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Programi vadb in urniki ŠD Narodni dom 2017/2018
Intervju: Nuša Jarc in Jan Stanko Černe
K aj dogaja: Nova velika prožna ponjava v Študijski telovadnici
Šestdnevno smučanje KOPE 2018: Smučajte z nami!

SEZONSKE KARTE

(veljajo od 4. 9. 2017 do 8. 6. 2018, razen če ni navedeno drugače)

Vse cene so v evrih. Cenik se lahko
tudi spremeni skladno s sklepom
Upravnega odbora ŠD Narodni dom.
* V oddelku starši z otroki se za
spremljevalca otroka (npr. eden od
staršev oz. starih staršev) plača še
članarina za podporne člane (25 €).
** Cena za začetni tečaj aikida velja
za 4-mesečno vadbo – 30 vadbenih
enot (2. 10. 2017 do 31. 1. 2018).
*** Cena za šakti flow velja za
5-mesečno vadbo – 17 vadbenih enot
(19. 9. 2017 do 31. 1. 2018 oz. 1. 2. do
12. 6. 2018).
**** Možna je kombinacija vseh treh
vadb. Ob vpisu izberete vadbo in dan
obiska v tednu.

ke

z.

ro
ob

na

at

ni

n
ur

kr

te
e/

ob
na

en

ro

de

ke

z.
ni

n

at
kr

de

CICIBANKE
& CICIBANI

2

258€

274€

1

154€

164€

6-9
M/Ž

NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA (1. TRIADA)

3

295€

314€

1,5

179€

188€

NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA

4

382€ 404€

2

258€

274€

5
M/Ž

GIMNASTIČNI VRTEC
(DEČKI IN DEKLICE)

3

295€

314€

M: 6-9
Ž: 6-8

GIMNASTIKA 1
(DEČKI IN DEKLICE)

3

295€

314€

7-15
Ž

GIMNASTIKA 2
(DEKLICE)

4

382€ 404€

9-12
M

GIMNASTIKA 2
(DEČKI)

4,5

435€ 459€

3

295€

314€

M:12-20
Ž: 8-18

GIMNASTIKA 3
(DEČKI IN DEKLICE)

6

480€ 507€

M: 6
Ž: 6-7

GIMNASTIČNA ŠOLA
(DEKLICE, DEČKI)

4,5

435€ 459€

7
M

USMERJEVALNI
ŠPORT 1

5,5

477€

53€/
mes

8-9
M

USMERJEVALNI
ŠPORT 2

10

658€

67€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

10+
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT 1

12,5

717€

73€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

10+
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT 2

18

777€

79€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

50+
Ž

STAREJŠE ČLANICE 1 IN 2,
PILATES ZA ZLATOLETKE

2

180€

192€

1

103€

113€

50+
M/Ž

PREVENTIVA
IN ODBOJKA

2

180€

192€

1

103€

113€

20+
M

KOŠARKA,
MLAJŠI ČLANI

1,5

135€

143€

30+
M/Ž

MLADINCI TVD PND

1,5

91€

96€

15+
M/Ž

AIKIDO –
ZAČETNI TEČAJ**

3

117€

126€

15+
M/Ž

AIKIDO –
REDNA VADBA

3

225€ 239€

15+
M/Ž

ŠAKTI FLOW ***

9+
M/Ž

AKROBATIKA, AKRO-GIM

3

319€

po

no

v

10-15
M/Ž

ku

O predčasnem prenehanju
obiskovanja izbrane vadbe je treba
obvestiti pisarno društva takoj,
ko nastopi razlog za to. Društvene
članarine ne vračamo, vadnino pa
vrnemo samo ob dolgotrajnejši
poškodbi ali bolezni (odsotnost oz.
nezmožnost obiskovanja vadbe več
kot 30 dni) na podlagi zdravniškega
potrdila, ki ga je treba skupaj s
prošnjo za vračilo dela vadnine oddati
v pisarno društva najkasneje 1. teden
po koncu zdravljenja.

4-6
M/Ž

4,5

1

347€ 368€

118€

40€

125€

4,5

435€ 459€

1,5

235€ 248€

340€
na

Študenti in dijaki imajo ob
predložitvi dokazila o vpisu
za šolsko leto 2017/2018 10 %
popusta na sezonsko karto.

164€

10

UGODNOSTI IN POPUSTI
Ob sočasnem nakupu sezonske karte za 2. družinskega
člana priznamo 20 % popusta, ob sočasnem nakupu
sezonske karte za 3. družinskega člana pa 30 % popusta.
Popust se obračuna pri najnižji ceni karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in
sestre do 18. leta starosti ter
njihovi starši.

154€

eč

Ob nakupu sezonske karte je treba
plačati tudi društveno članarino za
tekočo sezono. Pri plačilu na več
obrokov (do trije zaporedni mesečni
obroki) je cena sezonske karte višja.

1

es

Društvena članarina velja za sezono
2017/2018 (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018).

274€

15+
M/Ž

AEROBIKA, PILATES,
F.I.T.T. TRENING ****

neom. 414€

2

258€

m

25 €

258€

na

DRUŠTVENA ČLANARINA
ZA PODPORNE ČLANE
netelovadni programi

2

eč

50 €

STARŠI Z
OTROKI*

es

DRUŠTVENA ČLANARINA
za telovadne programe

2-4
M/Ž

m

CENIK ZA SEZONO
2017/18
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PROGRAM

434€

49€

3

362€ 380€

43€

274€

31€

1

194€

19€

204€

Mesečna karta
velja za tekoči
mesec (od 1.
do zadnjega
dneva v
mesecu).

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON

Foto: osebni arhiv

Koliko svetlobe
oddaja razgreto
telo?
E = mc². Tako je rekel Einstein. Nisem dovolj fizika in matematika, da bi vedela, ali to
(še) drži. Tudi njegovo, takrat
radikalno, novo hipotezo, da
moramo svetlobo oziroma
elektromagnetno valovanje

Kazalo

obravnavati kot tok delcev,
ki jih je imenoval kvanti, danes pa jim pravimo fotoni, so
znanstveniki že nadgradili. Če
sebe in drugih ne vidimo kot
skupek trdnih delcev, sprevidimo, da smo vsi energijski
tok, svetloba. Vse, kar nas
obdaja in prežema, je energija. Človeško telo je v vsakem
trenutku podvrženo energetski izmenjavi z okoljem. In ta
energija je neuničljiva.

ustvarjalnosti, idej, veselja,
tekmovalnosti, nagajivosti,
živahnosti in povezanosti so
izžarevali poleti na taborjenju,
da so sijali močneje od sonca
in polne lune. Osvetljevali so
šotore in borovce, svoje vodnice in vodnike, drug drugega in nas vse. Njihova energija
je poganjala življenje v taboru
vse poletje močneje kot jedrska elektrarna in verjemite, da
bo z začetkom jeseni osvetlila
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telovadnico, jih krepila na gimnastičnih treningih in jih
grela na smučanju.
Ujemite delček te čudovite
energije, pridite v telovadnico na vadbo, ki vam najbolj
ustreza, pridružite se nam na
smučanju na Kopah, spodbujajte naše tekmovalce. Zažarimo skupaj!
Jana Bogdanovski, urednica

O tej neuničljivosti starejši včasih malo podvomimo.
Zadnjič je prijatelj v najboljših
letih zavzdihnil: »Kot študent
sem z lahkoto opravil s sedmimi različnimi športi na dan,
zdaj pa lahko komaj na teden
…« Prikimala sem, utrujena po
jutranji jogi in popoldanskem
pohodu na oddaljeno plažo.
Ampak otroci, saj veste, ti so
pa res neuničljivi! V telovadnici in v morju, na športnih igriščih in plesišču, pri hoji, teku,
skakanju in plavanju. Toliko
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Ko te prevzame Premantura
Tudi letos sem komaj čakala in kot otrok odštevala dneve do Premanture. In ko nastopi dan P, je potrebnih le nekaj ur, ko se človek iz betonske norišnice prebije do premanturskega borovega gozda, kje
je Športni tabor Narodnega doma. Skočiš iz avta in na prvi vdih veš, da si na pravem mestu. Borovci
blagodejno zadišijo, škržati godejo na vse strune in preproga iz iglic je pogrnjena za vsakega gosta.
Piše: Anja Potočnik

K

o se odprejo vrata tabora, ti ni toplo
samo zaradi vremena, temveč zaradi številnih pozdravov in objemom
tabornikov. Nekateri so vrstniki, s katerimi smo kot otroci telovadili in taborili v
Premanturi; tukaj so njihovi otroci, ki so
v tabornih skupinah ali že taborni vodniki, pa tudi njihovi dedki in babice, ki so
bili nekoč naši vodniki. Skratka ena velika srečna družina v treh ali včasih celo
štirih generacijah. A to ni neka zaprta
druščina, saj se nam vsako leto pridružijo novi člani – od najmlajših do najstarejših, ki prinesejo svež veter ter nove
poglede in izkušnje. Dobrodošli so vsi, ki
si želijo zjutraj najprej zagledati borovce
in prijazne obraze.

Mnogi se čudijo in sprašujejo: »Kako to,
štiri, a legendarno ime ostane, debate
pa so ravno tako dobre in ognjevite kot
da stalno hodiš v Premanturo. Zakaj ne
greš kam drugam? Ali se še nisi navenekoč in smeh še bolj nalezljiv. Za to poličala?« Razumem, da ne »štekasedanje se sproti odkupimo, saj kot
taborniki že po taboru nezajo«. Toda premanturci dobro
vemo, zakaj je tako. Vedno
vedno prehodimo »na kilose najde družba za pogometre« ne ravno ravnega
vor ali skupen odhod na
terena. Glede na to, da
DOBRODOŠLI
plažo. Če pa potrebuješ
gre za tabor telovadneSO VSI, KI SI ŽELIJO
ga društva, je življenje
mir in samoto, to dvoje
ZJUTRAJ NAJPREJ
brezpogojno imaš. Sicer
aktivno in drug drugega
ZAGLEDATI BOROVCE IN
pa nas po navadi, vsaneprisiljeno spodbujaPRIJAZNE OBRAZE.
kega s skodelico kave
mo, da se veliko gibamo;
ali palčko s sladoledom,
jutranji teki in sprehodi in
prinese v »pentagon« – na
pa hoja na Kamenjak, kjer
klopce, ki jih je bilo včasih pet,
potem uživamo na številnih
zdaj pa so pred jedilnico resda le
najlepših plažah Jadranskega

KAJ DOGAJA

DRAGA UREDNICA
JANA!

