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R azpis Premantura 2017: Borovci in morje vabijo
Intervju: Andrej Bleiweis-Fotr
Acro-gim: Gibanje in zabava
F.I.T.T. trening: Novost letošnje sezone

CENIK TABORJENJA
V PREMANTURI
2017
POSAMEZNIKI
IN DRUŽINE*

2013-2014

83 €

92 €

125 € 139 €

125 € 139 €

116 € 129 €

58 € 65 €

2010-2012

178 € 198 €

267 € 297 €

267 € 297 €

249€ 277 €

125 € 139€

2003-2009

238 € 264 €

356 € 396 €

356 € 396 €

333 € 370 €

166 € 185 €

1951 in starejši

267 € 297 €

401 € 446 €

401 € 446 €

374 € 416 €

187 € 208 €

1952-2002

297 € 330 €

446 € 495 €

446 € 495 €

416 € 462 €

208 € 231 €

OTROCI
V VRSTAH***

1. SKUPINA (5+)
od pet. 23. 6.
do čet. 29. 6.

2010-2012

134 € 149 €

2005-2009

160 € 177 €

2000-2004

180 € 200 €
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4. SKUPINA****
od pon. 31. 7.
do pon. 7. 8.

5. SKUPINA (5+)
do sob. 12. 8.
od sob. 19. 8

156 € 173 €

156 € 173 €

363 € 403 €

186 € 207 €

186 € 207 €

407 € 453 €

210 € 233 €

210 € 233 €
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POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:
• Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred

ce

na

POSEBNI POGOJI RAZPISA:
• Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom
staršev ali pod vodstvom vodnikov.
• Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil.
• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob
predhodnem dogovoru z vodstvom tabora.
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AVTOBUSNI PREVOZ:
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah, organiziramo avtubusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 19 €
ali 38 € v obe smeri. Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo
do pet dni pred začetkom posamezne taborne skupine.
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Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim zagotavljata mesto
v taboru. Preostanek se plača v Premanturi, razen za otroke
v vrstah, ki morajo imeti plačan celotni znesek do 7 dni pred
odhodom. Ob prijavi vsak potrdi, da je seznanjen s tabornim
redom (povezava je na spletni prijavnici), ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. Ob polni zasedenosti skupine lahko
taborno vodstvo zavrne goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.
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Do petka, 12. maja, sprejemamo prijave samo za celo skupino. Popusti na te prijave se obračunajo le za plačila prijavnin
do vključno ponedeljka, 15. maja. Če do takrat skupina ne bo
polno zasedena, bomo po 15. maju sprejemali tudi prijave za
krajše obdobje. Cena za taborjenje za 6 ali več dni bo ugodnješa, kot za taborjenje do 5 dni. Ne velja za otroke v vrstah,
za katere je možna prijava samo za celo skupino.

ce

Prijave sprejemamo:
• na spletni strani www.narodnidom.si;
• v pisarni društva dopoldne v času uradnih ur: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10. do 12. ure ter ob torkih in
četrtkih od 15. do 17. ure;
• na recepciji Študijske telovadnice: od ponedeljka do petka
od 16.30 do 20.30.

re

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2013 in 2014: 15 €,
• posamezniki in družine – letnik 2012 in starejši: 30 €,
• otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 €,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 €.
Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva, je 25 € in se
plača ob prijavi.

a

PRIJAVA:“
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2016/2017 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

dn

**** Priprave Gimnastične šole ŠD
Narodni dom od 31. 7. do 7. 8.
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*** Če v isti taborni skupini v
vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni otrok 10
% popusta, tretji pa 20 %. Popust
se obračuna pri nižji ceni.
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2. SKUPINA(9+)** 3. SKUPINA
od čet. 29. 6.
od pet. 14. 7.
do pet. 14. 7.
do sob. 29. 7.

5. SKUPINA
do sob. 12. 8.
od sob. 19. 8.
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2015-2017
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4. SKUPINA
od sob. 29. 7.
do sob. 12. 8.
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3. SKUPINA
od pet. 14. 7.
do sob. 29. 7.

re

2. SKUPINA
od čet. 29. 6.
do pet. 14. 7.
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1. SKUPINA
od pon. 19. 6.
do čet. 29. 6.

* Za družine s tremi ali več otroki,
prijavljene za celo skupino, velja
10-odstotni popust.
** V 2. skupini imajo otroci, ki
so aktivni člani društva (vpisani v katero koli vadbo v sezoni
2016/2017), dodaten 20-odstotni
popust.

Za vplačila prijavnin
do 15. maja priznamo
popust na cene za
taborjenje.

25 €

ČLANARINA 2016/2017:

Vstop v tabor je na dan
začetka skupine po 15. uri
(razen za otroke v vrstah).
Društvo svojim članom,
prijavljenim na taborjenje,
nudi prenočišče v šotoru,
opremljenem z vzmetnico,
uporabo športnih igrišč
in rekvizitov, organizirane
športne aktivnosti ter tri
dnevne obroke in malico.
Vsaka skupina se začne
z večerjo in konča z zajtrkom. Za otroke v vrstah
cena poleg navedenega
vsebuje še celodnevno
varstvo otrok in izvajanje
športnih aktivnosti po programu.

ZAČETEK
VPISA:
3. APRIL 2017.

začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v
drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek
vplačane prijavnine vrnemo).
• Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5
dni pred odhodom se obračuna 3 € manipulativnih stroškov,
za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.
• V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile
društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno
plačanega avtobusnega prevoza, razen zneska društvene
članarine (član je dolžen predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se
ni bil zmožen udeležiti tabora). Odpoved je treba javiti takoj,
ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski
naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno društva po telefonu
na številko 01/422 37 50.
• Če član več kot dvakrat v eni sezoni odpove svoje že prijavljeno bivanje v taboru, si društvo pridružuje pravico, da lahko
zaračuna 5 € za administrativne stroške pri vsaki odpovedi.
Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi
naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi
taborjenja s strani društva zaradi višje sile bomo vplačane
zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 20. 6.
2017. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev
pridružujemo pravico do spremembe cen.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON

Foto: osebni arhiv

Vse teče
Pa še res je, in to so vedeli že
Stari Grki pred mnogo stoletji. In »Vse mine«, se pogosto tolažimo, ko nam je hudo
in povrhu še dežuje. Zraven
dodamo še tisto »Kako čas
beži …« in pri tem mislimo
na svoje sive lase in odrasle
otroke. Ta neobhodna minljivost nas malo plaši, a hkrati
tudi malo tolaži. Razumemo,

Kazalo

da ljudje neizogibno odhajajo,
razumemo celo, da bomo tudi
sami nekoč odšli (no ja, to je
že malo težje), a v nas se začasno naseli žalost in se odpirajo prazni prostori. Prazni
prostori so v teh prenapolnjenih časih dobra stvar. Znani,
nedavno preminuli pesnik je
prelepo zapisal, da »razpoke
vidiš vsepovsod, tako svetloba najde pot«.
Minljivost ni le slovo od življenja, občudovanje otrok, ki
so zrasli, kot bi trenil, nostalgija po starih, dobrih časih,
neizogibno staranje in nepovratnost prijetnih občutkov,
za katere si želimo, da trajajo
večno. Minljivost je zanimiv
pojav tudi v športu. Kako nepotrebni so bili mrko obžalovanje ob slovesu Tine Maze in
pesimistične napovedi v slogu
»Zdaj je pa v smučanju vsega
konec«. In kako šele minljivost
svojih uspehov in slave občuti
vsak posameznik, ki ga za hip

osvetli sonce na vrhu Olimpa,
hip zatem pa je tam že nekdo
drug, kajti na vrhu ni veliko
prostora …
Občutek minljivosti nas bo oplazil tudi ob branju nove Stoje,
v kateri se spominjamo dveh
vplivnih narodnodomcev, pa
tudi dedka Mraza, pustovanja
in zimovanja. Razveselili nas
bodo uspehi naših telovadcev
in telovadk, navdušili akrobati
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Novoletni nastop
Beograd 2016
Akro-gim
Kope 2017
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Pustna zabava
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in zlatoletke.
Pa kaj potem, če so športni
uspehi minljivi, saj pridejo
novi.
Nekaj pa se vendarle zdi večno – tabor(jenje) v Premanturi! Zato adijo, žalost, dober
dan, radost, prijave že sprejemamo!
Jana Bogdanovski, urednica
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Kakovosten in pokončen korak v zlata leta

Pilates za
piše: Sonja Gerkman

zlatoletke

KAJ JE PILATES?

Na kratko: krepitev telesa, uma in duha!
Malo širše: vadbo, ki jo danes poznamo pod
imenom pilates, je že v 30. letih 20. stoletja
zasnoval Joseph Hubertus Pilates, po katerem
se tudi imenuje. Takrat jo je imenoval kontrologija. Njegova definicija telesne pripravljenosti
je bila: »Pridobitev in vzdrževanje skladno razvitega telesa z zdravimi nazori, ki bo v celoti
sposobno naravno, zlahka in ustrezno opravljati
naša številna vsakodnevna opravila, s spontanim zagonom in zadovoljstvom.«

Človeško telo deluje kot najbolj izpopolnjen instrument, pri
katerem so za ubrano glasbo enako pomembne vse tipke ali
strune. Torej velja, da je za dobro telesno počutje, preventivo pred poškodbami in pravilno telesno držo pomembno, da
so vse mišice v telesu dobro razvite, da vsaka mišična skupina deluje optimalno in opravlja svojo nalogo pri gibanju.
Uravnotežena vadba cilja na gibljivost mišic, ne le na njihovo krepitev. Tako je pilates za zlatoletke posebej zasnovan
za tečajnice v zrelih letih, kjer je poudarek na krepitvi centra
telesa, povečevanju gibljivosti in moči, izboljšanju ravnotežja in koordinacije. Vadba s specifičnim sistemom dihanja,
gibanja in s poudarkom na zavedanju giba varuje hrbtenico
in sklepe celotnega telesa.

10 RAZLOGOV ZA PILATES IN UČINKI VADBE
-

-

Povečuje telesno moč in energijo,
izboljšuje gibljivost in nadzor gibov,
izboljšuje telesno držo (hrbtenica nosi težo posameznika in omogoča lahkotno gibanje, z vadbo lahko dosežemo izboljšanje naravne krivulje hrbtenice in s tem boljšo
držo),
omogoča boljši spanec,
učinkovitejši srčno-žilni in dihalni sistem (drugo ime za
bolezen je nepredihanost telesa),
več kisika v krvi (posebno tridimenzionalno dihanje v
spodnji del prsnega koša),
izboljšana kostna gostota deluje preventivno proti osteoporozi (mišice prehranjujejo kosti),
preprečuje pojav inkontinence (krepitev mišic medeničnega dna je izjemno pomembna),
izboljša ravnotežje in koordinacijo,
učinkuje na limfni sistem, zato je v telesu manj strupov
(izboljšana prebava).

To in še več je pilates – smo vas prepričali, se nam pridružite? In ne pozabite: prav vsak dan je dober dan za začetek! 

