka,
kakršna je. Nekateri verjamemo,
da osebnost izoblikuje astrološki
položaj planetov ob času našega
rojstva, da ji dajo obliko karma in
prejšnja življenja, da so odločilne
izkušnje v otroštvu in socializacijski
proces, da ji dajo pečat premagane
ovire in s tem osebnostna in duhovna rast. Pogledov je veliko, dejstvo
pa je, da je osebnost bolj ali manj
določena. Resnična rast ne zahteva
spreminjanje lastne osebnosti, pač
pa učenje ljubezni. Pri tem ni toliko
pomembno, kakšna osebnost smo.

UČENJE LJUBEZNI
Naše poslanstvo je, da se naučimo
popolnoma ljubiti kljub telesnim in
osebnostnim lastnostim. Te so take,
kot so. Možnost, da se bodo spremenile, je majhna, kar pa ni tako
pomembno, kot da se učimo ljubiti.
Ni se nam treba spreminjati (razen
biti boljši človek, kolikor gre), lahko
pa se naučimo biti navzoči, odprti in
ljubeči, taki, kot smo.

LJUBEZEN JE NEKAJ,
KAR POČNEMO
Ljubezen ni nekaj, kar imamo ali
nimamo. Ljubezen je nekaj, kar počnemo. Ni nekaj, kar se nam zgodi.
Je nekaj, kar dajemo in prejemamo.
V resnici je ljubezen delovanje.
Ljubiti se naučimo. Potrebna je vaja,
če želimo, da naša ljubezen (odnosi, partnerski odnos) dolgotrajno
živi. Ljubezen je tisto, kar smo in kar
počnemo, kadar svojega srca ne
zapiramo. Npr., četudi moškega še
naprej ljubimo, a je najbolje za nas,
da se odvrnemo stran od njega, ta
ljubezen ostaja v našem srcu. Naše
srce se spominja te ljubezni vse
dotlej, dokler je ne nadomesti nova
ljubezen, ki bo vsaj enako globoka
in močna.
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TRIJE CENTRI: GLAVA,
SRCE, TREBUH

KAJ LAHKO ŽENSKA POKLONI SVOJEMU MOŠKEMU

Glava je naš center za razmišljanje,
srce za čustvovanje, trebuh pa za
ukrepanje, delovanje. Na trebuhu
malo pod popkom je točka, iz katere
se poraja naša dejavnost. To je naš
center za težnost. V japonski kulturi
se imenuje 'hara'. Območje okoli
popka je naše središče moči – moči
ukrepanja.

Največja darova, katera lahko
ženske poklonimo svojemu moškemu v partnerskem odnosu sta
rahločutnost in intuicija. Prav tako
tudi neodrekanje svojim občutkom,
četudi so moškim v večji meri pretirana. Sledita energija in privlačnost.
S svojim izžarevanjem moškega
pritegnemo k življenju. Ti darovi –
energija, izžarevanje, privlačnost –
lahko privzamejo obliko ženskega
pristnega smehljaja, ljubezenskega
pogleda, dotika, ki moškega poživi,
vsega, kar ga napolni z energijo,
ljubeznijo in življenjem. Takrat
moški občuti žensko kot svoj izvir
radosti v drugače bremen polnem
svetu. Svoj izvir ženstvene ljubezni.
Privlačne prvine ženstvene moči
kot so izžarevanje, čutnost, ljubezen, zdravljenje, samoporajajoča
se radost in ustvarjalna energija, se
moramo ženske ta del nas samih
naučiti sprejemati, četudi jih kultura
zavrača.

Ženske navadno bolj usmerja
center za čustva kakor center za
dejanja. Večina moških ravna ravno
nasprotno – svojim čustvom kaj
malo prisluhnejo. Navadno se bolj
ukvarjajo z delovanjem in razmišljanjem, kakor pa s čustvi. Kot ženski
nam pomeni ravnovesje to, da
ohranimo čustvovanje, a delujemo v
skladu s tistim, kar nam je najbolj v
dobro, se pravi čim bolj modro.

POLARIZIRANOST V
PARTNERSKEM ODNOSU
Torej je v vsakodnevnem življenju koristno in nujno potrebno, da
vsi uravnotežimo svojo notranjo
moško in žensko energijo. Na ta
način se lahko usmerjamo in hkrati
tudi hranimo, delujemo, delamo in
opravljamo vsakodnevne obveznosti, občutimo, doživljamo lepoto.
Pomembno pa je poudariti, da to
notranjo 'enakost' med svojo moško
in žensko energijo ne vzpostavljamo
v našem partnerskem odnosu, ker s
tem onemogočamo polno uresničitev združitve v njeni popolni polarizirani obliki, ki nenehno poteka
v partnerskem odnosu moškega
in ženske. Tu so pravila delovanja
energij drugačna. Ženska naj bi
bivala v svoji ženstveni energiji,
moški pa v moški. Čim bolj si kot
ženska dovolimo sprostitev v svoji
ženstveni energiji, tem bolj privlačimo svojega moškega, ki nam v
zameno vrača svojo moško moč.
Poln je moške celostnosti, usmerjenosti, humorja, strasti in vztrajnosti
v ljubezni. In ceni nas kot utelešenje
ženstvene moči božjega.

Kako plujemo v svojem življenju,
pa je vedno odvisno od nas samih.
Lažja pot nas privede v nesmiselno
in nekoristno bližnjico, brez prave osebnostne in duhovne rasti.
Odločitev za enostavnejšo različico
usode nas pripelje v življenje brez
globoke sreče in radosti. Vsakodnevno delovanje in življenje zgolj
ali predvsem v eni energiji, nas privede do notranjega nezadovoljstva
in nebalansa. Nepolariziranost v
partnerskem odnosu pa nas privede
k vprašanju: 'Kaj sploh tukaj počnem?!' Skratka, globoko nezadovoljstvo nas vedno privede k iskanju
nesmiselnih 'izhodov' in ne rešitev.
Odgovornost za naše življenje je
vedno naša. Plujmo čistega srca in
namenov.

Literatura
Deida, David (1998): Razkrita
moška narava, Ženski vodnik za
razumevanje moških. Tržič: Učila.
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