SMISEL ŽIVLJENJA
Smisel življenja je ležanje na naši,

Piše: Andrej Bleiweis

z možgani na off in s fanti na straži.

S

Visenje na mreži med tremi drevesi,

ašu in tebi se zahvaljujem za
simpatično in izčrpno oblikovan intervju z mano. Z njim ste
mi prihranili kar nekaj pojasnevanj
mojim prijateljem in znancem. A ko
sem pazljiveje prebral vse napisano,
se mi je posvetilo, da nekaj zelo pomembnega nisem povedal, in to bi,
če je le možno, srčno rad dodal. V
Premanturi sem namreč doživljal in
preživljal najlepši del svoje mladosti in zorenja, najprej kot eden izmed
taborečih, nato kot vodnik vrste, kot
taborovodja in ne nazadnje kot oče
dveh hčera, vseskozi pa član delovnih skupin, ki so od zgodnjih pomladi
do poznih jeseni s svojim prostovoljnim delom in zagnanostjo skrbele,
da je vsakoletno taborjenje potekalo
čim prijetneje in nemoteno. A vse to
ne bi bilo tako simpatično in uspešno, če ne bi bil s celo vrsto enkratnih
ljudi, s katerimi sem sodeloval, nesebično prijateljsko povezan. Ob tej
priložnosti bi rad poudaril, da sem
glede vodnikov, pomočnikov, sodelavcev v delovnih akcijah in vseh, s
katerimi smo gradili, vodili, prepevali
in uživali, imel neverjetno srečo. Z
nostalgijo se spominjam časov, ko
nobena težava ni bila nepremagljiva, ko smo nekako vedeli, kaj hočemo in zmoremo, ko smo sodelovali
na najboljši možni način z zavestjo,
da delamo nekaj koristnega. Zato
se vsem, ki so kakorkoli prispevali
k temu, da mi ostajajo na tiste čase
najdragocenejši spomini, iskreno
zahvaljujem. 

na staro premantursko z novimi kolesi.

Smisel življenja je henganje v baru,
če ne boš pospravu Jan te bo okaru.
Sanjanje toasta in nočno bedenje,
naša Premantura je LEPO ŽIVLJENJE
1.ženska (2. taborna skupina)

morja, igramo badminton, namizni tenis,
kegljanje … ali pa zasluženo počivamo.
Taborjenje v Premanturi ima še en velik
čar. Tabor, ki kljubuje nadležnemu reku,
da so spremembe edina stalnica v življenju, je ohranil podobo in čar izpred
desetletij. Kot bi se v najpozitivnejšem
pomenu besede v njem ustavil čas. Vse
je preprosto in počutiš se, kot da bi odvrgel nepotrebni balast. Pa še nekaj je
neprecenljivo in spodbudno; otroci, ki so
v tabornih skupinah, neizmerno uživajo v
številnih športnih in ustvarjalnih aktivnostih. Uživamo pa tudi odrasli, ko vidimo
otroke, ki so v naravi, se gibljejo, smejijo,
sodelujejo, navezujejo nova prijateljstva,

5

obenem pa se tudi učijo življenjskih lekcij. Lepo je gledati otroke, ki se ne ločijo
na mlajše in starejše ter na fante in punce, ampak so vsi ena velika druščina, ki
se ima skupaj lepo in jim je mar drug za
drugega. »Jaz bi pa rad pohvalil prijatelja,
ker mi je pomagal poiskati …, ker me je
učil igrati pingpong, ker …,« slišimo njihove prisrčne pohvale na tabornih zborih.
Ko pa se kaj ušpiči, so meje tudi znane
in takrat so tla pred jedilnico in na plesišču pometena »do iglice«. Skratka lepo
je videti otroke, ki nimajo v rokah tablic
ali telefonov in ki resnično komunicirajo,
se družijo, plešejo, telovadijo, ustvarjajo
in prihajajo vsako leto s počitnic samostojnejši, bolj veseli in odgovorni. 

Poglej, kako nas vidijo galebi!

6
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28. pokal Narodnega doma in Pokal
Slovenije v moški in ženski športni
gimnastiki za leto 2017
Da je bila letošnja pomlad polna športne zagnanosti, organizacijskega navdiha, sodelovanja na vseh
ravneh, da je bilo veliko prelitega znoja, napetih mišic, razmišljanj, odločitev, sprejetih kompromisov,
neprespanih noči in za konec veliko dobrih sodelavcev, prostovoljcev, pridnih rok ter odličnih sponzorjev,
govori še ena uspešna organizacija 28. pokala Narodnega doma in Pokala Slovenije.
Piše: Igor Ivanuš

V

tokratnem članku bom poskusil v čim manj vrsticah strniti in razložiti, kako nastane oz. se organizira gimnastično
tekmovanje. Po navadi nas večina staršev in tekmovalcev
pride na tekmovanje, vse je lepo, sodniki na svojih mestih, trenerji ogrevajo svoje tekmovalce, glasba nas greje iz ozvočenja,
vsi nestrpno pričakujemo nastope svojih otrok. Nestrpnost narašča z začetkom tekmovanja, pogledi so vedno bolj usmerjeni
k semaforjem, ki prikazujejo rezultate posameznih vaj v živo.
Aplavzi, posrečeni nastopi tekmovalcev, super je. Tekmovanja
bo kmalu konec, nestrpno čakamo na razglasitev rezultatov.
Aha, še malica po naporni tekmi. Tekmovalci in trenerji so »odpuščeni«, adrenalin je naredil svoje, vsi veseli in neskončno utrujeni. 1. mesto …, 2. mesto …, 3. mesto …, tekme je konec, gremo
še nekaj pojest in domov. Fantje, dekleta, odlično ste se izkazali,
danes jaz plačam sladoled. Medalje pa le ne pozabite na mizi.
Decembra, ko je sestavljen koledar velikih tekmovanj, Gimnastična zveza Slovenije pošlje razpis za organizacijo in izvedbo

tekmovanj na ravni AKRO, gimnastike za vse in tekmovanj v MŠG
in ŽŠG. Društva, ki so zainteresirana za organizacijo, pošljejo na
GZS kandidaturo. Če je društvo ustrezen kandidat za organizacijo tekmovanja, ga strokovni svet GZS-ja potrdi in mu dodeli
izvedbo tekmovanja. Tako smo mi kot društvo tudi letos dobili zaupanje za organizacijo Pokala Narodnega doma in Pokala
Slovenije za leto 2017. Seveda pa se vse najlepše šele začne …
Ker je organizacija takega tekmovanja obsežna, saj tekmuje več
kot 300 tekmovalk in 100 tekmovalcev v dveh dnevih, je treba
najprej ustanoviti odbor za organizacijo tekmovanja. Društvo na
kolegiju soglasno določi vodji moškega in ženskega dela tekmovanja, ki pozneje razdelita naloge ostalim sodelavcem. Od vodje
za postavitev dvorane, nabora in komunikacije s sodniki, koordinatorja za pridobitev sponzorjev, dobavitelja medalj, pokalov,
okrasitve dvorane, razdeljevalca medalj, vodjo redarjev, tehniške
komisije za obdelavo rezultatov, vpisovalcev ocen, nabave malice, razdeljevalca malice, napovedovalca, zdravnika, tonskega
mojstra pa še marsikoga sem verjetno pozabil omeniti. Ne bom

KAJ DOGAJA
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
IN TEKMOVANJ
september

december

2. 9. 2017
Festival telovadbe na
Letnem telovadišču

december 2017
Mednarodni memorial
Laze Krstića in Marice
Dželatović v športni
gimnastiki v Novem Sadu

4. 9. 2017
Začetek telovadne sezone
2017/2018

pa pozabil omeniti naših prostovoljcev, ekipi naših zvestih akrobatov, staršev in dela ekipe Gib Šiške, ki so prispevali velik del
pri postavitvi dvorane. Kajti za uspešno izvedbo najprej potrebujemo sodnike, postavljeno dvorano in rezultate. Še posebno
zahvalo bi namenil Maji Premrl, ki je mojstrica sistemskega urejanja GZS-jeve aplikacije rezultatov in odlična ter zelo učinkovita
prostovoljka.

4. 9.-8. 9. 2017
Teden odprtih vrat ŠD
Narodni dom
8. 9. 2017
Svetovni pokal v
športni gimnastiki v
Szombathelyju

Ker moram še nekaj besed nameniti našemu društvu, bom zelo
kratek. Veste, vsi so po navadi zelo navdušeni in polni energije,
ko tekma nastaja, ko je tekmovanja konec, se pa vsi razidejo,
vsak ima kaj nujnega … Vendar ne pri nas. Kljub utrujenosti in
neprespanih nočeh smo strnili vrste in pospravili dvorano, kot
se »šika«. Kot vodja moškega dela bi se še posebej zahvalil svoji sodelavki Vanji Kavčič, pisarni ND, še posebej Sašu Barletu
– kolegi, naslednje leto gremo še na bolje! Pa še nisem čisto
pri koncu, veste, včasih rezultati ne povedo vsega, govorim o
rezultatih gimnastičnih tekmovanj. Lahko pa rezultati pokažejo
mnogo tistega, kar je nad nami, odličen kolegij, energijo, željo po
več, željo po ciljih in estetiki. Močno upam in želim, da se snidemo tudi spomladi 2018.