"Imam prijatelja, dolgoletnega pravega športnika: smučarja, kolesarja, teniškega igralca … Po zamenjavi
kolka nekaj od prejšnjih aktivnosti
še počne, vendar žena pravi, da pilatesa ne zamudi nikoli. Je med samimi ženskami in ga to sploh ne moti.
Ko sem ga poslušala, mislila na svoje težave s križem, me je vznemirilo,
kaj to je.
Prijavila sem se v Narodni dom,
malo z zamudo, pa nič hudega, in
neverjetno mi je všeč. Ustreza mi.
Pomaga mi pri težavah s hrbtom
oz. križem. Pomaga mi pri videzu,
drži. Trebušne mišice delajo, in če
bo tako naprej, bom do poletja kar
lepše oblikovana!!!
Imamo voditeljico, vaditeljico Sonjo.
Zelo prijetno nam je z njo: je prijazna, natančna in prijetno strokovna.
Malo nas hodi na redno vadbo, škoda, vse pa odhajamo z vadbe zadovoljne.
Pilates je vadba, ki krepi mišice. Gibi
so včasih skoraj nevidni, ne pa "nečutni", pomaga izboljšati gibljivost
sklepov in hrbtenice. Vaje, ki so videti simpl, pa zelo dobro delujejo na
telo in duha. Ena ura na teden, pa
se mi zdi, da toliko naredimo zase!
Stara sem že skoraj 69 let, hodim na
aerobiko za starejše, poleti, ko imam
čas, mnogo plavam, redno vsak dan
veliko hodim, pilates pa je pika na i."
Tanja

"Pilates postaja pri nas in po
svetu vse popularnejši program
vadbe telesa in duha. Več mojih
prijateljic in kolegic že leta obiskuje jogo ali pilates, a sama se
nisem mogla odločiti, ker sem
bila preveč zaposlena. Lansko
leto sem bila v Laškem, kjer so
mi predstavili in več povedali o
enem in drugem, tako sem začela
načrtno iskati možnosti za vadbo
pilatesa. Kmalu sem naletela na
obvestilo, da v Narodnem domu
Ljubljana jeseni 2016 začenjajo s
pilatesom, program za zlatoletke.
Kaj boljšega zame: je v bližini in
še starejše telovadke bomo. Tudi
sinova sem kot otroka vodila k
telovadbi, takrat še pod Narodno
galerijo. Ko sem jeseni prvič vstopila v telovadnico za pilates, me
je kar nostalgija objela: pogled
na orodja, mreže, usnjene blazine
in ta značilni vonj telovadnice, za
pilates pa še različne žoge in plastične podloge. Vaje nam najprej
pokaže in razloži vaditeljica Sonja,
kar je vedno zelo nazorno, le telovadke jih izvajamo malo po svoje.
Vsako posebej zato popravi, da
dobimo pravi občutek giba in pravilnega dihanja ob tem. Verjetno
se bomo morale učiti posameznih
vaj mesece, leta. Po telovadni uri
se počutim sproščena in predihana, nikoli nisem utrujena ali da
bi imela "muskelfiber". Mislim, da
je Sonja zelo dobra vaditeljica in
rade hodimo na pilates."
Aleksandra
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Predstavitev novosti med vadbami

F.I.T.T. trening
Novost v letošnji telovadni sezoni so dopoldanske vadbe.
Ena od teh je F.I.T.T. trening. Kratica pomeni sodoben način vadbe z nadzorom Frekvence, Intenzivnosti, Trajanja
in Tipa vadbe.
piše: Gašper Toth

T

elesna dejavnost je eden od
skupno vsaj 150 minut zmerno innajpomembnejših dejavnikov
tenzivne telesne dejavnosti ali 75
zdravja. Po podatkih orgaminut intenzivne telesne dejavnizacije WHO naj bi bila danes
nosti na teden oziroma ustrezno
telesna nedejavnost na četrtem
kombinacijo obeh intenzivnosti.
mestu med dejavniki tveganja za
Telesna dejavnost naj poteka čim
umrljivost. Telesni nedejavnosti in
več dni v tednu, najbolje vsaj pet.
sedečemu načinu življenja v raziskavah pripisujejo zdravstvena
Med vadbo se prepletajo gibanja
tveganja, kot so zvišan krvni privsakodnevnega življenja, gimnatisk, arterioskleroza, prevelika
stike in atletike, ki se jih učimo
telesna teža, debelost, diuporabljati in s tem poabetes tipa 2 in druga.
večati učinkovitost
Ugotovljeno je, da
gibanja in zmanjšati
redna gibalna denapor ob obremejavnost povečuje
nitvah. Vadba teKO NAM BO
aerobno zmomelji na uporabi
VREME OMOGOČALO,
gljivost, učinkolastne telesne
BOMO VADBO IZVAJALI
vitost delovanja
mase in se izvaja
TUDI V NARAVI.
srca in pljuč, ščiti
v različnih oblipred osteoporozo
kah (krožna vadba,
v starejšem starovadba po postajah,
stnem obdobju na rav parih …), z uporabo
čun povečanja mineralne
različnih pripomočkov
gostote kosti in s psihološkega
(gimnastična orodja, težke žoge,
vidika omogoča nadzor ter preelastike, palice …) v dvorani, ko
prečuje strah in depresijo. Telespa nam bo vreme omogočalo,
na dejavnost prav tako vpliva na
bomo vadbo izvajali tudi v naravi.
zmanjšanje telesne teže, poveča
Izvedli smo testiranje, ki ga bomo
odpornost za različne dihalne boponovili ob koncu sezone. S testilezni in uravnava krvni tlak.
ranjem bomo dobili vpogled v svoj
napredek, ki nas bo zagotovo moGlede na smernice SZO odrasli
tiviral za nadaljevanje zdravega
potrebujejo za ohranjanje zdravja
življenjskega sloga. 
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BRANETU
V SPOMIN
piše:
Tatjana Zupančič

M

rzlega novembrskega dne nas je presunila
novica, da je preminul Franc Pelko - Brane, častni član Športnega društva Narodni
dom in moj sodelavec v pravem smislu te besede. Nešteto ur sva skupaj preživela v telovadnici
ali pisarni, on kot načelnik, kasneje kot predsednik strokovnega odbora, odgovoren za moške
oddelke, jaz za ženske. Bil je iz generacije, ki je
številna dela, naloge in funkcije opravljala z velikim entuziazmom brez misli na kakršno koli
nagrado, v času, ko je bil Narodni dom ne samo
najštevilčnejše, ampak tudi najuspešnejše telovadno društvo v Jugoslaviji.
Po rodu iz Novega mesta je že tam začel telovaditi in takoj, ko je prišel na študij v Ljubljano,
se je vključil v vadbo v študijski telovadnici. Bil
je član zadnje društvene članske tekmovalne
vrste. Ko je prenehal s tekmovanjem, je postal
vodnik mladincev, nato več desetletij vodnik oddelka pionirjev in sočasno tudi aktiven funkcionar v strokovnem in upravnem odboru. To so bili
časi, ko so imeli oddelki sto in več telovadečih,
ki so vsako leto tekmovali na več ravneh, vsako
leto nastopali na akademijah, predvsem pa na
Letnem nastopu na telovadišču. To je bil čas, ko
smo gradili tabor v Premanturi in v društvu počasi prevzemali funkcije od generacije, ki se je
kalila pred 2. svetovno vojno v Sokolu.
Kot skoraj vsi iz tega časa, je uspešno združeval
študij na pravni fakulteti oziroma kasnejšo poklicno pot, aktivno telovadbo, vodenje oddelka,
funkcije v odborih ter ne nazadnje tudi družinsko
življenje. Imel je srečo, da je soprogo, ki je imela polno razumevanja za njegovo delo, spoznal
v Narodnem domu in tudi sinova in vnuke mu je
uspelo vzgojiti v aktivne člane društva. Spominjam se najinega uspešnega sodelovanja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na poklicnem
področju, saj je bil cenjen kot direktor sektorja za
informatiko na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Spoznala sem ga kot tabornika
na Valovinah, v Premanturi je bil več let taborovodja, vendar se mi zdi, da je bil najbolj srečen v
šotorih v krogu družine in prijateljev. Tam smo se
družili na odbojkarskem igrišču, ob zanimivih pogovorih in večernem petju ter vsako leto znova
ugotavljali, kako otroci in kasneje vnuki rastejo,
mi pa ostajamo enako mladostni.
Z Branetom je odšel še en steber društva, v
žlahtnem pomenu te besede, kjer društvo pomeni ljudi, ki se družijo zaradi istih ciljev, in kjer drug
brez drugega ne pomeni nič. V spominu vseh tistih, ki smo imeli priložnost in srečo, da smo se z
njim družili, bo ostal trajno zapisan. 
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Novoletni nastop in
obisk dedka Mraza

Tudi letos smo, zdaj že tradicionalno, organizirali novoletni nastop z obiskom dedka Mraza. Študijska
telovadnica je bila dogodku primerno okrašena, s sten so nas pozdravljali prijazni snežaki in ljubka
darilca, seveda pa ni manjkala niti velika novoletna smrekica. Kot vsako leto do zdaj je bil obisk
dogodka množičen, tako da smo se spet spraševali, ali bi telovadnici dogradili še kakšen meter.
Sicer pa vsi vemo, da je vzdušje prav prijetno in domače v gneči prijaznih ljudi, ki komaj čakajo, da
pozdravijo vse znance in morda stkejo še kakšno novo prijateljsko vez.
piše: Nuša Jarc

L

etošnji scenarij sta poleg Saša prevzela Živa in Gašper. Dogajanje je bilo
res pestro. Glavna nit je bilo novoletno
rajanje s čisto pravimi zimskimi plesi, ki
jih je profesionalno odvodila naša Špela. Pomagali smo ji seveda vsi vodniki
in vodnice in lahko rečemo, da nihče od
mlajših otrok ni ostal na svojem sedežu, v
ritmih pa so se pozibavali tudi marsikateri
starši, babice, dedki in ostali člani.
Plesi, filmi, glasba v živo, palačinke …
Med plesi smo si odpočili z ogledom
nastopov najboljših fantov, ki trenirajo
v skupini usmerjevalni šport pri trenerju
Igorju, in deklet iz skupine gimnastika 3.
Anže in Matej sta se nam predstavila z
lepo sinhrono vajo vsak na svojem delu
moške bradlje, Mark in Gregor sta prikazala vajo na krogih, pri čemer so krogi
v Študijski telovadnici še komaj zdržali in
je vsem gledalcem zastajal dih, Neža se
je predstavila na preskoku, Špela, Melina in Ula s težko vajo na gredi, Polona,

Nikolaj, Patrik, Jure, Gašper in Gal pa z
pozdravil tudi predsednik društva Dejan
atraktivnimi skoki na airtracku. Naši člaCrnek. Animiral je vse navzoče, da smo
skupaj spustili glasno raketo (vsi, ki smo
ni in članice se nikakor ne ukvarjajo le z
bili tam, vemo, da nismo zakurili Študijgimnastiko, temveč so zelo uspešni tudi
ske telovadnice, ampak smo ekološko in
na drugih področjih. Sestave na orodjih
zabavno verzijo rakete pričarali kar sami).
smo tako popestrili z glasbenimi nastopi v živo. Imeli smo priložnost
Dovolj glasno smo poklicali
poslušati Veroniko na flavti,
dedka Mraza, da se nam
Zojo na violini in Nežo, ki je
je res pridružil in s seboj
pela tako prepričljivo, da
prinesel ogromno daril.
smo se ji z veseljem kar
ČISTO PRAVE
pridružili. Napredek in
Otroci so z njim zapeli,
ZIMSKE PLESE JE
se slikali in pogovorinova znanja, ki so jih že
li, prav vsi pa so dobili
usvojili v tem šolskem
PROFESIONALNO VODILA
tudi darilce, ki jih bo zaletu, so pokazali tudi
NAŠA ŠPELA.
gotovo spremljalo letos
otroci iz netekmovalnih
in začetnih programov
na morju.
gimnastike. Nastopali so
Še praznični bazar, kjer smo
dečki in deklice iz gimnastisi lahko nakupili unikatne, doma
ke 1, netekmovalne gimnastike in
narejene izdelke, slastne palačinke, čaj
akrobatike.
in kuhano vino … pa je vsega lepega hitro
Pred obiskom dedka Mraza, ki so ga
konec. No, vsaj do naslednjega leta, ko
najmlajši že nestrpno pričakovali, nas je
se spet vidimo. 

KAJ DOGAJA

7

Izlet v Beograd in tekma
v skokih na MPP
Sokolska zveza Srbije novembra že tradicionalno organizira tekmovanje v skokih z male prožne
ponjave. Lani se tekmovanja nismo udeležili. Zato smo se še bolj veselili zanimivega vikenda, izleta,
tekme in druženja. V Beogradu na 4. odprtem prvenstvu Srbije v skokih na MPP smo bili med 11. in 13.
novembrom 2016.
piše: Lenka Špela Žnidaršič

V

eseli, ker nam ni bilo treba v šolo in
službo, smo se v petek zjutraj zbrali
na parkirišču Tivoli. Za srečo na izletu in tekmi smo iz avtobusa pri Trebnjem
opazovali mavrico, ki se je v dveh lokih izrisala na nebu. Pot je potekala po načrtu.
Malo več časa smo porabili edino na meji
pri vstopu v Srbijo. V hotelu so nas pričkale prostorne in urejene sobe ter mehke
postelje. Za večerjo smo se do sitega najedli; potem pa kar hitro odšli spat, saj je
bila naslednji dan na vrsti tekma.
Na tekmi je sodelovalo 10 društev in klubov, od tega štirje iz Slovenije in šest iz
Srbije. Tekmovalci so se potrudili in lepo
nastopali ter varno odskakali svoje skoke.
Na najvišjo stopničko je stopila ekipa
dečkov od 1.–4. razreda v sestavi Michael, Gašper, Peter, Nejc, Vid, Ožbej in
Tarik.