16. 9. 2017
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Parizu

Tekmovanja na tako visoki ravni prav gotovo ne bi mogli pripraviti brez pomoči svojih sponzorjev in donatorjev, ki so bodisi s finančnimi sredstvi ali v obliki promocijskih izdelkov pomagali pri
ustvarjanju tekmovanja, ki bo šlo v spomin mnogo udeležencev.
Za njihov prispevek se zahvaljujemo:

28. 10. 2017
6. mednarodni Trampoline
Alpencup v Salzburgu

•
•

november

•
•
•
•
•
•

Centru Interspar Vič,
Dormeu in Delimanu Slovenija,
skupini Valina,
Vrtnarstvu in cvetličarstvu
Brank,
Petrolu
CCE,
Erfi,
restavraciji Via Bona,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enku sport,
Zavarovalnici Triglav,
Elektru Ljubljana,
Blazinam FX,
4P – fitnesklubu Stegne,
Gimnastičnim dresom For
You,
NLB Viti,
Založbi Kmečki glas,
Metki Janc.

Posebna zahvala gre Mestni občini Ljubljana, ki je delno sofinancirala izvedbo tekmovanja, Gimnastični zvezi Slovenije za
vso pomoč pri organizaciji in osebju Gimnastičnega centra Ljubljana.
HVALA! 

oktober
2. 10. 2017
Svetovno prvenstvo
v športni gimnastiki v
Montrealu

november 2017
Državno prvenstvo v
akrobatiki v Ljubljani
23. 11. 2017
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Cottbusu
27. 11. 2017
Začetek vpisa na tečaj
smučanja na Kopah

december 2017
Državno prvenstvo v
športni gimnastiki v Rušah
14. 12. 2017
Novoletni nastop in obisk
Dedka Mraza v Študijski
telovadnici

februar
februar 2018
Državno prvenstvo v
skokih z male prožne
ponjave
13. 2. 2018
Pustna zabava v Študijski
telovadnici
18. 2.–23. 2. 2018
Smučanje na Kopah
februar 2018
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Melbournu

marec
marec 2018
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Bakuju
marec 2018
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Dohi

april
2. 4. 2018
Začetek vpisa na
taborjenje v Premanturi
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15.–16. APRIL. POKAL RUŠ.

Punce višje uvrstitve kot preteklo leto, fantje v vseh
kategorijah na stopničkah.

Jure Mljač: "Jan, a veš da sm od lani izbolšu športnovzgojni karton. Veso kr za 30 sekund pa predklon za
10 cm."

SKLEPNI
DEL SEZONE
2016/2017

Velika žoga ni bila ovira, da ne bi skupni trud prinesel želenih rezultatov in uspešno opravljene naloge.

22. APRIL. GIMKOV POKAL V
ORGANIZACIJI LJUBLJANSKE
GIMNASTIČNE ZVEZE.

Udeležili so se ga otroci iz rekreativnih gimnastičnih
programov. Najuspešnejši so se uvrstili v finalno
tekmovanje, ki je bilo v sklopu svetovnega pokala v Kopru.

Še zadnje dejanje sezone 2016/2017. Tokratne aktivnosti so bile
tudi mokre, kar je bilo kot naročeno, saj je bila zunaj pripeka.

Ustne spretnosti so bile na tokratnem pikniku zelo zaželene.
Med sezono so se otroci naučili tudi natančnosti in vztrajnosti.

KAJ DOGAJA
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Nova velika prožna ponjava
v Študijski telovadnici
KDOR
NE SKAČE NI
NARODNODOMC

Piše: Sašo Barle

V

Študijski telovadnici je
do pretekle sezone kraljevala velika prožna ponjava oz. kanvas, ki pa je bila
že precej v letih. Ker smo ugotovili, da bi nas obnova kanvasa (zamenjava mreže in vseh
vzmeti) stala le malo manj kot
nakup novega, smo se seveda odločili za drugo možnost.
Kmalu smo našli znanju in populaciji v Študijski telovadnici
primeren kanvas. Nakup smo
realizirali pozimi 2017 in tako
že sredi lanske sezone članom omogočili kakovostnejšo
vadbo. Novi kanvas namreč
omogoča precej višje in bolj
nadzorovane skoke, hkrati je

okvir dovolj lahek, da je primeren tudi za transport in za
uporabo na različnih družabnih in promocijskih dogodkih
društva. Verjamemo, da nam
bo novi kanvas služil tako
dobro kot stari, ki smo ga donirali akrobatom v Novi Gorici.
Nakup nove velike prožne ponjave so velikodušno podprli
tudi trije sponzorji oz. donatorji:
• NLB Vita, življenjska
zavarovalnica,
• Elektro Ljubljana, d. d., ter
• Iustitia, d. o. o.
Še posebej pa se zahvaljujemo
Gimnastični zvezi Slovenije za
pomoč pri realizaciji nakupa.

Druženje na Letnem telovadišču je bilo pripravljeno za vse generacije.
Tudi športna oprema udeležencev je bila zelo zanimiva.

Letos nas je bilo na zaključku precej. Seveda je bilo največ gneče na vseh postajah, kjer se je dalo visoko skakati.

Ker so otroci vse leto pridno telovadili, so lahko naloge opravljali tudi z zavezanimi očmi.

Vse popularnejši prosti slog, ki se ga lahko varno učite tudi na
akrobatiki in akro-gimu na povsem novi veliki prožni ponjavi.
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Aikido: lepota nedorečenega
Kaj je aikido? Vprašanje, ki si ga
zastavi marsikdo, ko nas zagleda
ali se udeleži naših treningov, ki že
skoraj 40 let potekajo v Narodnem
domu. Odgovor nanj se skriva
tako v fizičnih odzivih na nevarne
situacije, s katerimi smo soočeni
v vsakdanjem življenju, kot tudi
v spoznavanju samega sebe in
svojega mesta v svetu. Raziskovanje
teh vprašanj in odgovorov poteka
z vadbo japonske borilne veščine
aikido in njenih raznovrstnih tehnik
na blazinah (tako prostoročnih kot
z lesenim orodjem), s katerimi si
prizadevamo ustvariti harmoničen
položaj, v katerem nobeden izmed
partnerjev ni več ogrožen.
Piše: Leon Megušar

Za ohladitev in popestritev smo letos prvič poskrbeli s postajo "slip&slide".
Milnica je še povečala drsenje, tako da so se nekateri prav daleč drsali.

Tako kot se na zaključku spodobi, smo tudi malo plesali …

… in se preselili na zabavo v pižamah v telovadnico. Najprej smo se še malo zabavali in igrali.

Nato je zapela kitara in otroci z njo.

KAJ DOGAJA
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A

ikido se trudi posnemati resnično življenje, v katerem ni
pravil, zato v tej veščini ne poznamo tekmovanj ali tekmovalnih pravil. Aikido je priprava na vsako življenjsko
okoliščino, napade ene ali več oseb in napade z orožjem. Pomemben del aikida so tudi vaje za skladnost uma in telesa, ki
nam v vsakem trenutku pomagajo ohraniti mirno kri in nas pripravijo na nepredvidljive življenjske situacije. Vaje delamo sami,
tehnike aikida pa vedno z enim ali več partnerji.
Vprašanja, povezana z aikidom, v Narodnem domu raziskujemo
že od konca 70. let, ko so se v Narodnem domu začeli treningi te
borilne veščine. Nekdanji začetniki so sčasoma postali inštruktorji in nosilci najvišjih mojstrskih naslovov v regiji in danes predajajo svoje znanje novim generacijam ter odpirajo nove vadbene centre aikida po Sloveniji in v tujini. Poleg rednih treningov v
okviru Narodnega doma vsako leto organiziramo tudi 10-dnevni
intenzivni seminar aikida na morskem zraku v Premanturi, na
katerem se srečujejo aikidoke iz vse Evrope.
Člani sekcije aikida v Narodnem domu treniramo pod okriljem
mednarodne zveze Ki No Kenkyukai Internationale pod vodstvom Doshuja Yoshigasakija, ki umetnost borilne veščine aikido razvija naprej in svoje znanje redno predaja na več kot 40
seminarjih po vsej Evrope in zunaj nje, dvakrat na leto pa tudi v
Ljubljani.
Vsak član ima svojo zgodbo, ki ga je povezala z aikidom, in vsak
je v njem našel to, kar si sam želi in predvsem potrebuje. V tem,
da aikido napolniš z vsebino lastnega življenja, se namreč skriva
lepota nedorečenosti aikida. V skladu s filozofijo aikida za vadbo

ni omejitev glede na spol, starost ter druge podedovane ali pridobljene zmožnosti ali nezmožnosti posameznika.
Če želite napisati svojo zgodbo, povezano z aikidom, vas vabimo,
da nas jeseni obiščete na treningih in pogledate, kako je videti ta
nedorečenost v praksi, ter se vpišete v začetni tečaj, na katerem
vas bomo pripravili za redno vadbo.
Za več informacij nam pišite na aikido.nd@gmail.com ali pa nas
poiščite na spletu: fb.com/aikidoND in www.ki-aikido.info. 

… in se seveda okrepčali s hladno pijačo in dobrotami z žara, ki so jih pripravljali mojstri iz restavracije Via Bona.

Potem pa spet skok v nebo, smo dali staršem slovo …

Smo pogledali še eno risanko in si zaželeli mirno noč.

Pssssst! Lahko noč in eno bolho za pomoč.
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Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Kopru
Pišeta: Vanja Kavčič in Sašo Barle

G

imnastična zveza Slovenije je od 12.
do 14. maja 2017 organizirala že 13.
svetovni pokal. Po Mariboru in Ljubljani je letos tekmovanje prvič potekalo
v dvorani Bonifika v Kopru. V petek so
najprej potekale kvalifikacije. Iz kvalifikacij se je najboljših 8 tekmovalcev na
posameznih orodjih uvrstilo v finale, ki
so ob televizijskem prenosu potekali v
soboto in nedeljo. Na tekmovanju je sodelovalo 152 tekmovalcev in tekmovalk
iz 32 držav. Udeležba je bila za svetovni
pokal zelo dobra in kakovostna, saj so
bili med tekmovalci tudi nosilci medalj
z največjih tekmovanj. Od slovenskih
tekmovalcev so na svetovnem pokalu v
moški konkurenci nastopili: Sašo Bertoncelj, Alen Dimic, Rok Klavora, Luka
Terbovšek, Jure Pavlica in Luka Bojanc.
V ženski konkurenci pa so slovenske
barve zastopale: Teja Belak, Tjaša Kys-

panoge in pomena organizacije tako veselef, Adela Šajn in Lucija Hribar. V finalikega tekmovanja v naši državi, smo se
lih sta nastopila Teja Belak na preskoku,
ki je na koncu osvojila tretje mesto, ter
tudi letos nekateri od nas odzvali in po
Sašo Bertoncelj, ki je na konju z
svojih močeh in znanju prispevali k izvedbi in verjamemo, da
ročaji premagal tudi slovitetudi k uspešnosti dogodka.
ga Madžara Krisztiana BerJan Stanko Černe je bil
kija in z res lepo izvedeno
ZA NEMOTEN
vajo osvojil prvo mesto
eden od glavnih pomočPOTEK TAKEGA
ter navdušil gledalce na
nikov pri postavljanju gimnastičnih orodij, Vanja
skoraj polnih tribunah
TEKMOVANJA JE
dvorane Bonifike.
Kavčič je bila pomočnica
POTREBNO VELIKO DELA
vodje tekmovanja, BarV ZAKULISJU.
Organizacija tako velikebara Krajnc je bila koordiga tekmovanja je za zvezo
natorka dela prostovoljcev
in vodja odnosov z mediji,
precej velik zalogaj tako s fiSašo Barle pa je pomagal pri
nančnega kot tudi kadrovskega
koordinaciji in izvedbi spremljevalnevidika. V bistvu organizacija ne bi bila
ga programa. O svojem delu na svetovmogoča, če ne bi pri njej pomagali posamezniki iz gimnastičnih društev iz celotnem pokalu sta Vanja in Sašo zapisala:
ne Slovenije. Ker se v našem društvu za"Del organizacijske ekipe sem postala
vedamo širše odgovornosti glede razvoja

KAJ DOGAJA

leta 2013, ko se je svetovni pokal spet
preselil v Ljubljano. Prvo leto sem kot
sekretarka pomagala pri vnosu ocen v
računalnik pri sodniški komisiji. Vsa naslednja leta pa me je vodja tekmovanja
Iztok Prašnički povabil k sodelovanju za
administrativni del tekmovanja. Ko publika zasede navijaške tribune, gledalci
sedejo pred televizijske ekrane in se tekmovanje začne, je vse v dvorani videti tipi-topi. Gimnastična orodja so postavljena,
hostese simpatično urejene, tekmovalci
nervozno stojijo pred sodniškimi komisijami, lučke na kamerah gorijo in so
pripravljene na snemanje … Vendar je za
potek vsega tega potrebno veliko dela v
ozadju. Od organizacijskega odbora, odbora za postavitev in okrasitev dvorane,
službe za tehnično podporo in delovanje
sistema vnosov rezultatov, napovedovalca, tonskega mojstra, hostes, zunanjih sodelavcev, prostovoljcev ter vseh
ostalih, ki so pripravljeni svoj čas vložiti
v organizacijo tako velikega dogodka.
Tako vam lahko iz prve roke opišem, kaj
vse se je letos dogajalo v zakulisju. Prvi
problem, ki smo ga imeli, je bil, da smo
imeli zelo malo prostovoljcev in ljudi, ki so
postavljali dvorano, tako tekmovalno kot
ogrevalno. Nato je tovornjak z opremo in
orodjem, ki bi moral prispeti v četrtek zvečer zaradi zadržanja na meji prispel šele
v petek v zgodnjih jutranjih urah. Celotna
ogrevalna dvorana, ki se je nahajala v sosednji osnovnošolski dvorani, je morala
biti postavljena do začetka tekmovanja
v petek ob 9. uri. Prav tako med dvoranama ni bilo povezovalnega prehoda pod
streho. Ker je bilo za vikend napovedano
slabo vreme in nevihte, nas je zelo skrbelo, saj bi to pomenilo, da bi morali tekmovalce peljati iz ene v drugo dvorano po
dežju. Na koncu nam je vreme prizaneslo
in imeli smo lep in sončen vikend.
Dogajanje za mizo organizacijskega komiteja je druga pesem. Pred samimi kvalifikacijami na dan uradnega treninga je
treba zbrati prijave telovadcev udeleženih
delegacij, na katerem orodju bodo tekmovali ter liste s prijavami skokov, ki jih prikažejo in skočijo na tekmovanju. Nato je
treba pripraviti štartne liste tekmovalcev
za kvalifikacije za vsako moško in žensko
orodje posebej. Z glavnima nadzornima
sodnikoma FIG-a in vodjema sodnikov,
ki jih delegira GZS, med tekmovanjem
spremljamo in nadzorujemo vnos ocen
v računalniški program. Na koncu pa je
najpomembneje preveriti vse rezultate,
jih natisniti, saj so po podpisu in odobritvi FIG-ovih sodnikov nared za vpogled in
javno objavo. Po končanem kvalifikacijskem dnevu ponovno sledi žreb za štartne liste za finalne dneve. Vse administrativne zadeve je med tekmovanjem treba
razdeliti vsem udeleženim delegacijam,
sodnikom, medijem, napovedovalcu,
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vendar je David s svojo odločnostjo, da
tonskemu mojstru in hostesam, ki vodibo na orodje pospremil najmočnejšega,
jo tekmovalce iz ogrevalne v tekmovalno
nasmejal tudi resnega Američana. Za
dvorano, od orodja do orodja in na zmagledalce smo skupaj s ŠK Salto in
govane stopničke. Ne smemo pa
ŠK Flip Piran v soboto in nepozabiti, da je vse treba obdeljo poskrbeli s pripravo
javiti tudi na uradni spletni
gimnastičnega kotička na
strani. Ne glede na zaplete
VESELI SMO, DA
hodniku pred tribunami.
je celotni štiridnevni proSO VSE SODELUJOČE
Tam so se lahko otroci
jekt potekal gladko, brez
DELEGACIJE TEKMOVANJE
po mili volji kratkočasili
večjih motenj. OrganiZAPUSTILE DOBRE VOLJE
in telovadili ter spoznazacijska ekipa je bila s
vali različna gimnastična
tekmovanjem zelo zadoIN Z NASMEHOM NA
pomagala in pripomočke.
voljna. Veseli smo, da so
OBRAZU.
Poleg tega sem pomagal
vse sodelujoče delegacije
še pri idejah za promocitekmovanje zapustile dobre
jo samega tekmovanja. Kljub
volje in z nasmehom na obratemu da je možnosti za izboljšavo in
zu. Nekaj pomoči pa smo dobili od
popestritev dogodka še precej, menim,
prijetne morske klime, ki je sodelujočim
da smo skupaj s sodelavci opravili dobro
gotovo dala še nekaj dodatne energije."
delo in popestrili dogajanje ob in v dvorani. Upam, da bo zveza še naprej vztra"Moje delo v povezavi s svetovnim pokajala z razmišljanjem, da svetovni pokal
lom se je začelo že precej pred začetkom
ni samo športno tekmovanje, ki je samo
tekmovanja. Že pozno jeseni sem skupaj
sebi namen, ampak je to tudi največji giz organizacijskim odborom pripravil predmnastični dogodek v Sloveniji in kot tak
log spremljevalnih aktivnosti. Naš nameponuja možnost za promocijo gimnastike
ne je bil pripraviti dogodek, ki bi bil čim
širšemu krogu ljudi." 
bolj zanimiv za ogled ter s tem privabiti
čim večje število gledalcev. Prva aktivnost
je bila povezana s ponudbo društvom za
nakupom kart po znižani ceni. Ravno tako
smo o možnosti brezplačnega ogleda
kvalifikacij obvestili šole in društva na
obali in v zaledju. Za dopoldanski del kvalifikacij smo pripravili druženje z našima
šampionoma Mitjo Petkovškom in Aljažem Peganom ter slovenskimi reprezentanti. Otroci so bili nad videnim navdušeni, še posebej pa je bil za njih zanimiv lov
na avtograme. Za sobotna in nedeljska finala smo skupaj z društvi pripravili kratke
gimnastične nastope, ki so potekali med
čakanjem tekmovalcev na končno oceno.
S temi nastopi smo želeli popestriti čas,
ko se v dvorani ne dogaja nič, ravno tako
pa smo želeli pokazati, da imamo podmladek, ki bo v prihodnosti mogoče nastopal in zmagoval na tako velikih tekmovanjih. Poleg tega so nastopajoči otroci
spremljali tekmovalce in tekmovalke, ko
so prišli na posamezno finalno orodje. V
zvezi s spremstvom je bilo kar nekaj zanimivih trenutkov. Najbolj smo morali paziti,
da smo otroke razporedili k tekmovalcem
tako, da niso bili višji od tekmovalcev. To
pa ni bilo najenostavneje, saj so nekateri tekmovalci res nizke rasti. Tako je bila
najnižja tekmovalka iz Brazilije, Flavia
Saraiva, visoka le 133 cm. Na srečo smo
imeli na nastopih res drobno deklico, ki je
lahko spremljala omenjeno tekmovalko.
Le-ta jo je vedno tudi poiskala, ko se je
pripravljala na prihod na orodje. Po drugi
strani pa je David, mladi tekmovalec iz ŠD
Narodni dom, ki je bil tudi eden mlajših
in drobnejših nastopajočih otrok, takoj
pristopil k najbolj mišičastemu tekmovalcu na tekmovanju – Američanu Donnellu
Whittenburgu. Kontrast je bil res očiten,
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PROGRAMI VADB 2017/2018

Programi
vadb in
urniki ŠD
Narodni dom
2017/2018
V društvu ponujamo široko paleto
vadb za vse generacije: telovadbo,
splošno in športno gimnastiko,
različne oblike skupinskih vadb in
akrobatiko. Verjamemo, da si bo lahko
vsak poiskal nekaj zase in tako naredil
korak k boljšemu počutju in zdravju ali
pa omogočil svojemu nadobudnežu
kakovosten in zanimiv način razvoja
vseh motoričnih sposobnosti in
socialnih veščin. Naša izjemno
usposobljena ekipa vodnikov se bo
vse čas trudila za strokovni in sodobni
pristop, pomešan s tradicionalnimi
vrednotami, ki j ih v društvu
ohranjamo že več kot 150 let. To pa so
prijateljstvo, spoštovanje, solidarnost,
delovne navade in disciplina.