Partizana in Crvene zvezde. Zanimivo se
nam je zdelo, da bila glavna avenija že
novoletno okrašena. Ogledali smo si
katedralo sv. Save. Z obnovitvenimi deli lepo napreduSlastno in obilno srbsko
jejo in razlika od našega
kočerjo (v času med kozadnjega obiska pred
silom in večerjo) smo
ZA SREČO NA IZLETU
dvema letoma je bila
pojedli na Skadarliji
prav očitna. Zunaj
v gostilni Putujući
IN TEKMI SMO IZ AVTOje začelo snežiti,
glumac.
zato smo hitro šli
BUSA PRI TREBNJEM
nazaj na avtobus.
Med večerjo je
OPAZOVALI MAVRICO,
Šoferka je požela
zunaj začelo dežegromek aplavz nas
vati, pihati. Ker se
KI SE JE V DVEH LOKIH
potnikov in mimoje precej ohladilo,
IZRISALA NA NEBU.
idočih, ko je peljala
smo se odločili, da si
avtobus po ozki ulici
bomo Beograd ogledale za mišji repek stran od
li iz avtobusa. Na Dedinju
parkiranih avtomobilov.
se nam je pridružil lokalni
vodič. Najprej smo si ogledali
Hišo cvetja, potem pa pot nadaljevaZvečer smo se družili, zabavali in igrali
po sobah.
li po Beogradu mimo velikih štadionov
Med posamezniki so na 2. stopnički stali
Michael, Neža in Polona, na 3. stopnički
pa Gašper, Ruda, Lan in Jure.

V nedeljo po zajtrku smo pospravili sobe,
spakirali svoje stvari in se odpeljali proti Sloveniji. Po mejnih obveznostih ob
izstopu Srbije smo se peljali po hrvaški
avtocesti. Čas smo si krajšali z gledanjem prvega dela filma Moje pesmi,
moje sanje. Daljši postanek smo naredili v Slavoniji, kjer smo v restavraciji
Stupnički dvori pojedli kosilo. Do doma
smo naredili še dva krajša postanka in si
ogledali še drugi del filma.
Kot vedno smo se imeli luštno, zato bi šli
drugo leto spet.
Iskrica za konec: Na koncu izleta, že v
Ljubljani, smo naredili še dobro delo
– sendviče, ki so nam ostali, smo pustili brezdomcem v Tivoliju. Zdaj, po treh
mesecih sem izvedela, da so se paketa
razveselili, ga odnesli na Kongresni trg
in si ga razdelili, tako da so se vsi okrepčali. Brezdomcu, s katerim sem se pogovarjala, je iz oči žarela hvaležnost. 
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Gibanje in odlična zabava

POSAMEZNIK
SE PO SVOJIH ŽELJAH
ODLOČI, NA KATEREM
GIMNASTIČNEM ORODJU
ŽELI VADITI.

Akro-gim
piše: Nika Žigon

P

rogram akro-gima je namenjen mladim in odraslim, starejšim od 15. leta, ki imajo željo
po dodatnem gibanju na osnovi
akrobatike oziroma gimnastike.
Vadba poteka v zelo sproščenem
in zabavnem okolju ter je omogočena vsem, ne glede na predznanje ali sposobnosti. Njen namen je
ustreči individualnim željam posameznika, izoblikovati telo, razviti osnovne gibalne sposobnosti, koordinacijo, moč in izboljšati
akrobatsko oziroma gimnastično
znanje. Vsak trening se začne s
splošnim ogrevanjem; po navadi s
tekom, ki mu sledijo vaje elementarnega gibanja in vaje za moč,
gibljivost ter stabilizacijo. Po ogrevanju je na vrsti glavni del vadbe,
ki vsakemu dopušča veliko svobode. Posameznik se po svojih željah
odloči, na katerem gimnastičnem
orodju želi vaditi oziroma trenerju

pove, kaj si želi naučiti. Trenerji so
navzoči med vsakim treningom in
vadečim po navadi dajejo napotke,
pomagajo pri izvedbi elementov in
pazijo na varnost. Vadeči se lahko
preizkusijo na mali in veliki prožni
ponjavi, fast-tracku, parterju, bradlji, drogu ... Na voljo so jim vsa
gimnastična orodja gimnastičnega centra. Med treningom lahko s
pomočjo orodij in rekvizitov v telovadnici izvajajo tudi vaje za moč,
o katerih se seveda posvetujejo s
trenerji. V zadnjih 10 minutah vadbe izvajamo vaje za raztezanje in
sprostitev.
Namen treningov akro-gima so
dobro počutje, sprostitev, gibanje in seveda zabava. Trenerji
spodbujajo vadeče pri doseganju
ciljev, ki so ob dobri družbi in pozitivni energiji veliko lažje dosegljivi.
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Iskrice naših akro-gimovcev:
ZAKAJ AKRO-GIM V ŠD NARODNI DOM?
-

-

-

Ker sem hotela preizkusiti nekaj novega, kar
hkrati uri motoriko in moč in dopolnjuje moje
plezanje. (Polona Dobrovoljc)
Ker se lahko igraš s telesom, preizkušaš, izzivaš samega sebe, premaguješ strah, greš
prek svojih meja, pa še sami treningi so zelo
inovativni, kar mi je ful všeč, delaš na svoji
teži in tvoje telo se temu primerno izoblikuje.
(Ajda Mrak)
Saj je gimnastika nekaj najboljšega, kar lahko
storiš za svoje telo. ŠD Narodni dom pa sem
izbral zaradi kakovosti. (Sašo Kranjc)
Zaradi priporočila prijatelja in navdušenja nad
gimnastiko ter akrobatiko. (Luka Štemberger)
Ker sem želela izgubiti strah pred stojami in
saltami, poleg tega sem hotela preizkusiti nov
šport, se naučiti novih trikov. (Špela Dobrovoljc)
Šport moje mladosti in frendi. (Žan Logar)

KAJ ČUTITE V TELESU IN KAKO
PREMAGUJETE MOREBITEN STRAH?
-

-

Čutim adrenalin, evforijo in strah, ko preizkušam izvedbo novih elementov. Strah premagujem s pomočjo trenerjev, ki mi dajo odlične
nasvete ter predvaje za izvedbo končnega
elementa. Med izvedbo me tudi primejo, zato
se počutim varneje, strah pa počasi izgine.
(David Drolc)
Čutim strah pred neznanim. Zamižim, globok vdih, izdih ... odprem oči – akcija! (Živa
Lavrinc)
V sebi čutim strah, adrenalin in željo po dobri
izvedbi elementa. Občutek strahu lahko zelo
zmanjšaš, tako da večkrat ponoviš enak element, na začetku je velikokrat dobro, da ti ob
izvajanju pomaga trener seveda za lažjo izvedbo ter varnost in tako z vsako ponovitvijo
elementa dobiš večjo samozavest pri izvajanju. (Hana Škerlj)

KAJ TI JE NA AKRO-GIMU ŠE POSEBEJ
VŠEČ?
-

-

-

-

Zabavni izvirni treningi, "folk", glasba, vzdušje,
to, da imaš prostor, kjer lahko delaš stvari, ki
bi jih rad (ne pa doma v dnevni, kjer se bojiš,
da boš ostal brez glave, če narediš preval) ...
(Ajda Mrak)
Konkretno ogrevanje in prostost po njem (da
si sam izbereš, kaj boš delal in s kakšno intenziteto). (Matej Gartner)
Všeč mi je pristop trenerjev, razlikovanje posameznih ogrevanj in svoboda, ki jo imamo
v dvorani. Prav tako mi je všeč sproščena,
prijateljska atmosfera, ki je prisotna vsak trening. (Luka Štemberger)
Všeč mi je "vibe" v telovadnici, predvsem pa
samo ogrevanje, vsakič se dela nekaj novega,
kar razgiba trening, je kot nek izpušni ventil,
kjer se sprostim. (David Drolc)
Super družba, super trenerji, bolana telovadnica. (Nika Žigon)

NAPOVEDNIK
DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

april
3. 4. 2017
začetek vpisov v društveni tabor v
Premanturi
aprila 2017
državno prvenstvo v skokih na veliki prožni
ponjavi
14.–16. 4. 2017
tekmovanje mlajših kategorij v športni
gimnastiki v Splitu
19. 4. 2017
evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v
Cluju Napoci

maj
12.–14. 5. 2017
13. svetovni pokal v športni gimnastiki v
Kopru
18. 5. 2017
svetovni pokal v športni gimnastiki v Osijeku
27.–28. 5. 2017
28. mednarodni pokal Narodnega doma in
pokal Slovenije v MŠG in ŽŠG v Ljubljani
maj 2017
interna tekmovanja za značko sokolček
maj 2017
državno prvenstvo Gimnastika za vse

junij
9. 6. 2017
konec telovadne sezone 2016/2017,
zaključni piknik in zabava v pižamah
19.6.–19. 8. 2017
Premantura 2017

september
2. 9. 2017
Festival telovadbe 2017
4. 9. 2017
začetek telovadne sezone 2017/2018
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KOPE 2017

Končno je prišel ta dan! 26. februar 2017. Zgodaj zjutraj
smo se odpeljali na nekajurno popotovanje proti Kopam.
pišeta: Živa Štucin in Klementina Voler

Z

Drugi sončni dan, ponedeljek, smo preživeli na smučkah. Prav tako večer, ko
smo sonce zamenjali za žaromete in
se prepustili zavojem na skoraj praznih
smučiščih. Prijetno utrujeni smo padli v
tople postelje.

dogodivščin. Dopoldan smo preživeli ob igranju najrazličenjših družabnih
iger, najstarejši taboreči so pripravljali
zadnje podrobnosti za popoldansko aktivnost – KRST novincev! Čakale so jih
težke, snežene naloge v okolici in znotraj Grmovškovega doma. Vsi novinci so
krst uspešno prestali, svoj pečat pa sta
pri njih pustili smučka in gospa Bolfenka. Naš dan se po krstu še ni končal.
Bil je pustni torek, zato smo v najrazličnejših maskah poskušali pregnati zimo.
Na plesišču so zaplesali superjunaki,
vampirji, indijanke, gejša in tigrice. Nagrade so si tokrat prislužili angelček,
klovnesa in pantomimka. Z drugega
planeta so se pustni zabavi pridružili
še vodniki vesoljčki. Preganjanje zime
je bilo žal (ali na srečo) neuspešno, saj
smo se v sredo zjutraj prebudili v zimsko pravljico.

Žal se je v torek sonce odločilo, da se
ne prikaže, zato sta na obisk prišla
močan veter in megla, ki sta nam preprečila obisk smučišča. Slabo vreme
ni prineslo slabe volje – dan je bil poln

Ko zapade zadostna količina novega
snega, smučarji dobimo dodaten zagon pri izvajanju zavojev. Priložnosti
nismo izpustili iz rok, zato smo se vsi
preizkusili v najzabavnejši obliki smu-

velikimi pričakovanji smo prispeli pred Grmovškov dom, kjer smo
prebivali šest dni. S soncem obsijani smo si hitro nadeli smučarsko
opremo in opravili preizkus smučarskega znanja ter se razdelili v skupine.
Začetniki so prve zavoje naredili na
položnejšem terenu, ostali pa so krepili
mišice na strminah. Za dober začetek
smo si privoščili odlično malico – tople
sendviče. Polni elana smo pridno nadgrajevali svoje znanje. Za popoln zaključek dneva smo se na spoznavnem
večeru zavrteli v ritmu dobre glasbe.

PUST NI
PREGNAL ZIME,
IMELI SMO ZIMSKO
PRAVLJICO.
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čanja, “furanju ceuca”. Izkoristili
smo vsako minuto na novozapadlem snegu in pilili znanje na nočni
smuki, nekateri pa so smuči zamenjali za lopate ter se z njimi pridričali skoraj do postelje.
Četrtek je bil tekmovalno obarvan.
Po treh ogrevalnih vožnjah in malici smo se družno s sedežnico prepeljali na vrh smučišča do štartne
hišice. “Tri, štiri, zdaj” je vsakemu
tekmovalcu naznanil, da se z vso
hitrostjo po strmini požene do cilja.
Izjemno navijanje in spodbujanje s
strani vseh tekmovalcev je naredilo tekmo nepozabno, ne glede na
končne rezultate. A zmaga je ostala v najstarejši skupini. V kategoriji
deklet so medalje osvojile Polona,
Lucija in Ula, pri fantih pa so bili
najhitrejši Lan, Mark ter Cris. Vsi
udeleženci tabora so na zaključnem večeru prejeli spominsko
medaljo, vse skupaj smo proslavili
v Holcerju s pravim DJ-em. Zabava je resnično uspela in izčrpala
zadnje atome moči tudi iz najbolj
vztrajnih plesalcev.
Kot vsi vemo, je vsega lepega
enkrat konec in prav tako je našemu taboru v petek počil lonec.
Z željo po novih dogodivščinah in
zavojih smo že v pričakovanju naslednjega leta. Vsekakor nam bo letošnje smučanje ostalo v spominu,
čeprav bo sneg kaj kmalu “zginu”!