V

ečjih novosti v programih društva ni, smo
pa se potrudili in pripravili še bolj zanimive
vsebine vadb. Posebej bi radi izpostavili,
da imamo ob torkih možnost sočasne vadbe,
in sicer:
• vse, ki boste otroka vpisali v program
netekmovalne gimnastike ali gimnastike 1 dečki, vabimo od 18. do 19. ure
NOVOST
na pilates z Moniko,
2017/2018 •
vse, ki boste otroka vpisali v
program akrobatike, pa vabimo od
19. ure do 20.15 na šakti flow.
Obe vadbi potekata v trim kabinetu na
OŠ Prežihovega Voranca, ki se nahaja v neposredni bližini Študijske telovadnice. Seveda
vabljeni na obe vadbi tudi vsi ostali.

TELOVADBA
ZA PREDŠOLSKE
OTROKE

STARŠI Z OTROKI
Vadba je namenjena otrokom
med 2. in 4. letom starosti, ki
bodo skupaj s starši z naravnimi
oblikami gibanja pridobivali prve
gibalne izkušnje, razvijali gibalne
sposobnosti, spoznavali nove igre
in vrstnike ter uživali v gibanju.
Nekateri otroci bodo tako prvič
vključeni v organizirano skupino
z vrstniki, prednost vadbe pa je,
da so starši/babice/dedki ves čas
navzoči, kar omogoča otrokom, da
se lažje vključijo v voden del programa, ter jim daje občutek varnosti in motivacijo.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek
16.30–17.30 v Študijski telovadnici.
CICIBANI IN CICIBANKE
Vadba je namenjena deklicam in
dečkom, starim od 4 do 6 let. Telovadijo samostojno pod vodstvom
naših vodnikov ter nadaljujejo usvajanje gibalnih izkušenj in prilagajanje na organizirano obliko vadbe.
Gibalni razvoj otrok spodbujamo z
igro, pri čemer otroci spoznavajo
osnovne elemente atletike, iger z
žogo, gimnastike in poligonov ter
z različnimi naravnimi gibanji sami
rešujejo gibalne izzive.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek
17.30–18.30 v Študijski telovadnici.
GIMNASTIČNI VRTEC
Vadba je namenjena predšolskim
dečkom in deklicam, starim 5 let.
Poudarek na treningih je na usvajanju osnovnih gimnastičnih prvin
z igro ter na razvijanju široke baze
motoričnih znanj. Kljub mladosti
in razigranosti je na prvem mestu varnost, zato otroke od prvega
dne vzgajamo v odgovorne in disciplinirane telovadce, ki poznajo
pravila in vrednote gimnastičnega
sveta. Vadbo je mogoče obiskovati
le dvakrat na teden.
Urnik: torek in petek 16.30–18.00
v Študijski telovadnici.

TELOVADBA,
GIMNASTIKA IN
AKROBATIKA ZA
OSNOVNOŠOLSKE
OTROKE

Za osnovnošolske otroke ponujamo tri sklope programov: netekmovalno in tekmovalno gimnastiko ter akrobatiko. Vsebine skupin
se razlikujejo glede na potrebe
otrok, vsem pa je skupen zdrav in
športen način življenja.
NETEKMOVALNA GIMNASTIKA
za deklice in dečke 1. triade
Namenjena je deklicam in dečkom od 6. do 9. leta, ki se radi
ukvarjajo z gimnastiko, vendar ne
želijo nastopati oz. tekmovati, in
tistim, ki jim gimnastika pomeni
le dopolnitev k ostalim dejavnostim in zato na trening prihajajo
samo enkrat na teden.
Urnik: torek in/ali petek 18.00–
19.30 v Študijski telovadnici.
NETEKMOVALNA GIMNASTIKA
za deklice in dečke
Namenjena je deklicam in dečkom od 10. do 15. leta, ki se radi
ukvarjajo z gimnastiko, vendar ne
želijo nastopati oz. tekmovati, in
tistim, ki jim gimnastika pomeni
le dopolnitev k ostalim dejavnostim in zato na trening prihajajo
samo enkrat na teden.
Urnik: torek in/ali petek 18.00–
20.00 v Študijski telovadnici.
GIMNASTIKA za deklice
Vadba je namenjena dekletom, ki
si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega znanja in nastopati
ter tekmovati v stopenjskem sistemu ženske športne gimnastike
in programu gimnastika za vse.
Dekleta so med vadbo razporejena v čim bolj homogene skupine
po starosti in znanju. Na zabaven
način se učijo elementov na vseh
ženskih gimnastičnih orodjih
(preskok, bradlja, gred in parter),
skokov na veliki in mali prožni ponjavi ter akrobatike na zračni blazini – air-tracku.
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Gimnastična šola za deklice
Skupina je namenjena deklicam, starim
6 in 7 let, ki bodo z igro spoznavale in izpopolnjevale svoje gimnastično znanje
ter tekmovale v 1. in 2. stopnji stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: torek, sreda in petek 15.00–16.30
v Študijski telovadnici.
Gimnastika 1
Namenjena je deklicam, ki začenjajo
vadbo gimnastike in tekmujejo v 1. in 2.
stopnji stopenjskega sistema ženske
športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.00
v Študijski telovadnici.
Gimnastika 2
Je nadgradnja gimnastike 1. Dekleta tekmujejo v 3. in 4. stopnji stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.30
v Študijski telovadnici.
Gimnastika 3
Tekmovalke izvajajo že nekoliko težje
elemente in tekmujejo v 4., 5. in 6. stopnji stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.30
v Študijski telovadnici ter sreda 18.30–
20.30 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
GIMNASTIKA za dečke
Vadba je namenjena dečkom, ki si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega
znanja in nastopati ter tekmovati v programih gimnastika za vse in akrobatika.
Dečki se med vadbo na zabaven način
učijo elementov na vseh moških gimnastičnih orodjih (preskok, bradlja, krogi,
drog in parter), skokov na veliki in mali
prožni ponjavi ter akrobatike na zračni
blazini – air-tracku.
Gimnastika 1
Vadba je namenjena dečkom, ki želijo
spoznati gimnastiko in obiskujejo 1. triletje osnovne šole. Fantje se po želji udeležujejo tudi tekmovanj v gimnastiki za vse
in akrobatiki.
Urnik: torek in petek 18.00–19.30 v Študijski telovadnici.
Gimnastika 2
Gimnastika 2 je namenjena dečkom od
4. do 6. razreda osnovne šole, ki želijo
usvojiti ali nadgraditi svoje gimnastično
znanje. Fantje se udeležujejo tekmovanj
v gimnastiki za vse in akrobatiki.
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek 18.30–
20.00 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
Gimnastika 3
Obiskujejo jo dečki, stari od 12 do 18 let,

ki se udeležujejo tekmovanj v gimnastiki
za vse, akrobatiki in skokih na veliki prožni ponjavi.
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek 18.30–
20.30 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
AKROBATIKA
Namenjena je vsem otrokom od 9. do 15.
leta. Vadba je sproščena in prilagojena
individualnim željam, sposobnostim in
predznanju. V glavnem delu vadeči prosto izbirajo, kje bi želeli vaditi, na vsakem
orodju pa je trener, ki jim pomaga z napotki. Tako lahko vadijo na veliki prožni
ponjavi, mali prožni ponjavi in atraktivni
zračni blazini – air-tracku. Tisti, ki želijo,
se lahko udeležujejo tudi tekmovanj v
akrobatiki, skokih na veliki in mali prožni
ponjavi.
Urnik: torek in/ali petek 19.00–20.30 v
Študijski telovadnici.

GIMNASTIČNA ŠOLA
ŠD NARODNI DOM

Gimnastična šola je namenjena usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski
šport. Razen v začetno skupino (gimnastična šola) je vpis možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
Gimnastična šola za dečke
Skupina je namenjena dečkom, starim
6 let, ki bodo z igro usvajali osnovne gimnastične prvine in tekmovali v obveznih vajah 1.
Urnik: torek, sreda in petek 15.00–16.30
v Študijski telovadnici.
Usmerjevalni šport 1 (dečki letnik
2010)
Urnik: torek, petek 15.00–17.00 in sreda
15.00-16.30 v Študijski telovadnici.
Usmerjevalni šport 2 (dečki letnik
2008 in 2009)
Urnik: ponedeljek in četrtek 15.30–
18.00 ter torek in petek 17.30–20.00 v
Gimnastičnem centru Ljubljana.
Perspektivni šport 1 (dečki letnik 2007
in starejši – selekcija trenerjev)
Urnik: ponedeljek in četrtek 14.30–17.00
ter torek, sreda in petek 17.30–20.00 v
Gimnastičnem centru Ljubljana.
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Perspektivni šport 2 (dečki letnik 2007
in starejši – selekcija trenerjev)
Urnik: torek, sreda in petek 14.30–17.30,
ponedeljek in četrtek 17.00–20.00 ter
sobota 9.00–12.00 v Gimnastičnem centru Ljubljana.