DP v akrobatiki
Novembra smo organizirali državno prvenstvo v akrobatiki.
Odločili smo se, da bo letošnje tekmovanje potekalo na
novi lokaciji, in sicer v Vojašnici Edvarda Peperka. Dvorana
je bila izjemno primerna, saj je ravno prav velika za takšna
tekmovanja, poleg tega ima prostor za ogrevanje, dovolj
tribun in garderob, dobro ozvočenje, dovolj parkirnih mest,
prostor za sestanke in je prijetna za obiskovalce.
piše: Nuša Jarc

D

an pred tekmo smo s prostovoljci postavili orodja, okrasili
dvorano, pripravili medalje in
darila ter dorekli še zadnje podrobnosti. V soboto se je že zgodaj zjutraj začelo dogajati. Tekmovalci so
pred tekmovanjem še zadnjič vadili
svoje atraktivne skoke na akrobatski stezi, trenerji so jim dajali končne napotke, gledalci pa so že polnili
tribune. Letošnje državno prvenstvo
v akrobatiki je bilo prav posebno z
vidika tekmovanja po popolnoma
prenovljenem pravilniku. Kot vsaka novost je tudi ta burila duhove
med trenerji, tekmovalci in sodniki.
Verjamemo, da bo od letos naprej
pravilnik vedno bolj dodelan, da ga
bodo trenerji vedno bolje razumeli
ter ga tako sprejeli za svojega, tekmovanja pa bodo zato še na višji
ravni, z zahtevnejšimi skoki, varnejša in še prijetnejša.
Na državnem prvenstvu v akrobatiki
so se predstavili in odlično odrezali tudi tekmovalci in tekmovalke
našega društva. Pri najmlajših so
si cicibanke priborile ekipno tretje mesto, cicibani pa so pometli s

konkurenco in postali ekipni državni
prvaki in podprvaki. Posamezno so
slednji stali kar na vseh stopničkah,
saj je Gašper zmagal, na drugem
mestu je pristal Martin, takoj za
njim pa še Michael. Imeli smo kar
dve ekipi mlajših dečkov, pri čemer
je ena ekipa zmagala, druga je zasedla tretje mesto. Tudi pri mlajših
dečkih smo pobrali vse posamične
medalje. Prvo mesto si je priboril
Patrik, takoj za njim sta se uvrstila
Jure in Gal. Starejši dečki so nadaljevali uspehe in postali ekipni
državni prvaki v svoji kategoriji.
Čestitk si ne zaslužijo le dobitniki
medalj, temveč vsi tekmovalci in
tekmovalke, ki so zastopali naše
društvo in prikazali, kaj vse že znajo.
Tekmovanje nikakor ne bi uspelo
brez vseh prostovoljcev in vodnikov – hvala za vaš čas, dobro voljo,
pripravljenost in energijo!
Velika zahvala gre tudi našim sponzorjem in donatorjem: Petrolu, d. d.,
Erfi, d. o. o., NLB Vita, Pošti Slovenije, Heleni Gregorc in Metki Janc.!
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KAJ DOGAJA

Pustna zabava
piše: Vanja Kavčič

V

petek, 24. 2. 2017, smo v
našem društvu spet pripravili že vsem dobro znano pustno zabavo za vse naše
najmlajše kot tudi starejše člane. Ker je bil letos pustni torek
žal med šolskimi počitnicami,
ko se naše društvo odpravi na
smučanje na Kope, smo se odločili, da bomo zabavo vseeno
organizirali in nadaljevali pustno tradicijo. Tako je bila petkova
zabava v naši družbi generalka
mask pred glavnim dogajanjem
za vikend in v torek.
Vodniki so pričarali prijeten
vesoljski ambient in pristali na
planetu Pust, kjer so za vse
maškare pripravili rajanje, polno plesa in zabave. Naučili smo
se in zaplesali nekaj plesov,
nato pa so vesoljčki pripravili
tudi gimnastično pustno pisto,

po kateri so se sprehodile vse
»maškarce«. Predstavili so se
številni superjunaki, princeske,
različne živalce …, med katerimi
je strokovna žirija, sestavljena
iz vodnikov in staršev, izbrala
pet finalistov za najboljšo pustno masko. V finale so se prebile
naslednje maškare: zvonček
in trobentica, palma in kokos,
avtomati in servis, trolica ter
babica in svetilka. Najbučnejši aplavz in tako prvo nagrado
sta prejela palma in kokos,
drugo mesto so zasedli avtomata in serviserja ter tretje babica in svetilka. Za zaključek pa
smo spet še malo zaplesali in
poklepetali ter se posladkali s
slastnimi krofi. Posebno presenečenje s sneženjem je priredila tudi teta Zima. Toda kaj hitro
je bila pregnana, saj smo se
zbudili v lep sončen vikend. 

PREMANTURA 2017
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LETOS JE TABOR
BOGATEJŠI ZA 11 NOVIH
BOROVIH DREVES.

Športni tabor Narodnega doma v Premanturi

Premantura je lepo življenje
J

užno od vasi Premantura se razprostira 9,5 kilometra dolgo zaščiteno
naravno območje Kamenjak, kjer
najdemo najlepše plaže Jadranskega morja, neskončno število večjih ali
manjših zalivov, obkroženih s prečudovitim raznobarvnim mediteranskim
rastlinjem. V neposredni bližini že več
kot 60 let tabor Narodnega doma ponuja sproščeno kombinacijo športnih in
drugih aktivnosti, šotorjenja v naravi ter
preživljanja prostega časa v dobri družbi vrstnikov in družinskih članov. V borovem gozdičku je postavljenih več kot
sto šotorov, jedilnica, klubski prostor,
raznovrstna športna igrišča ter igrala. Udeleženci večino časa preživijo na
prostem, spijo pa na vzmetnicah v kakovostnih, vodoodpornih šotorih.
Naše društvo je športno društvo, zato
sta takšna tudi infrastruktura in

program tabora, kar nam omogoča, da
lahko v poletnih mesecih nadaljujemo
svoje delovanje na področju športa,
ga prilagajamo letnemu času, okolju
in seveda različnim športnim in starostnim skupinam. Poleg učenja plavanja
so v našem taboru na voljo še odbojkarsko, košarkarsko in nogometno igrišče, mize za namizni tenis, večnamensko igrišče za mehki tenis, nogomet za
otroke ali peš hokej. V taboru so vsem
udeležencem brezplačno na voljo drobni športni rekviziti (loparji, žoge, palice
za hokej …), pripomočki za učenje plavanja (plavalne deske, črvi, boje …). Možna je brezplačna uporaba pedalinov ter
izposoja letos že več kot dvajsetih koles. Kuhinja ponuja tri obroke in malico.
Ponudba hrane v taboru je uravnotežena in zdrava z veliko sveže zelenjave in
sadja, ki jo večinoma kupujemo pri lokalnih pridelovalcih.

Taborni red je prilagojen skupini in
omogoča mirno sobivanje različnih okusov. Zajtrk je ob 8.30, kosilo ob 13.00,
sledita počitek in mir v taboru. Tabor se
popolnoma umiri ob 22. uri. Otroci gredo spat, ostali, ki si to želijo, pa lahko
berejo, se pogovarjajo, igrajo družabne
igre ali kartajo v klubu tabora ali se odpravijo v bližnja Premanturo in Medulin.
Ena od največjih privlačnosti tabora
je, da v različnih skupinah ponujamo
prilagojen program, ki ostaja zvest
vrednotam 153 let starega športnega
društva: uživanje v naravi, v programih
športnih aktivnosti in seveda v dobri
družbi članov društva. Za en ali dva tedna postane skupina naključno zbranih
ljudi skupnost, kot mala športna vas.
Spomini na dogodke tabora pa grejejo
udeležence še dolgo potem, ko tabor
zapustijo. 
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PRVA SKUPINA

Trajanje: 10 dni
Termin: od 19. 6. do 29. 6. 2017
Namenjeno: otrokom v vrstah (6 dni – 23. 6. do 29.
6. 2017) od 5. do 9. leta ter posameznikom in družinam
Dodatno: seminar aikida
Vsako leto konec junija, ko naš športni tabor oživi,
je v Premanturi zelo idilično, skoraj pravljično. Turistov ni prav veliko, plaže so še precej prazne, tabor
in njegova okolica pa sta navadno še precej zelena. Vsakodnevni živžav otrok, taborečih v vrstah,
se prepleta z umirjeno energijo aikidovcev. Prva
skupina je namenjena tudi starejšim odraslim ter
družinam, ki si želijo športih aktivnosti v prijetnem
in umirjenem okolju na jugu Istre. Vsi udeleženci tabora se vsakodnevno krepijo v športnih aktivnostih.
Otroci v vrstah (od 5. do 9. leta) preživljajo vsakdan
po športno aktivnem programu, prilagojenem potrebam in sposobnostim mlajših otrok, zanje pa
izbiramo vodnike z izkušnjami pri delu in vadbi s to
starostno skupino. Pod vodstvom vodnikov otroci
spoznavajo in osvajajo telovadne športne veščine.
V sožitju z naravo so tako naši člani ves čas telesno aktivni, se učijo plavanja, telovadnih in drugih
športnih veščin.

DRUGA SKUPINA

Trajanje: 15 dni
Termin: od 29. 6. do 14. 7. 2017
Namenjeno: otrokom v vrstah od 9. do 18. leta
Dodatno: posamezniki in družine (omejeno število
po dogovoru z vodstvom tabora)

ČETRTA SKUPINA

Trajanje: 14 dni
Termin: od 29. 7. do 12. 8. 2017
Namenjeno: posameznikom in družinam
Dodatno: bazične priprave za gimnastično šolo ŠD
Narodni dom (31. 7.–7. 8. 2017)
Tretja in četrta skupina potekata na vrhuncu turistične sezone in sta namenjeni taborjenju odraslih
posameznikov in družin. Življenje v naravi in skupnosti tabora z vsemi prednostmi, ki jih ponuja, so v
današnjem stresnem življenju zagotovilo za kakovostno in zadovoljno preživljanje časa. V obeh skupinah je poskrbljeno za športno aktiven vsakdan,
saj imamo organizirane športne turnirje, družinska
tekmovanja, vodene tečaje plavanja …
V 4. skupini organiziramo tudi poletne bazične
priprave za otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli
društva (otroci v skupinah Usmerjevalnega športa
2 in skupin Perspektivnega športa 1 in 3). Otroci
na pripravah taborijo ves čas pod vodstvom naših
trenerjev, ki jih vodijo čez leto v telovadnicah.