GIMNASTIKA IN
SKUPINSKE VADBE ZA
MLADOSTNIKE
IN ODRASLE

F.I.T.T. trening, akro-gim, aerobika, joga,
pilates in aikido so vadbe, namenjene
mladim od 15. leta dalje in odraslim, ki
se zavedajo pomena gibanja za zdravo
življenje. Vadbi mlajši člani in mlajši člani – košarka, sta primerni za odrasle nad
20 let.
F.I.T.T. trening
Vadba je namenjen zdravim, starejšim
od 15 let, ne glede na stopnjo telesne
pripravljenosti. Namen vadbe je izboljšati vse osnovne gibalne sposobnosti,
se naučiti novih gibanj ali pa se spomniti in ponovno usvojiti gibanja, ki smo
jih sčasoma zaradi neuporabe pozabili.
Prepletajo se gibanja vsakodnevnega
življenja, gimnastike in atletike. Učimo
se jih uporabljati in povečevati učinkovitost gibanja ter zmanjšati napor ob
obremenitvah. Vadba temelji na uporabi
lastne telesne mase in se izvaja v različnih oblikah (krožna vadba, vadba po
postajah, v parih …), z uporabo različnih
pripomočkov (gimnastična orodja, težke
žoge, elastike, palice …), v dvorani ali v
naravi.
Urnik: torek in/ali petek 7.00–8.00 v
Študijski telovadnici.
Akro-gim:
Vadba je sproščena in prilagojena individualnim željam, sposobnostim in
predznanju ter namenjena vsem srednješolcem, študentom in odraslim, ki
bi radi okrepili svoje telo, izboljšali gibljivost, pridobili oziroma izboljšali svoje
gimnastično in akrobatsko znanje, predvsem pa se gibali v prijetni družbi. Če
ste se kadar koli želeli naučiti salte, pa
si niste upali oz. niste imeli možnosti za
varno učenje, je to pravi program za vas!
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek
20.30–22.00 v Gimnastičnem centru
Ljubljana.
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O MOJI IZKUŠNJI Z VADBO F.I.T.T. TRENING
Piše: Jelena Isak Kres
Pred davnimi leti, ko sem bila še majhna deklica, sem v telovadnici preživela veliko ur. Začelo se je prav v Narodnem
domu, kjer sem trenirala ritmično gimnastiko. Od tod imam
tudi mnogo lepih spominov s poletnih taborov v Premanturi
in s potovanj po tekmovanjih. V gimnazijskih letih se s športom nisem ukvarjala, v študijskih časih pa sem rada hodila
v hribe.
Ko so prišli otroci, so se telesne aktivnosti umaknile drugim
opravkom. Sicer sem se vedno znova skušala vračati k športu, predvsem v naravi, bodisi k teku ali hoji, včasih celo kolesarjenju. Vendar sem bila vsako zimo utrujena, da so slabo
vreme in viroze prevladale nad življenjsko energijo. Prav vsakič je prej ali slej, tam nekje najpozneje novembra, nastopila
nekakšna otrplost, ki sem jo vsako pomlad s trudom skušala
spet pregnati. Leta so tekla in šport se je vse bolj umikal.
Tek je vedno bolj postajal hoja. Vsako leto je bilo malo težje,
vedno več je bilo tudi raznih bolečin in utrujenosti, zato sem
počasi že začenjala verjeti, da po štiridesetem letu človek
pač telesno nazaduje in da se je s tem treba samo sprijazniti.
Ko sem lansko jesen razmišljala, kaj bi lahko naredila zase,
sem na spletu zasledila vadbo F.I.T.T. Všeč mi je bilo, da se
vadba začenja zgodaj zjutraj, tako da lahko vsi ostali načrti
za dan ostanejo nespremenjeni. Prijavila sem se brez posebnih pričakovanj. Vadba me je navdušila že prvo uro. Vaje so
bile vselej pestre in zelo premišljeno sestavljene. Ogrevanju
sledijo raznolike vaje, ki krepijo in razgibajo prav vse dele
telesa. Navadno so sestavljene iz določenega števila postaj, tako da vadba ni nikdar monotona. Če priznam, si sploh
nisem predstavljala, da obstaja toliko raznih pripomočkov
in drugih možnosti za telovadbo, kot smo jih izkusili na teh

treningih. Po dolgem času sem spet naredila kolo, stojo in
celo most! Da skakanja po veliki prožni ponjavi, za katero
sem doslej verjela, da je namenjena le še mojim otrokom,
sploh ne omenjam. In učenja salte! Kot bi se spet vrnil nekakšen vonj po mladosti. Vaditelj Gašper je prav vsakokrat
skrbno vnaprej premislil in pripravil vsako podrobnost. Vaje
si posameznik tudi zmeraj lahko prilagodi glede na trenutno
kondicijo in počutje. Nazadnje še raztezne vaje in ura vsakič
mine skoraj prehitro.
Kmalu sem opazila, kako velik vpliv imajo ti treningi na moje
telesno in duševno počutje. Učinek je res neverjeten in se ne
more primerjati z ničimer, kar sem doslej počela sama. In pri
tem ne gre le za užitek ob vajah ali za nekakšno prijetno lahkotnost, ki jo čutim vsakokrat še kar nekaj ur po vadbi, ampak se mi zdi ključnega pomena, da to zimo prvič po številnih
letih nisem niti enkrat resno zbolela. Presenečena sem bila
nad napredkom, ki sem ga lahko opazila ob koncu zime. Ena
od vaj, ki mi je vlila največ upanja, da po štiridesetem le ni še
vsega konec, je plezanje po vrvi. Spominjam se, da sem jeseni, ko smo se prvič srečali s to vajo, lahko samo nemočno
visela na skrajnem spodnjem koncu vrvi. Resnično ni bilo govora o tem, da bi se lahko povzpela višje, niti za centimeter.
Potem pa je minilo nekaj mesecev in že v začetku februarja
sem presenečena ugotovila, da lahko splezam višje, najprej
do sredine, potem pa celo do vrha. Kar neverjetno je, koliko
volje mi je vlil ta napredek. Na začetku poletja sem znova
opazila, da zmorem še druge reči, o katerih sem bila prepričana, da jih ne bom nikoli več.
Res sem vesela, da obstaja ta program. Želim si in upam, da
bom lahko uporabnica še dolga leta. 
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Aerobika:
Pestra vadba je mešanica hi-loja, TNZ-ja
in step aerobike s primesmi funkcionalne vadbe ob dobri glasbi, individualni
obravnavi in odlični družbi.
Urnik: ponedeljek in sreda 20.30–21.30
v Študijski telovadnici.
Šakti flow
Šakti pomeni življenjsko energijo. S tovrstno vadbo jo dvigujemo in ohranjamo tako fizično, umsko kakor duhovno. Šakti flow je dinamična vadba, ki s
prehajanjem v različne položaje v ritmu
diha ujdžaji čisti energetske kanale ter
vzpostavlja energetsko in fizično ravnovesje. Gre za fizično zahtevnejšo vadbo z
velikim poudarkom na zavedanju telesa
in fokusu uma. Težavnostna stopnja je
kljub vsemu vedno prilagojena znanju
skupine.
Urnik: torek 19.00–20.15 v trim kabinetu
v OŠ Prežihovega Voranca.
Pilates
Pilates je vadba s poudarkom na krepitvi jedra telesa – notranjih mišicah trupa,
ki so mnogokrat pozabljene pri klasičnem treningu, 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. Namenjena je obema spoloma in
vsem starostnim skupinam, prav tako je
primerna za ljudi med rehabilitacijo po
poškodbah ter za vrhunske športnike.
Urnik: torek 18.00–19.00 v trim kabinetu
v OŠ Prežihovega Voranca.
Mladinci TVD PND
Mladincem TVD PND se lahko pridružite vsi zdajšnji in bivši člani Narodnega
doma z izkušnjami iz telovadnice, ki ste
v srcu mladi in ste mladost preživljali v
skladu z našimi vrednotami tudi v času
Partizana. Na skupnih urah
bomo vadili, telovadili, nežno
PONOVNO
obnavljali gimnastično znaNA PROnje na orodjih in parterju,
GRAMU
trenirali na MPP in se družili.
Urnik: četrtek 20.30–22.00 v
Študijski telovadnici.
Aikido
Tehnike ki-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).
Začetni tečaj je namenjen vsem moškim
in ženskam, predznanje pa ni potrebno.
Redne vadbe se lahko udeležijo vsi, ki

imajo opravljen začetni tečaj. Uro vadbe
in tedensko količino si izberete sami.
Urnik: začetni tečaj: ponedeljek in četrtek 19.00-20.30 v trim kabinetu v OŠ
Prežihovega Voranca; redna vadba: torek in petek 20.30–22.00 v Študijski
telovadnici ter sreda 19.00–20.30 v trim
kabinetu v OŠ Prežihovega Voranca.
Mlajši člani – splošna telovadba
Vadba je namenjena moškim od 20. leta
dalje.
Urnik: sreda 20.00–21.30 v veliki telovadnici v OŠ Prežihovega Voranca.
Mlajši člani – košarka
Košarka je namenjena moškim, starejšim od 20 let.
Urnik: ponedeljek 20.30–22.00 v veliki
telovadnici v OŠ Prežihovega Voranca.