PETA SKUPINA

Trajanje: 7 dni
Termin: od 12. 8. do 19. 8. 2017
Namenjeno: posameznikom in družinam in otrokom v vrstah od 5. leta naprej

Peta skupina je podobno kot prva bolj umirjena in
namenjena vsem članom, ki jim turistični vrvež ne
ustreza. V skupini športno preživljajo prosti čas,
podobno kot v prejšnjih dveh skupinah posamezniki in družine. Ob njih pa spet organiziramo telesno
aktivno preživljanje časa za otroke v vrstah od 5.
V drugi taborni skupini kar vre od mladosti in
leta starosti naprej; program je podoben programu
razigranosti, saj najštevilčnejši del taborečih prediz prve skupine. Predvsem želimo otrokom ponudistavljajo otroci med 9. in 18. letom starosti, ki so
ti športno aktiven teden, ko velikokrat proti
razdeljeni v vrste pod vodstvom izkušekoncu šolskih počitnic zmanjkuje idej in
nih vodnikov, katerih večina vodi naše
možnosti za športno aktivno in seveprograme telovadbe tudi v društvu.
da v družbi vrstnikov prijetno preCeloten ritem tabora je prilagoZa več informacij o
življanje časa. Zato verjamemo,
jen otrokom in njihovim telesnim
posameznih skupinah
da je preživljanje tedna pod vodaktivnostim. Vsakodnevni propokličite na telefonski
stvom izkušenih vodnikov za vse,
gram vključuje vnaprej določene
številki 01/ 422 37 50 in
ki se zavedajo pomena športno
športne aktivnosti. Poleg športa
051/664 944 ali poglejte
aktivnega življenja, prava izbira.
oziroma telesne vzgoje pa otroci
na spletno stran društva:
pridobivajo še prepotrebno diwww.narodnidom.si.
sciplino in izkušnje pri druženju z
PRIPRAVLJALNA SKUPINA
vrstniki in navajanju na samostojno
Trajanje: 3 dni
ter pestro preživljanje svojega časa.
Termin: od 16. 6. do 18. 6. 2017
S ponujenimi vsebinami želimo taborečim predstaviti in ohraniti tradicionalni način
POSPRAVLJALNA SKUPINA
taborjenja v društvu (vsakodnevni zbori, dviganje
Trajanje: 2 dni
in spuščanje zastave, petje himne, skrb za urejen
Termin: od 19. 8. do 20. 8. 2017
tabor).
V pripravljalni in pospravljalni skupini se pripravi
V 2. skupini lahko taborijo tudi posamezniki in druoz. pospravi tabor. Ker je tabor odprt vsako leto
žine, vendar je njihovo število omejeno. Ravno tako
le malo več kot dva meseca, ga je treba vedno na
se ostali taboreči prilagajajo urniku in aktivnostim
novo pripraviti oz. pospraviti. Predvsem v pripravotrok v vrstah, zato pred vpisom priporočamo, da
ljalni skupini je dela precej, zato vabimo vse prostovoljce, ki želite pomagati pri delu, da se nam
pokličete v pisarno društva (pisarna – 01/422 37
50, Sašo – 051/664 944).
pridružite. Bivanje, hrana in pijača so v času pripravljalne in pospravljalne skupine brezplačni. Vsak
posameznik dobi za nagrado za en delovni dan dva
TRETJA SKUPINA
Trajanje: 15 dni
brezplačna dneva bivanja v taboru. Za prijavo ali
Termin: od 14. 7. do 29. 7. 2017
dodatne informacije pokličite Dejana na številko
Namenjeno: posameznikom in družinam
041/633 786. 
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Kuhinja v našem taboru
v Premanturi je bogatejša za nov štedilnik
in lupilec za krompir.
Komaj čakamo, da preizkusimo hrano izpod
rok naših umetnic in
umetnikov pripravljanja
hrane.
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Intervju

Andrej
Bleiweis Fotr

INTERVJU

Fotra, ki je bil tudi meni najprej predstavljen z nadimkom, sem
srečeval precej bežno, ko je hodil na vadbo starejših članov. Kljub
temu da je bil on že takrat legenda, jaz pa samo eden od nadobudnih študentov, ki si je našel delo in družbo v Narodnem domu,
so bili prvi stiki z njem precej zanimivi in polni smeha zaradi šal
in dovtipov, ki jih ima Andrej na zalogi. Ko sva se spoznala malo
bolje, so me začele privlačiti njegove zgodbe iz Premanture.
Predvsem me je začelo zanimati njegovo delo, ki ga je opravil v
Premanturi. Njegov koncept organizacije 2. skupine, v kateri še
danes taborijo otroci pod vodstvom vodnikov, je večinoma še
vedno v veljavi in še kako aktualen. Zato in še zaradi marsičesa
drugega si je Andrej že pred nekaj leti več kot zaslužil naziv častnega člana ŠD Narodni dom. In seveda si zasluži tudi, da njegove zgodbe spoznate bralci Stoje.
sprašuje: Sašo Barle

tvoje udejstvovanje v telovadnici?
Andrej, veliko ljudi v društvu te v bistvu
Jaz nisem bil nikoli dober telovadec. Na
ne pozna po imenu in priimku, ampak
telovadbo sem hodil, ker je mama tako
po nadimku Fotr. Ali nam lahko zaupaš,
rekla in ker sem imel v telovadnici veliko
kako si ga dobil in kdaj?
prijateljev in sošolcev. Nikoli nisem bil v
Moja mama je zelo skrbela zame in me
kakšni tekmovalni skupini, ampak sem
vpisala k tabornikom, v Narodni dom in
hodil samo k redni telovadbi, ki je
glasbeno šolo. Na taborjenju v Bobila dvakrat na teden. So pa
hinju z gospodom Pavlom Kubili moji vodniki eminennaverjem in taborniki rodu
tne osebnosti društva,
Sivi volk, pri mojih 12 ali
"V BISTVU SEM
kot je recimo gospod
13 letih, me je eden od
Šavnik, na odru nam
starejših vprašal, ali
TAKRAT HODIL NA
je na klavir igral znase res pišem BleTELOVADBO ZATO, DA MI NISO
ni mojster Prinčič.
iweis. In sem seveV bistvu sem takrat
da potrdil. Pa me
HODILE PO GLAVI OSLARIJE.
hodil na telovadbo
je naprej vprašal,
AMPAK TO VEM SEDAJ,
zato, da mi niso hoali je bil potem moj
dile po glavi oslarije.
prapradedek Janez
TAKRAT JE TO VEDELA
Ampak to vem sedaj,
Bleiweis Trsteniški. In
MOJA MAMA."
takrat je to vedela moja
sem spet pritrdil. Moj
mama.
izpraševalec je bil nad to
informacijo tako navdušen,
Kdaj si začel obiskovati letne
da mi je rekel: “Saj potem si pa
društvene tabore?
ti fotr slovenskega naroda.” In puf. Od
Na taborjenje sem začel hoditi že v Vatakrat naprej so me pri tabornikih začeli
lovine pri Pulju. Takrat sem bil tam še z
klicati Fotr. Zanimivo je, kako se me je ta
mamo. Natančne letnice ne vem. Spominadimek prijel in se je selil od skupine do
ni na to obdobje so že malo zbledeli. Se
skupine, del katerih sem bil. S Fotrom so
pa spomnim, da sem na Valovinah spozme začeli klicati od sošolcev v osnovni
nal oz. me je spoznala moja prva osnovšoli in gimnaziji do članov v Narodnem
nošolska ljubezen, dobro se spomnim
domu. Vedno se je nekdo našel, ki je moj
tudi “tipija”, indijanskega šotora, ki je bil
nadimek poznal in ga delil z ostalimi. V
postavljen na koncu tabora in v katerem
zvezi z mojim priimkom je bilo še kar neje bival takratni vodja tabora Jože Zalokaj zanimivosti. Tako so me dolgo časa
kar z družino. Ne glede na intenzivnost
zafrkavali, da naj že uredim svojo cesto
spominov so ti vsekakor prijetni.
in je ne zanemarjam, saj je bila Bleiweisova cesta včasih precej razrita in neuKo si odrasel in začel samostojno obirejena. Povsod, tudi v vojski, je bilo veliko
skovati društvene tabore, se je zgodba
smeha na račun pisanja in izgovarjave
že dogajala v Premanturi. Kakšni so bili
mojega priimka. Zato pa nihče ni imel tezačetki v Premanturi in kakšna je bila
žav z besedo Fotr.
tvoja vloga?
Mislim, da sem se v tabor vrnil okoli leta
Večina narodnodomcev te pozna po tvo1965 kot pomočnik ekonoma. Takrat je
jem delu v Premanturi. Kakšno pa je bilo
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bila kuhinja z jedilnico že zgrajena in tudi
agregat za elektriko je bil tam. Pri načrtovanju in izgradnji tabora v začetni
fazi tako nisem sodeloval. Sem se pa
takoj vklopil v sistem in užival v vsem
skupaj. Bili smo prijatelji in skupaj delali
ogromno stvari. Vodja vsega je bil Jože
Zalokar, ki mi je sčasoma zaupal vse več
stvari. Najprej so bile to čisto tehnične
stvari, kot je, recimo, postavitev solarnega bojlerja za toplo vodo pri tuših, ki
smo ga, bolj potiho povedano, ukradli na
kopališču Ilirja. Ena od zanimivih stvari je bila, recimo, tudi ta, kako smo napeljali vodo v del tabora, ki se mu reče
Tihi dol in je najbolj oddaljen od tušev,
ki so v zgornjem delu tabora. Idejo sem
najprej predstavil Zalokarju, ki je bil takoj
za. Ko pa je prišel iz Pulja, kamor je šel
nabavit material, je potožil, da je nakup
cevi predrag. Kupiti je namreč hotel gumijasto cev z notranje strani prevlečeno
s tekstilom, ki so jo uporabljali pri plinskih napeljavah. Ravno v tem obdobju
so prišle na trg alkatenske cevi. In ko jih
je Jože odkril, se je nekega dne pojavil v
taboru in mi rekel: “Evo Fotr, tukaj imaš
cevi, kolikor hočeš!” Jaz pa sem mu odvrnil, da rabimo v bistvu 60 do 70 metrov cevi in ne poln kombi. On mi je rekel:
“Poslušaj, tako poceni je bilo, da sem jo
kupil kar 200 metrov.” No, in potem smo
ostanek te cevi vsako pomlad prenašali
iz jedilnice, jeseni pa nazaj vanjo, ker jo je
bilo škoda vreči stran. Nismo je pa imeli
kje porabiti. Z odgovornostjo, ki mi je bila
zaupana, sem se z leti vse bolj organiziral. Omislil sem si zvezek, ki sem ga celo
poletje nosil s sabo po taboru in zapisoval, kaj je treba še postoriti. Tako sem
imel jeseni pripravljen celoten spisek
del in nalog, ki jih je bilo treba narediti do
naslednjega tabora.

POMLADNA PESMICA
KO TE V SKLEPIH NEHA ŠČIPAT,
KO ODLOŽIŠ VOLNENI ŠAL,
KO ROKAVICE IN TRI KAPE
POSPRAVIŠ V ŠKATLO IN PREDAL;
KO MLADE DAME V TESNIH BLUZAH,
VES MOŠKI SVET OPOZORIJO,
DA SPET PRIŠEL JE PRAVI ČAS
ZA VZDIH IN SRČNO ARITMIJO.
KO TOPLO SONCE VSE OGREJE,
DA JUTRO ZMAGA MEGLO, HLAD,
POVEJO PTIČI V GRMOVJU,
DA SE VRNILA JE POMLAD.
Andrej Bleiweis
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Poleg tehničnega dela si v taboru pustil
velik pečat kot taborovodja pionirske
skupine. Kaj je bilo tisto, kar ste ti in tvoji
sodelavci delali tako drugače?
Moje delo v pionirski skupini se je najprej
začelo v začetku 70. let kot pomočnik taborovodje pri Tinetu Pardubskem. Leta
1975 pa sem postal taborovodja pionirske
skupine, ki sem jo vodil vse do leta 1983.
Izkušnje, ki sem jih pridobil pri tabornikih,
so zelo močno vplivale predvsem na moje
razmišljanje o programu tabora. Menil
sem namreč, da pretirano poudarjanje
telovadbe ni najboljše in da bi bilo pametneje približati in prilagoditi program naravi. Tako smo začeli z izleti po Kamenjaku,
imeli smo taborne ognje, pisali smo žuro,
organizirali smo nočno bivakiranje zunaj
tabora, dežurni so na podlagi temperature in pritiska pisali vremensko napoved,
izjemno veliko aktivnosti se je preselilo
ob morje in vanj. Ena izmed zelo uspešnih
aktivnosti je bilo, recimo, učenje surfanja.
Na zbornem mestu smo imeli celo lasten simulator, ki sem ga sam skonstruiral. Po taboru smo začeli postavljati tudi
različna igrala za otroke. Skratka, veliko
stvari smo postavili na novo in ves čas
me je podpiral in zagovarjal Jože Zalokar.
Ravno tako nam je skoraj vedno priskrbel

rekvizite, ki smo jih potrebovali za izvedbo
programa.

zeti za delo, da sploh nismo šli v tabor
na kosilo, ampak so nam ga prinesla
dekleta kar na plažo. Bilo je tudi kar nekaj zanimivih trenutkov zaradi našega
početja. Tako sta se na plaži enkrat pojavila dva Nemca, ki sta si vzela kar precej prostora zase. Kar mi seveda ni bilo
po godu. Vzel sem majzelj in kladivo ter
pričel tolči skale samo pol metra stran
od glave nemške gospe. Moje početje je
prenašala pet minut, potem pa je rekla
“Gema Franc’l” in sta pobrala vso šaro
ter ne prav dobre volje odšla. Kar nekaj
težav na Fotrovi plaži smo imeli z domačini, saj smo tja hodili tisti člani društva,
in tudi ostali, ki smo bili ljubitelji nudizma. Česar pa domačini niso odobravali.
Tako so nam neki večer celotno področje plaže namazali z drekom in nam do
prve nevihte, ki je plažo sprala, onemogočili njeno uporabo. Ne glede na vse pa
imam v povezavi s to plažo in Premanturo same lepe spomine. 

Še ena od premanturskih znamenitosti,
ki nosi tvoj pečat, je plaža na Kamenjaku, ki jo člani društva še danes imenujejo Fotrova plaža. Nam lahko zaupaš
zgodbo o nastanku te plaže, ki je bila v
svoji prvotni podobi precej neugodna za
uporabo?
Teren, kjer se nahaja omenjena plaža, smo našli enkrat v sredini 60. let v
zalivu Valun, ki ima krasen pogled na
popoldansko zahajajoče sonce. Najprej
smo z ljudmi iz tabora, ki so tudi hodili
na to plažo, sklenili, da moramo nekako
rešiti zelo težaven izhod iz vode. Iz tabora smo začeli prinašati orodje in počasi
ravnali špičaste skale v stopničke. Nato
smo poravnali plato, s katerega smo
skakali v vodo. Potem nas je začelo motiti žuljenje skal, ko smo se sončili. Pa
smo sklenili tudi te dele plaže poravnati.
Moraš pa vedeti, da smo
celotno delo opravili ročno. Vsi ti “popravki” so trajali več let in je bilo včasih
POLETJE V PREMANTURI
kar zanimivo početje, pri
35 stopinjah na soncu.
NESKONČNA MODRINA OD DNA DO NEBES,
Včasih smo bili tako zavBRNISTRA RUMENA JE VSE DO OBZORJA,
TRAVNIK ZELENI SE SONČI DO MORJA,
KOVAČNIK ZARDELI ŽDI V SENCI DREVES.
V CIPRESAH RODI POZLAČEN SE IZVIR,
SAPA POMLADNA CRKLJA MLADO ŽITO,
VSE JE V PROSOJNO TIŠINO ZAVITO,
POPOLDAN POGREZA SE V TIHI VEČER.
PRHNE ČEZ OLJKE OSAMLJENA PTICA,
SENCA KRILATA ZDRSI PREKO VEJE,
V BOROVI KROŠNJI UTIHNE SENICA.
SLAVČEK OGLAŠA IZ ŽIVE SE MEJE;
LADJA V DALJAVI, NEKJE LASTOVICA;
LUNA SREBRO MED HRASTOVJE ZASEJE.

Andrej Bleiweis
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Letni tabori ŠD Narodni dom
piše: Sašo Barle

V

društvu so že od samih začetkov pomembno vlogo imele tudi dejavnosti zunaj telovadnice. Ena
izmed najpomembnejših je letni tabor, ki članom
društva ponuja prijetno obliko druženja v poletnem času
in, predvsem v začetnih letih organizacije taborov, tudi
nadaljevanje telovadne dejavnosti v naravi. Zelo nazorno razmišljanje o koristnosti letnih taborov, ki je tudi v
današnjih časih še kako aktualno, je v Letnem poročilu
Ljubljanskega Sokola leta 1931 zapisal Mitja Švigelj: »Taborjenje moramo smatrati za važnega činitelja telesne
vzgoje in za neko panogo telovadnega društva. Taborjenje nudi vsakemu njegovemu udeležencu izredno mnogo,
predvsem: človek se dobro razgiba v zdravi in lepi naravi,
svojo telovadbo prestavi v sredo svežega zelenja, v bližino bistre reke in osvežujočega gozdnega ozračja in je ves
dan izpostavljen takemu zdravemu vplivu narave. Razen
tega živi v prijetni družbi in igri ter čuva red, disciplino in
organizacijo. Ali ni tako taborjenje koristno za mladega
človeka? Jasno je torej, da taborjenja ne smemo smatrati samo za počitniško kolonijo, ki daje določeni dobi korist,
temveč za stalno in smotrno sredstvo telesne in pa etične
vzgoje, za kar mora biti tudi v tem smislu organizirano.«

1

V zgodovinskih arhivih je bilo do sedaj najdeno, da so
prvi letni tabor organizirali ravno leta 1931 pri vasici
Ribno nad Radovljico ob Savi Bohinjki. Taborjenje so
na isti lokaciji ponovili tudi leta 1932, kasneje pa se je
ta dejavnost zaradi različnih razlogov prekinila vse do
leta 1952.
Od tega leta naprej pa je društvo organiziralo letne
tabore neprekinjeno vse do današnjih dni. Taborjenja
so se izvajala na štirih različnih lokacijah.

SAVUDRIJA (1952):

-

lokacija: na področju današnjega avtokampa Pinjeta v Savudriji
termin: 24. julij do 21. avgust, v dveh skupinah
namestitev: 26 šotorov

Taborjenje v Savudriji je potekalo v dveh skupinah
po 14 dni. V prvi skupini, od 24. julija do 7. avgusta, je
pod vodstvom vodnikov taborilo 68 otrok med 10. in
14. letom starosti. V drugi skupini, ki je trajala od 7. do
21. avgusta, pa je taborilo 66 mladincev in mladink ter
članov in članic društva.

OMIŠALJ, OTOK KRK (1953):

-

lokacija: pod vasjo Omišalj na otoku Krku
termin: 24. julij do 23. avgust, v dveh skupinah
namestitev: 33 šotorov

Taborjenje v Omišlju je potekalo v dveh skupinah po
15 dni. V prvi skupini, od 24. julija do 8. avgusta, je pod
vodstvom vodnikov taborilo 82 otrok med 10. in 14. letom starosti. V drugi skupini, ki je trajala od 8. do 23.
avgusta, pa je taborilo 72 mladincev in mladink od 14.
leta starosti naprej ter članov in članic društva.

2
1. Šotor in tabornik na društvenem taborjenju leta 1932.
2. Razpis taborjenja v Omišlju leta 1953 – termini skupin so drugačni, saj so jih naknadno spremenili.
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VALOVINE, PULJ (1954–1959)

-

lokacija: področje Valovin (blizu kopališča Stoja) pri
Pulju
termini: od začetka julija do druge polovice avgusta, v
treh skupinah
namestitev: v začetku med 35 in 40 šotorov, na koncu
že okoli 55 šotorov

-

Taborjenje na Valovinah je vsa leta potekalo v treh skupinah. Prva skupina (trajanje 20 dni) je bila vedno namenjena otrokom od 8. do 12. leta starosti, ki so taborili pod
vodstvom vodnikov, druga je bila namenjena taborjenju
družin, tretja pa taborjenju telovadcev društva od 12. leta
naprej. Obe skupini sta trajali po 15 dni. Prvo leto je taborilo v vseh skupinah skupno 110 oseb, zadnje leto pa
že 400.

3

4

PREMANTURA (1960–)

5

Tabor (prostor s šotori) so do leta 1967 postavili na najetem
zemljišču (zemljišče nad sedanjim taborom, kjer je danes
parkirišče za avtomobile), od leta 1967 pa so vse šotore imeli postavljene na lastnem zemljišču. Leta 1962 so, po nakupu
zemljišč, pričeli z izgradnjo glavnega objekta tabora – kuhinje z jedilnico, ki so jo naslednje leto tudi uradno dokončali
in odprli. V prvih letih so imeli postavljenih 57 šotorov in postopno povečevali kapaciteto tabora na sedanjih 110 šotorov.
Konec 80. let je v taboru letovalo največ oseb, in sicer jih je v
vseh skupinah taborilo skupno več kot 900. Leta 2016 jih je
taborilo nekaj več kot 600. Gonilna sila razvoja tabora v Premanturi je bil Jože Zalokar, ki je s svojimi sodelavci poskrbel
za izgradnjo večine taborne infrastrukture. Zelo pomemben
v razvoju tabornega življenja in aktivnosti je bil Andrej Bleiweis, v najtežavnejšem obdobju v času razpada Jugoslavije
pa je premanturski tabor vodila Tatjana Zupančič.

3. Šotor taborovodje v Valovinah. Gre za tipi, indijanski šotor. 4. Pogled na tabor v Valovinah s trdnjave. 5. Kuhinja v Valovinah.
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Taborjenje je do vključno leta 1973 potekalo v treh skupinah,
ki so večinoma trajale po 18 dni, od leta 1974 do 1986 v štirih
skupinah, od leta 1987 pa vse do danes pa v petih skupinah
(razen leta 2002 in 2003, ko je taborjenje potekalo v šestih
skupinah).
Zgodovino in razvoj letnih taborov ŠD Narodni dom sem jeseni
2016 v svojem diplomskem delu
opisal Sašo Barle, ki pripravljam tudi Zbornik letnih taborov
ŠD Narodni dom. Diplomsko
delo lahko najdete na povezavi:
http://bit.ly/2n0A4r2, zbornik
pa bo izšel predvidoma jeseni
2017. 

6

7

8

9

6. Požiganje grmičevja v Premanturi, kjer je sedaj zborno mesto, leta 1962, v ozadju je jedilnica v gradnji. 7. Večerni taborni zbor 8. Gradnja glavnega objekta tabora leta 1962.
9. Načrt tabora iz leta 1966, ko je bilo taborišče zadnje leto zunaj zemljišča tabora.
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Novice iz centra
V tokratnih novicah bom povzel jesenska dogajanja in tekmovanja, nekaj besed bo namenjeno novemu pravilniku FIG za naslednji olimpijski ciklus 2017–
2020, predstavil vam bom, kateri letniki letos prestopajo v višje kategorije
obveznih vaj, v centru pa smo dobili tudi nekaj novih vadbenih pripomočkov.
Za konec še nekaj besed o Alenovem novem elementu na bradlji, Saševi družinski sreči in kako z nestrpnostjo pričakujemo prva tekmovanja v letu 2017.
Seveda pa tudi povabilo na poletne priprave v Premanturi ne bo manjkalo.
piše: Igor Ivanuš

V

sak trener si na začetku vsake sezone reče, tokrat bo še bolje, tokrat bo
drugače, tokrat ne bo žuljev, tokrat ne
bo poškodb …, tokrat ne bo nesporazumov, tokrat ne bo strahu! Tokrat so samo
še ene »novičke iz gimnastičnega centra«. Kaj pa se je dogajalo v centru jeseni? Seveda smo se konec avgusta že vsi
zbrali, začeli pridno trenirati, tako članski
tekmovalci kot trenerji »mladičev« in njihovi varovanci. Učenje novih elementov,
s tem povezan strah za uspešno izvedbo, načrtovanje novih vaj, izhodiščnih
ocen, realiziranje ciljev. Naši mlajši tekmovalci so se od oktobra do decembra
udeležili nacionalnih tekmovanj pa tudi
dveh mednarodni tekem, Šalamunovega memoriala in tekme v Novem Sadu.
V Sloveniji smo imeli že kar tradicionalno
prvenstveno tekmovanje v Brežicah, Mariboru in za konec tekmovalne sezone državno prvenstvo v Novem mestu. Članski
tekmovalci so imeli državno prvenstvo že
oktobra v sklopu Šalamunovega memoriala. Bili pa so še na svetovnem pokalu
v nemškem Cottbusu. Vse rezultate v jesenskem delu sezone si lahko pogledate
na strani Gimnastične zveze Slovenije,
www.gimnasticna-zveza.si, pod zavihkom rezultati.

ZAČENJA SE NOV OLIMPIJSKI
CIKLUS

da bo v članski kategoriji po novem na
parterju treba izvajati dvojni salto naprej
ali nazaj, drugače bo tekmovalec kaznovan z odbitkom 0,3 točke. Glede na novi
pravilnik bomo v prihodnosti zagotovo
gledali še težje in atraktivnejše sestave.
Jupi!