TELOVADBA ZA
STAREJŠE

Vadbe so namenjene vsem, ki se zavedajo pomena ohranjanja gibalnih sposobnosti do pozne starosti. Pri urah je
velik poudarek na gimnastičnih vajah, s
katerimi se ohranja gibljivost in prožnost
telesa, ter na vajah za moč hrbtnega,
trebušnega in nožnega mišičja, s čimer
se lahko učinkovito odpravljajo ali vsaj
omilijo težave s hrbtenico, kolki in koleni. Ne nazadnje pa pomenijo organizirane oblike vadbe tudi druženje, kar je
pomembno predvsem za starostnike, ki
velikokrat potožijo prav zaradi osamljenosti in odmaknjenosti od družbe.
Pilates za »zlatoletke«
Vadba je posebej zasnovana za tečajnice v zrelih letih. S specifičnim sistemom
dihanja, gibanja in poudarkom na nadzoru varuje hrbtenico in sklepe celotnega
telesa. Povečuje gibljivost in razvija moč,
izboljšuje koordinacijo in ravnotežje,
zmanjšuje verjetnost za urinsko inkontinenco, stimulira povečevanje mineralne gostote zaradi mišičnih obremenitev
in posledično preprečuje osteoporozo.
Najpomembneje pa je, da vadba spodbuja k učenju zavedanja telesa, kar je
izjemnega pomena pri vsakdanjih opravilih in dejavnostih. Drža, nadzor mišic in
zavedanje telesa v prostoru so osnova
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vsakršnega gibanja.
Urnik: petek 8.30–9.30 v Študijski telovadnici.
Starejše članice 1
Telovadba je nižje intenzivnosti in je primerna za ženske, starejše od 65 let, ki že
čutijo posledice staranja, kot so zmanjšana gibljivost, bolečine v križu in sklepih …
Urnik: sreda 16.30–17.30 v Študijski telovadnici.
Starejše članice 2
Telovadba je višje intenzivnosti in je primerna za ženske po 50. letu. Vsebuje več
dinamičnih gibanj in služi kot sredstvo za
ohranjanje vitalnosti.
Urnik: sreda 17.30–18.30 v Študijski telovadnici.
Preventiva in odbojka
Vadba je primerna za moške in ženske
po 50. letu starosti. Prvi del vadbe je namenjen preventivni telovadbi, ki zmanjšuje možnosti nastanka osteoporoze in
odpravlja težave v hrbtenici, drugi del pa
igri odbojke.
Urnik: sreda 18.30–20.30 v Študijski telovadnici.

TELOVADBA V VRTCIH
IN GIMNASTIKA NA
OSNOVNIH ŠOLAH

Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav staršev, hkrati pa želimo, da
bi bila telovadba na voljo vsem, ki si je
želijo, bomo tudi letos ponudili telovadbo v nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih
dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot
interesno dejavnost. Predvidoma bomo
skupaj telovadili:
• v vrtcu Pod gradom v enotah Prule,
Poljane in Stara Ljubljana,
• v vrtcu Mladi rod v enoti Vetrnica,
• v vrtcu Jarše v enoti Kekec.
Interesno dejavnost gimnastike bomo
izvajali v:
• OŠ Prežihovega Voranca,
• OŠ Trnovo,
• OŠ Toneta Čufarja,
• OŠ Majde Vrhovnik in
• OŠ Šentvid. 
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INTERVJU

Nuša Jarc
in Jan Stanko
Černe

Jan in Nuša sta vodnika v
Narodnem domu že mnogo
let. Glede na to, da sta oba
predstavnika mladega vala
vodnikov, ki počasi prevzemajo
na svoja ramena vse več bremen
razvoja društva, je prav, da ju
predstavimo podrobneje in
mogoče v drugačni luči, kot ju
velika večina od vas že pozna. Jaz
ju poznam že vrsto let. Med nami
se je v vseh teh letih skupnega
sodelovanja, ustvarjanja in z
Janom tudi popravljanja spletel
poseben odnos, ki precej
presega tradicionalen odnos
med zaposlenimi. Velikokrat
smo se in se še vedno drug od
drugega učimo in s tem rastemo.
Ko sem se pripravljal na intervju,
sem se težko odločil, o čem naj bi
tekla beseda, saj je po eni strani
tem, o katerih velja pisati, precej,
po drugi strani pa sta Nuša in Jan
kljub mladosti že pravi društveni
inventar in ju marsikdo že dobro
pozna. Ravno tako verjetno
septembra za marsikoga ne bo
več udarna novica, da sta sredi
maja postala ponosna starša
Luke, ki njun pogled na življenje
in delo postavlja v drugačno
perspektivo. Vas vseeno zanima,
kako se je razpletel prvi dvojni
intervju v zgodovini glasila
Stoja? Berite naprej.

NA ZABAVI V
PIŽAMAH JE MED
NAMA PRESKOČILA
ISKRICA.

Piše: Sašo Barle

Nuša in Jan! Veliko članov
Narodnega doma vaju pozna
že vrsto let. Ne vem pa, ali
vsi natančno vedo, kakšni so
vajini začetki v društvu in kdaj
sta se mu sploh pridružila. Nam
lahko zaupata te informacije?
Nuša: Jaz sem v društvo prišla kasneje
kot Jan. Pripeljala me je Marjana Bokan,
s katero sva se spoznali v ŠD Gib Šiška.
Povedala mi je, da društvo išče še eno
trenerko za C-program gimnastike.
Mislim, da je bilo to leta 2007.
Jan: Mene pa je v društvo pripeljala sestra Dana. In sicer še zelo majhnega, na
vadbo starši z otroki. Mislim, da je bilo
to nekje pri treh letih (Nuša pripomni,
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da je bilo to leta 1993). Potem sem ves
čas hodil na telovadbo. Čisto zaresne
gimnastike pa nisem nikoli treniral.

presenetili z res lepim darilom. Glede na
to, da je imel prste vmes tudi Jan, naj
kar on pove kaj več.

Jan, kako se je pri tebi zgodil prehod
med vodnike?
Jan: V srednji šoli sem s treningi počasi
zaključeval, zato sem imel dovolj prostega časa. V tem času so me v društvu
vprašali, ali me kaj zanima delo v telovadnici. In sem bil takoj za. Začel sem
kot pripravnik v oddelkih cicibanov in
starši z otroki. Kasneje sem naredil še
izpit za vaditelja gimnastike in se tudi
vpisal na Fakulteto za šport ter tako
postal vaditelj v tekmovalnih skupinah.

Jan: Darilo je bilo res fino. Od vodnikov
sva dobila prost večer in oddih v zasebni savni in džakuziju. Jaz sem v kuhinji
izprosil, da so za Nušo naredili torto. Je
pa s torto nastala prav zanimiva dogodivščina. Torta je bila namreč jogurtovo-sladoledna in je morala biti
na hladnem. Ker v sobi nismo imeli hladilnika, smo
jo dali skozi okno na
streho na sneg. Vmes
je začelo snežiti,
zato je torta postala
MED ŠTUDIJEM SVA BILA
snežena in "še kar"
DOPOLDNEVE VEČINOMA NA
okusna.

Nuša, ti si prišla v Narodni dom za vodnico zelo mlada. Vendar si imela že
kar nekaj izkušenj z delom v telovadnici. Kako je pri tebi dozorela želja po
tem delu?
Nuša: Preden sem začela trenerstvo,
sem v Gibu trenirala gimnastiko. Sicer
sem bila bolj pridna kot sposobna, ampak sem vseeno kar nekaj let tekmovala. Kmalu sem ugotovila, da bi vseeno rajši delala z otroki, kot trenirala
gimnastiko. Najbolj sem si želela dela z
najmlajšimi otroki in ne toliko v tekmovalnem športu. Tako sem že pred prihodom v Narodni dom delala v Gibu, tudi v
tekmovalnih skupinah.
Prav kmalu po Nušinem prihodu v Narodni dom je med vama preskočila
iskrica ljubezni. Je spomin na to obdobje še tako svež, da nam lahko zaupata
kakšno podrobnost?
Nuša (ki se je že med zastavljanjem
vprašanja glasno smejala): Seveda se
spomniva. Vse skupaj se je zgodilo leta
2007 na zabavi v pižamah, ki jo društvo
organizira ob koncu sezone. In moram
povedati, da letos prvič nisva bila na zabavi v pižamah od takrat.
Jan: Ja, res, na tej zabavi je med nama
preskočila iskrica. Vodniki smo bili, ko
so otroci že spali, v mali telovadnici,
kjer se je zgodil prvi poljub. In tako je to
potem trajalo in še traja.
Kako pa so na vaju kasneje gledali ostali vodniki? Je imel kdo s tem, da sta
par, kakšne težave ali pomisleke?
Nuša: Mislim, da se je v preteklosti v
Narodnem domu spoznalo kar nekaj
parov, tako da nisva ne prva in verjetno
ne zadnja, ki sta se znašla v taki situaciji. V začetku, ko najina zveza še ni bila
povsem javna, so naju vodniki kdaj pa
kdaj hecali. Kasneje pa je po mojem to
postalo kar nekako normalno, da sva
skupaj. So naju pa lansko leto na Kopah, ko sem imela rojstni dan, vodniki
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Jan: Kaj naj rečem. Vsaka noč ima svojo
moč. Predvsem pa se v temi stvari ne
vidijo tako dobro kot čez dan. Znanje
o tem, kako se ponoči prebiti od točke A do točke B, ne da bi te pri tem videli nadrejeni, sem pridobil že v času,
ko sem bil še v vrstah in nas zvečer ni
ustavila nobena utrujenost, da se ne bi
še malo družili s sovrstniki tudi po uradni razglasitvi tišine v taboru. Zaradi
teh izkušenj sem se navadno jaz
pritihotapil v Nušin šotor.