Kot veste, se leta 2017 začenja nov olimpijski ciklus, ki se bo končal z olimpijskimi
igrami v Tokiu leta 2020. Prenovljen je bil
mednarodni pravilnik, v katerem je kar
nekaj sprememb. Pravilnik je namenjen
mladinskim in članskim kategorijam in
ne slovenskemu predelanemu pravilNekateri mlajši tekmovalci, ki tekmujejo
niku obveznih vaj za kategorije 6–14 let.
v sklopu obveznih vaj, bodo prestopali v
Večja sprememba je, da v pravilvišje kategorije. In sicer letnik 2009
iz ov1 v ov2, 2007 iz ov2 v ov3,
niku ni več petih strukturnih
2005 iz ov3 v ov4, 2003 iz
skupin oziroma posebnih
ov4 v ov5. Ostali letniki oszahtev, ampak le še štiri.
VABLJENI NA
To pomeni, da bo tudi
tajajo v enakih kategorijah
ORGANIZIRANE
za sodnike sojenje lažje
obveznih vaj kakor v letu
2016.
in hitrejše. Prav marca
AVGUSTOVSKE PRIPRAVE
bomo tako nacionalni
V PREMANTURI. IMELI SE V gimnastičnem cenkakor tudi mednarodni
tru so se letos izboljšale
sodniki opravljali sodBOMO SUPER!
niške izpite za novo štirivadbene razmere. Dobili
letno obdobje. Mednarodni
smo novo plezalno vrv, ki jo je
naš Jan zmontiral kar na moške
seminar bo potekal v Zagrebu,
iz našega društva se ga bo udeležil
kroge. Bravo in hvala, Jan. Plezanje po
vrvi je ena od osnovnih vaj za moč v gimSebastijan Piletič, Enis Hodžić Lederer
pa ga je potrdil že na Interkontinentalnastiki, ki pa žal ni zelo priljubljena med
nem sodniškem seminarju decembra.
mlajšimi fanti, saj zahteva veliko moči
Vso srečo fantje, kajti že tako v Sloveniji
rok in zgornjega dela telesa. Če jo redno
in dosledno izvajaš že od malih nog, se ti
primanjkuje mednarodnih in nacionalnih
v kasnejšem obdobju zelo obrestuje.
sodnikov. Kot zanimivost naj še omenim,
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RUMENE GIMNASTIČNE NOVIČKE

Pa pojdimo še malo med rumene gimnastične novičke. Če še kdo ne ve, je naš
upokojeni veteran Mitja Petkovšek že poleti uspešno, in to z desetko, diplomiral na
ekonomski fakulteti v Ljubljani in izpolnil
še en svoj življenjski cilj. Sašu Bertonclju
se je jeseni rodil sin Jan. Lahko si le predstavljamo, kakšno veselje in sreča je doletela družino Bertoncelj. Ne dvomim, da
bo Sašo še naprej odlično »jahal«. Nas je
pa lepo presenetil še en društveni veteran, Alen Dimic. Kljub svojim »rosnim« triintridesetim letom načrtuje in se uči nov
element na bradlji, ki bo že spomladi prikazan na tekmah in se bo imenoval prav
po njem, seveda ob uspešno prikazani
izvedbi. Poimenovali ga bodo verjetno dimic 2, ima pa Alen že en svoj element na
prav istem orodju. Srečno, Alen! Tudi Žiga
Šilc se uspešno pripravlja na preobrazbo
parterne vaje. Mislim, da ne bo imel veliko težav, saj ima veliko delovne vneme in
znanja za prilagoditev na nov pravilnik. V
zadnjem času mu je hrbet povzročal nekaj težav, ne dvomimo, da bo tudi te prepreke preskočil.

Hitro se bliža spomladanski del sezone,
čaka nas kar nekaj tekmovanj, še posebej
člansko vrsto ŠD Narodni dom. Naši fantje marca začenjajo s svetovnimi pokali v
Bakuju, se selijo v Doho, ki bo tudi dober
pokazatelj forme pred evropskim prvenstvom v Cluju Napoci v Romuniji. Po EP
2017 pridejo na kratek obisk v domačo
državo in iz sončnega Kopra, kjer bo prvič
potekal svetovni pokal na Primorskem,
odidejo že dodelane sestave prikazat v
hrvaški Osijek. Na koncu sezone se bodo
še enkrat pokazali domačemu občinstvu,
in sicer na pokalu Slovenije, ki ga bo tudi
tokrat organiziralo naše društvo. Naše
kadete marca čaka tekma v Linzu, tekmovali bomo na majskem pokalu Slovenije, junijskem pokalu Viča ter še na eni
mednarodni kadetski tekmi v Budimpešti.
Vsem želim prav lep spomladanski del
tekmovanj in seveda veliko odličnih vaj in
prikazanih novih elementov.
Za konec pa naj še najavim, da bodo
tudi to poletje organizirane avgustovske
priprave v Premanturi, in sicer od 31. julija do 7. avgusta 2017 za perspektivni
šport 1 in 3, za ostale skupine gimnastične šole pa v peti premanturski skupini.
Upam, da se jih udeležite v čim večjem
številu, imeli se bomo super! 

ZGODBE Z RECEPCIJE
Kaj je recepcija? Prostor, kjer sedi namrščena oseba, ki brez volje popisuje
ljudi? Delovno mesto, ki je rezervirano za brezvoljne in neambiciozne osebe?
Kaj pa, če vam povem, da je recepcija veliko več kot samo opis prostora. Veliko več kot opis poklica z delovnimi dolžnostmi, ki se lahko naštejejo na prste
ene roke. Vendar začnimo na začetku …
V Narodnem domu je recepcija sobica ob vhodu, kjer (kot ime pove) sedi receptor. Receptor je oseba, ki pričaka telovadce vseh starosti ob vhodu v telovadnico in izhodu iz nje. To je oseba, ki z veseljem vidi nasmejane obraze
marljivih otrok, ki (po šolskih obveznostih) pridejo na telovadbo, in njihovih
staršev, ki jih tja pripeljejo. Oseba, ki v poznejših večernih urah sprejme vedno starejše telovadce, ki ob zaposlitvi redno trenirajo. Receptor je nekdo, ki z
veseljem vidi reden prihod telovadcev na vajo in takoj opazi, če kdo manjka.
Nekdo, ki skrbi da je v popoldanskih urah vsaka garderoba pripravljena za
novo skupino telovadbe željnih oseb – nekdo, ki jih z veseljem pozdravi in z
njimi na kratko pokramlja.
V času svojega dela na recepciji se najbolj razveselim najmlajših članov, ki
(predvidevam, da skoraj takoj po koncu pouka) pridrvijo polni energije na telovadbo. Malčkov in otrok, ki že od malih nog vljudno pozdravijo, se preoblečejo
in počakajo na telovadbo. Tudi starejših najstnikov, ki jih v urah, ko se dan pretvori v noč, zamenjajo najstarejši. Velika večina jih pride veselih in polnih energije, čeprav ne dvomim, da ima marsikateri izmed njih lahko slab dan – tega
na njihovih obrazih ne opazim. Vendar sem v tem času opazil eno poglavitno
stvar, skupno vsem telovadcem. Ne glede na njihovo starost, vrsto vadbe ali
uro (ko se le-ta začne oziroma konča) imajo vsi ob prihodu v telovadnico željo
izkoristiti dan (in vadbo) do popolnosti ter poleg intelektualnega razviti tudi
svoj športni duh.
Naj sklenem s tem, da je receptor veliko več kot samo opis delovnega mesta.
Receptor je v Narodnem domu del odličnega kolektiva zaposlenih in članov –
ki vsakič z veseljem pride v službo.

Bojan Kuhar, receptor
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UROŠU JENKU
V SLOVO
Piše: Andrej Bleiweis

G

ledam fotografi jo
starejših
članov pri telovadbi s konca leta 1998.
V sredini med
nami je naš
dolgoletni
vodja Uroš.
Spomin mi zdrsi v leto 1967, ko
sem ga kot pripravnik spoznal
v konstrukcijskem biroju takratnega Zavoda za avtomatizacijo.
Bil je pedanten inženir, tako kot
je bil mnogo kasneje natančen
vodja telovadbe. Vsako vajo nam
je najprej razložil in pokazal ter
povedal, kateri del telesa te mora
boleti, če vajo izvajaš pravilno.
Nato smo skupaj vadili in po vadbi še igrali odbojko. Tako je šlo
dolga leta in postali smo dobri
prijatelji. Družila nas je želja in
potreba po razgibavanju že malo
okorelih teles. Društvo ga je za
njegovo prizadevnost nagradilo
s častnim članstvom. Kar nekaj
časa je bil tudi najstarejši telovadeči član društva. Po selitvi na
Letno telovadišče nas je pri telovadbi nekajkrat obiskal z nemalo nostalgije v očeh. Na začetku
letošnjega leta nas je v častitljivi
starosti tiho zapustil, nam pa ostaja spomin na vztrajnega in klenega možaka.
Zbogom, Uroš! 

Naša večletna trenerka Jerica Zeljković se je z novim letom odločila,
da je čas za spremembo, in odšla
novim dogodivščinam in izzivom
naproti. Zamenjala jo je Vanja Kavčič iz Gimnastičnega društva Zelena jama.
Dobrodošla, Vanja! Vso srečo, Jerica!

Sojenje v športni
gimnastiki
piše: Sebastijan Piletič

Š

portna gimnastika spada med konnajboljši sodniki iz vsake države članivencionalne športne panoge, pri
ce FIG. Na tem seminarju se predstavijo
katerih se razvrstitev odloča glede
vse novosti in sodniki na koncu opravina subjektivno oceno sodnikov. Čeprav
jo sodniški izpit. Najboljših 25 sodnikov
se Mednarodna gimnastična federacija
dobi najvišjo raven licence (brevet 1).
(FIG) trudi, da bi pripravila čim objekKmalu zatem FIG organizira več medtivnejši pravilnik za ocenjevanje
narodnih sodniških seminarjev, ki
(Code of point – COP), je še
potekajo v angleškem, franvedno ključna odločitev
coskem, nemškem, špansodnikov, ki določijo, ali je
skem in ruskem jeziku po
PRAVILNIKA ZA
bila izvedba posameznevsem svetu. Teh semiŽENSKO IN MOŠKO
ga tekmovalca uspešna
narjev se lahko udeležiali ne. Pravilnik za ocejo vsi ostali sodniki, ki bi
ŠPORTNO GIMNASTIKO
njevanje se dopolnjuje
želeli prejeti licenco za
SE NE RAZLIKUJETA
vse leto, ključne spresojenje na mednarodnih
membe pa nastanejo ob
tekmovanjih, vendar na
PRAV VELIKO.
koncu vsakega olimpijteh seminarjih ne morejo
skega ciklusa, ko izide nov
dobiti licence brevet 1.
pravilnik, po katerem sodniki
opravljajo izpit za naslednji olimpijSodniške komisije so glede na poski ciklus. Mednarodni sodniki se glede
membnost tekmovanja sestavljene iz
na uspešnost izvedenega izpita delijo v
različnega števila sodnikov, vendar v
štiri kategorije, pri čemer je kategorija
splošnem velja, da so razdeljene na
1 najvišja in kategorija 4 najnižja. Takoj
D-komisijo, ki ocenjuje predstavljeno
po nastopu novega olimpijskega ciklutežino sestave, E-komisijo, ki ocenjuje
sa Mednarodna gimnastična federacija
tehnično in estetsko komponento seorganizira Interkontinentalni sodniški
stave, ter na dodatne sodnike, kot so
seminar, na katerem lahko sodelujejo
časomerilci in linijski sodniki. Končna
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ocena po predstavljeni sestavi je sestavljena iz ocene D, ocene E in penalizacije za različne netipične napake (prestop
črte, prekoračitev časa, neprimernega
obnašanja, neprimernih oblačil ...).
Vsi sodniki morajo biti seznanjeni z vsemi podrobnostmi pravilnika za ocenjevanje, saj bodo za svojo nalogo na tekmovanju izvedeli šele tik pred začetkom
tekmovanja. Pravilnika za žensko in moško športno gimnastiko se na razlikujeta prav veliko. Razlikujeta se predvsem
v delu, kjer so različne specifike gimnastičnega orodja. Tako imajo dekleta
na parterju glasbo, fantje pa tekmujejo
na istem orodju brez nje. Na preskoku
so značilnosti enake, le da je orodje
za žensko športno gimnastiko visoko
125 cm, torej 10 cm nižje kot za moško
športno gimnastiko. Sistem ocenjevanja sestav pa je enak. Tekmovalci lahko
na tekmovanju izvajajo le prvine, ki so
navedene v pravilniku za ocenjevanje
(razen če 24 ur pred tekmovanjem prijavijo novo prvino), zato morajo sodniki
natančno poznati vse prvine, zapisane
v pravilniku. Le-teh je na vsakem orodju
približno 150. Prvino morajo sodniki prepoznati v realnem času, kar pomeni, da
med potekom vaje napišejo vsako prvino s posebnim gimnastičnim simbolom
in po končani vaji za vsako prvino označijo, v katero strukturno skupino spada,
kakšna je njena vrednost, seštejejo najtežjih 10 prvin, dodajo bonus za kombinacije in izračunajo izhodiščno oceno.
Za ta izračun imajo na voljo eno minuto.
Medtem sodniška komisija E za prikazano vajo za vsako posamezno prvino
odbije točke za malo (0,1), srednjo (0,3)
ali veliko (0,5) napako, ob morebitnem
padcu pa 1,0 točke. Za končen izračun
vseh odbitkov sešteje vse napake, ki so
se pojavile med prikazano vajo. Linijski
sodniki in časomerilci označijo posebne
odbitke, ki jih imenujemo penalizacija,
če tekmovalec prestopi črto na preskoku ali parterju ali prekorači dovoljeni
čas na parterju ali čas ogrevanja na bradlji ali gredi.
Izračun končne ocene na posameznem
orodju je torej sestavljen iz treh delov:

pod težino C, najtežje prvine pa segajo
do črke G ali celo H. Tekmovalcu sodnik
šteje le najtežjih 10 prvin, pri čemer je
A vredna 0,1, B 0,2, C 0,3 in tako dalje
do H, ki je vredna 0,8 točke. Da vaja ne
bi bila sestavljena iz enostransko izbranih prvin, so le-te razdeljene, glede na
značilnost gibanja, na štiri strukturne
skupine. Tekmovalec mora predstaviti iz
vsake strukturne skupine vsaj eno prvino, pri čemer iz iste ne sme biti več kot
petih prvin. Za vsako strukturno skupino
prejme 0,5 točke, skupaj največ 2 točki.
Ocena sodniške komisije D oz. izhodiščna ocena se torej izračuna tako:
2

A

0,1

0,2

3

B

0,2

0,6

1

C

0,3

0,3

1

D

0,4

0,4

1

E

0,5

0,5

2

F

0,6

1,2

KO = D + E – P
Prvine so v pravilniku za ocenjevanje
razdeljene po težavnosti. Najlažje prvine, kot so stoja na rokah na parterju,
krogih ali bradlji, kolo na konju z ročaji ali
veletoč na drogu, so težavnosti A. Težje
prvine, kot so dvojni skrčeni salto nazaj
na parterju, dvojni skrčeni salto nazaj z
bradlje ali tkačev na drogu, so označeni

3,2
4

St. sk

0,5

2,0

Sodniška komisija E določi odbitke, glede na predstavljeno sestavo. Tako npr.
za rahlo pokrčene noge ali roke, rahlo
nestabilnost pri doskoku, preprijem z
roko ipd. odbije malo napako oz. 0,1 točke, za malo močnejše krčenje, daljši korak odbije srednjo napako oz. 0,3 točke
in 0,5 točke oz. veliko napako pa odbije
takrat, ko se tekmovalec z roko dotakne tal, mu pri izvedbi pomaga trener ali
naredi kakšno drugo zelo veliko napako.
Če tekmovalec pade z orodja ali nanj pa
mu E-komisija prisodi odbitek 1,0 točke. Sodnik svoje odbitke sešteje in jih
odšteje od 10,0. Nato pa od ocen vseh
sodnikov odstranijo najnižjo in najvišjo ter od ostalih izračunajo povprečno
vrednost.
Na semaforju se prikažejo tri ocene (izmišljen primer):
Izhodiščna ocena (D)

5,2

Odbitek (E)

8,3

Penalizacija (P)

0,3

Končna ocena D + E - P

13,2

5,2

Pri tem so lahko na določenih orodjih,
kot so parter, drog, gred ali dvovišinska
bradlja, štete tudi povezave med prvinami.

FIG si prizadeva, da bi bili pravilniki čim
objektivnejši in bi imeli sodniki čim manj
prostora za subjektivno presojo. Vendar
bo na koncu vedno odločalo izurjeno
sodniško oko ter presoja vsakega posameznega sodnika. 
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Obrambni mehanizmi
Obrambni mehanizmi človeka branijo in čuvajo v stresnih situacijah. Katere tehnike in načine za blaženje posledic stresa pa uporablja, je odvisno od vzorcev, notranjih zapisov in čustvenih vibracij. Kot pravi dr. Gabi Čačinovič - Vogrinčič, so obrambni mehanizmi koristni, ker
ščitijo posameznika. In kot nadaljuje dr. Jože Ramovš, dokler jih prepogosto ne uporablja,
ker lahko vodijo v mehanizme omamljanja, ki pa se sprožajo avtomatično (t. i. začaran krog).
In takrat naj bi človek poiskal pomoč (iti po moč), se tako uredil na vseh šestih razsežnostih
sočasno, torej izstopil iz začaranega kroga zasvojenosti in omam ter drugih večjih stisk.
piše: Ana Hram
PSIHOFIZIČNO RAVNOVESJE

Psihoanalitičarka dr. Clarissa Pinkola Estes
pojasnjuje, da je dobro vse, kar oživlja posameznikovo psihofizično ravnovesje, najbolj pa skozi prispodobo priporoča »odhod
v gozd« (v mir in tišino, npr. narave). Da bi
ponovno uveljavil svoje psihične potrebe
(pri nadrejenem, partnerju, starših in drugih sorodnikih, otrocih, okolju), je kdaj potrebno oditi, torej se za nekaj časa umakniti
in zbrati koščke lastnega sebstva skupaj.
Četudi je to drugim manj razumljivo, tudi
nesprejemljivo, je potrebno oditi, oditi po
lastno celovitost. Tovrstni odmiki so lahko
včasih šteti v urah, včasih v dnevih, tednih,
tudi v mesecih in letih. Potrebni so, še posebej bolj introvertiranim osebam, senzitivnim, čutečim in čuječim osebam, osebam z večjo empatijo, tistim osebam, ki se
razdajajo, pomagajo drugim, popustljivejšim in kompromisnim, tistim osebam, ki
imajo okoli sebe toksične ljudi, ipd.

ČUSTVENE VIBRACIJE

Vsak človek ima čustva in s tem svojo
čustveno vibracijo. Ta je podana v Lestvici zavedanja od 1 do 1000 Hz, kjer težja
čustva, kot so občutek krivde, strah in jeza,
vibrirajo na nižjih frekvencah, medtem ko
ljubezen, radost in mir na višjih. Na dnu
lestvice so občutek krivde (30 Hz), apatičnost (50 Hz), žalost in potrtost (75 Hz),
strah (100 Hz) in ponos (175 Hz). Jeza ima
frekvenco 150 Hz, ker ima potencial ljudi
potegniti iz apatičnosti in potrtosti. Avtor
lestvice je psihiater dr. David R. Hawkins,
ki pojasnjuje, da obstajata dve frekvenci, ki
omogočata rast, in sicer je prva na 200 Hz,
druga na 500 Hz. Od 700 do 1000 Hz je vrh

lestvice, kjer se nahajajo zgolj velike modre
osebnosti. Pogum vključuje področje raziskovanja, doseganja ciljev, neustrašnosti,
odločnosti in moči in vibrira s frekvenco
200 Hz, pripravljenost pomagati ima 310
Hz, sprejemanje 350 Hz, brezpogojna ljubezen 500 Hz, radost 540 Hz in mir 600
Hz. Višjo čustveno vibracijo človek ima,
več in bolje vpliva na druge ljudi in okolje.
Večina ljudi ima frekvenco žal nižjo od 200
Hz, skupna povprečna frekvenca vseh ljudi
na svetu pa dosega zgolj nekaj Hz čez 200.

ČLOVEŠKE DANOSTI

Človeku je dano veliko, pojasnjuje tudi inspirativni Og Mandino, torej moč mišljenja, moč ljubezni, moč volje, moč smeha,
moč domišljije, moč ustvarjalnosti, moč
načrtovanja, moč govora, moč molitve in
hvaležnosti in predvsem moč odločanja.
A odločiti se mora, da bo ljubil, se smejal,
ustvarjal, vztrajal, pohvalil, pomagal, srčno dal, ko daje, se lotil danes in ne odlašal na jutri, bil hvaležen, rasel, živel. Da bo
preštel svoje psihofizične danosti, videl
svojo edinstvenost, vedno naredil več,
kot je potrebno, in modro uporabljal moč
odločitve. Seveda pa vse počel - oplemenitil z ljubeznijo. Z ljubeznijo do sebe, z ljubeznijo do drugih, živali in celotne narave,
stvarstva. Torej, človek ima posebno sposobnost – sposobnost odločanja, odločanja za modrost, za ljubezen in višanje čustvene vibracije, kar je odlična preventiva
pred stresom, boleznimi, zasvojenostmi
in omamami itn. Biti modri, hvaležni, ljubeči ter nenehno višati čustveno vibracijo
je pot poti, ki globoko osrečuje in ohranja
psihofizično ravnovesje in zdravje. 

Literatura: Čačinovič - Vogrinčič, G. (1998). Psihologija družine. Ljubljana: Znanstveno publicistično središče. Hawkins, D. R.
(2012) Power vs. Force: An Anatomy of Consciousness. Sedona, Arizona: Veritas Publishing. Mandino, O. (2002). Največji čudež na svetu. Ljubljana: Založba Tuma. Pinkola Estes, C. (2003). Ženske, ki tečejo z volkovi. Nova Gorica: Založba Eno. Ramovš,
J. (2010). Preprečevanje omamljanja in zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.
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(Pre)mislimo s srcem
Težave opažamo tako rekoč na vseh področjih delovanja človeške družbe.
Da bi ustvarili dobo miru in blagostanja v tretjem tisočletju, bo treba prenoviti skoraj vse svetovne sisteme in družbene mehanizme. Njihove temelje, v
katerih je preveč strahu, je treba zamenjati in zgraditi svet na novo. S strahom omehčano človeštvo v zadnjem desetletju pristaja na marsikaj, kar bi
še pred desetletjem izzvalo hud odpor. Terorizem je zelo uspešno opravil
svojo nalogo. Zdi se, kot bi se kolo napredka ustavilo in se začelo pomikati
celo nazaj. A ta proces ne more trajati dlje časa. Najverjetneje bo človeštvo
v naslednjih letih doživelo dramatične spremembe, kakršnih si ta hip ne
znamo predstavljati.

N

ajhuje je, da mlade generacije vzgajamo
tako, da jih od rane mladosti duhovno pohabljamo. Preprečujemo jim, da bi se razvili v misleča bitja, zavedajoča se svojih moči.
Spreminjamo jih v živa skladišča neuporabnih
podatkov, odtrgana od neder narave in oropana za povezanost z njo; zrastejo v odrasle, ki
ne najdejo smisla v tem razčlovečenem svetu.
Temeljita sprememba vzgoje in šolskih ter izobraževalnih sistemov je dejanje, ki bi civilizacijo usmerilo k napredku.

-

OTROCI SE MORAJO
ŽE V RANIH LETIH NAUČITI,
KAKO SKRBETI ZA SVOJE
ZDRAVJE, KAKO ZAČUTITI
NARAVO IN SEBE, KAKO IZOBLIKOVATI USTREZEN ODNOS DO
STVARI IN KATERE SO RESNIČNE VREDNOTE.

Nova človeška družba bo v tretjem tisočletju
najverjetneje storila naslednje:
- uvedena bo pravična delitev dobrin, ki bo
temeljila na naravnih virih in možnostih;
- blagostanje družbe bo pomembnejše od
blagostanja posameznika;
- sožitje z naravo bo ena od najpomembnejših družbenih zahtev;
- izkoriščanje človeka po človeku ne bo več
sprejemljivo;

onemogočeno bo bogatenje na račun izkoriščanja narave;
mezdno delo bo odpravljeno, tovarne bodo
robotizirane;
človek se bo udejstvoval na področju, ki
mu je pri srcu in duši;
omogočeno bo ceneno pridobivanje energije, oskrba z njo bo brezplačna;
morebitni finančni sistem ne bo vključeval
obrestovanja;
vojaške operacije in vojna industrija bodo
šle v pozabo;
v skrbi za zdravje bosta zagotovljena izobraževanje in vsestranska preventiva;
najvišji smisel družbe bosta skrb za duhovno rast in svoboda posameznika.

V zadnjem desetletju so nam energije še posebno naklonjene za duhovno napredovanje.
V zelo kratkem času se lahko zgodijo dramatične družbene spremembe, za kakršne bi
bilo nekoč potrebno mnogo več časa. Naravni
procesi potekajo vse hitreje. Tudi zavest človeštva se spreminja hitreje, kot lahko dojamemo.
Strah pred nejasno prihodnostjo je odveč.
Prav tako je odveč vsaka obsodba sedanjih
razmer in krivcev zanje. Razumeti je treba, da
je vse, kar se nam dogaja, resna duhovna šola.
Napake so najboljši smerokazi. Da bi postal
kaj več od tega, kar si, moraš vedeti več – o
sebi. Spoznanje, da si bitje neverjetnih moči,
ki v svoji zavesti ustvarja svet in okoliščine,
ki jih izkušaš zgolj zaradi lastnega napredka,
prežene tesnobo, malodušje in strah. Takrat
se ob vseh grožnjah, stiskah in preizkušnjah
le nasmehneš in si rečeš: »Zakaj mi je ta izkušnja potrebna, kaj me skuša naučiti?« 
Povzeto po knjigi Zorana Železnikarja Človek je več.