Oba sta že med študijem na Fakulteti za
šport veliko delala v
društvu. Kako vama
je uspelo usklajevati študij, vajino
zasebno življenje in
FAKULTETI, POPOLDNE PA V
Veliko poletnega
delo v društvu, saj
DRUŠTVU.
časa sta skupaj prenista delala veliko v
živela v društvenem
istih skupinah?
taboru v Premanturi.
Nuša: Med študijem
Kako dojemata Premansva res oba imela kar
turo, kaj vama pomeni to
veliko obveznosti. Dopolokolje, ki vama omogoča, da sta
dneve sva bila večinoma na falahko tudi poleti skupaj v službi?
kulteti, popoldne pa v društvu. Včasih je
Nuša: Premantura je prav gotovo najbilo bolj, včasih pa malo manj naporno
lepši del moje službe oz. pred zaposliuskladiti še najine želje v zasebnem
tvijo mojega dela v društvu. V Premanživljenju. Spomnim se, da sva imela
turi je bilo in še vedno je zakon. Moji
eno sezono praktično enake urnike in je
začetki v Premanturi so bili v bistvu zelo
bilo precej lažje. Zadnja leta pa imava
zanimivi. Prvo leto, ko sem bila v tabores različne urnike, ampak tako pač je.
ru in sem bila stara 17 let, sem delala
Ker oba delava popoldne, imava dopolv tabornem bifeju. Po pravici povedadne čas zase. Si pa težje predstavljam
no sem v Premanturo prišla predvsem
skupno življenje, če bi eden od naju dezato, da sem videla Jana, saj od zabave
lal dopoldne, drugi pa popoldne.
v pižamah ni minilo prav veliko časa in
je bilo še vse zelo sveže.
Kako pa je delati v telovadnici skupaj
s svojim partnerjem? Imata kakšne teJan: Jaz sem v tabor začel hoditi še
žave s tem?
kot otrok v skupine, v katerih smo taJan: Na splošno mislim, da s tem noborili pod vodstvom vodnikov. Mislim,
beden od naju nima večjih težav. Zna
da sem bil v Premanturi prav vsako leto
biti tudi naporno, saj je treba včasih
od svojega 6. leta starosti naprej. Meni
pretehtati, kaj in kako boš rekel ali pa
Premantura predstavlja velik in zelo pose odzval na kakšne stvari, za katere
memben del otroštva in življenja. Tabormeniš, da so napačne oz. bi jih sam najenje sem vedno doživljal kot nekaj poziredil drugače. Pri reševanju tovrstnih
tivnega in lepega. Mislim, da me je čas,
zapletov je prav gotovo lažje, če s sogopreživet v taboru, oblikoval in sem tudi
vornikom nimaš partnerskega odnosa.
zaradi Premanture tak, kakršen sem.
Po drugi strani pa je super, če imaš tudi
Zelo velik vpliv name so imeli skoraj vsi
v službi ob sebi ljubljeno osebo, ki te
vodniki, ki so me imeli v vrstah. Prve vopozna in razume. Zato do prej opisanih
dnice se še vedno spomnim. To je bila
situacij prihaja redkeje.
Mateja Lesar, ki nam je znala narediti
Premanturo zares posebno in čarobno.
Vajino honorarno delo se je, verjamem,
da ne čisto po naključju, še pred konV Premanturi je med vodniki dolgo časa
cem študija spremenilo v zaposlitev,
veljalo, da fant in dekle nista smela
kar v današnjih časih ni najpogostejbiti skupaj v šotoru, če njuna zveza ni
ši pojav. Kako gledata sedaj na svoje
bila uradna. Vsi pa vemo, da se je dalo
delo, ko je delo v telovadnici za vaju
pravila tudi zaobiti in si jih prilagoditi
služba in ne samo honorarno opravilo?
po svoje. Kako je bilo to videti pri vaju
Nuša: Meni se je zdel tak prehod najprva leta, ko nista smela imeti skupneboljši. Moj hobi je postal služba. Vedno
ga šotora?
sem si želela profesionalno delati to, kar
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delam sedaj. Z zaposlitvijo pa sem ugotovila, da ob delu v telovadnici obstaja še drugo, obrobno delo, o katerem
prej nisem razmišljala. Tukaj predvsem
mislim na razno organizacijo, komunikacijo s starši in podobno. O vsem tem
kot študentka nisem razmišljala. Seveda pa zaposlitev hočeš nočeš prinese
nekaj več odgovornosti do vsega, kar
delaš in do ostalih sodelavcev.
Jan: Ob zaposlitvi se mi obseg dela ni
bistveno spremenil. Večje razlike v samem pristopu k delu ne čutim, razlika
je mogoče le v tem, da se je po mojem
mnenju nekoliko spremenil odnos nadrejenih do mene kot prej, ko sem bil še
študent. Pa ne govorim o tem, ali se je
ta odnos spremenil v levo ali desno.
Hočem samo reči, da je sedaj nekoliko
drugače.
Pred mesecem in pol se vama je rodil prvi otrok Luka. Kljub temu da sta
imela najmanj 9 mesecev časa za pripravo, vaju je verjetno v tem času marsikatera stvar presenetila. Kako je biti
starš oz. kakšni so prvi vtisi?
Nuša: Zakon. Super je. Otrok je res en
mali čudež. Po pravici povedano sva
pričakovala, da bo vseeno naporneje,
saj so naju drugi malo svarili pred tem
in onim. Veliko se crkljamo in se imamo
zares lepo.
Jan: Tudi meni je noro. Zgodilo se nama
je nekaj najboljšega in najlepšega na
svetu, kar se sploh ne da opisati z besedami. Vsak, ki je to že doživel, ve, o
čem govorim. To obdobje je zame res
nekaj posebnega in zelo čustvenega,
saj traja kar nekaj časa, da povsem

Nuša: Glede na to, da sva se o tem z
Janom že pogovarjala, nimam kaj veliko dodati k njegovemu odgovoru. Gotovo se bo na tak ali
drugačen način ukvarjal
z enim od športov, poleg tega pa mu bova
brala veliko knjig,
LETOS SMO
da bo kasneje s
IMELI ENO ZANIMIVO
tem nadaljeval tudi
sam, saj menim, da
TABORJENJE –
je branje dobra poV ŠOTORU SMO
potnica za življenje.
Za ostale dejavnosti
BILI TRIJE.
se bo lahko odločal
sam, kar mu bo pač
všeč.

ponotranjiš vse občutke in se zaveš,
da je to bitjece ob tebi resnično TVOJ
otrok.
Kaj pa prosti čas? Sedaj
ga je verjetno precej
manj.
Jan: V tem obdobju
poizkušam preživeti čim več prostega časa z Luko
in Nušo. Res imam
zaradi tega manj
časa za svoje hobije, ampak mi ni težko,
saj je čas doma, v krogu družine, zame v tem
trenutku pomembnejši.

Nuša: Poizkušava čim manj komplicirati in živeti približno podoben ritem, kot
sva ga bila navajena pred rojstvom. V
bistvu smo bili z Luko že marsikje. Je
pa res, da Luka še veliko spi in sedaj
organizacija najinih aktivnosti ni prav
naporna. Bova videla, kako bo, ko bo
Luka starejši in bo verjetno treba pomisliti še na kaj drugega.
V današnjih časih je moderno, da starši otroku začrtamo pot že zelo zgodaj.
Kako vidva gledata na to in ali sta se
že odločila, v katero smer bosta usmerjala Luko?
Jan: Jaz menim, da je prav, da omogočiš
otroku, vsaj v zgodnji fazi razvoja, spoznavanje s čim več različnimi stvarmi.
Na gibalnem področju bom Luko na začetku prav gotovo usmeril v telovadbo,
za katero menim, da je osnova za vse.
Kasneje pa ga bom podpiral, ne glede
na to, za katero dejavnost se bo odločil.

Trenersko delo ni enostavno. Še
posebej, če sta v družini oba trenerja.
Kako gledata na prihodnost in možnosti glede zaposlitve v društvu ali kje
drugje?
Nuša: Kljub temu da imam po mojem
najboljšo službo na svetu, bova še videla, kako bo v prihodnosti. Stalno popoldansko delo obeh po mojem mnenju
ni najboljša opcija za družinsko življenje. V bistvu bova videla, kako bo, ko se
vrnem na delo, in se bova nato odločala, kako in kaj naprej. Za sebe lahko z
gotovostjo trdim samo to, da mi še ni
čisto jasno, kako naprej.
Jan: Na Fakulteti za šport sem študiral,
ker sem si želel nekoč postati učitelj
športne vzgoje v osnovni ali srednji šoli.
Kljub temu pa v tem trenutku težko rečem, kam me bo zapeljala prihodnost.
Trenutno se v društvu dobro počutim,
tudi naše skupno življenje je lepo. Kako
se bom odločil, če se mi ponudi kakšna
druga možnost, pa bom še videl.
Letos se odpravljate na taborjenje
prvič kot družina. Odločila sta se, da
bosta Luki razkazala lepote tabora že
zelo zgodaj. Se že veselita tega?
Nuša: Ja, res je. Jutri (29. 6.) se odpravljamo na svoje prve počitnice. No, v
bistvu bova midva z Luko na počitnicah,
Jan bo pa moral zraven še malo delati.
Zanimivo je, da bo delal tam, kjer sem
jaz, ko sem bila prvič v taboru.
Jan: Mislim, da bomo imeli letos eno
zanimivo taborjenje. Po eni strani zato,
ker po dolgih letih ne bom vodnik, po
drugi pa zato, ker bomo v šotoru trije.
Že pred odhodom mi je jasno, da bo
precej drugače, saj sva si morala sposoditi večji avto, da lahko odpeljeva vse
stvari, za katere meniva, da jih rabiva
v taboru. Upam pa, da bo Premantura
pustila kakšen vtis tudi na Luki in da bo
užival. 

UTRINKI

VESELI IN
POSKOČNI
90-LETNICI
Maja sta dve telovadki iz skupine starejših članic praznovali 90.
rojstni dan. Obe sta živ dokaz za
to, da telovadba zelo koristi tudi
starejšim ter da redna vadba
zagotavlja vitek stas in prešeren
nasmeh. Ob tej priložnosti smo
jima v društvu pripravili majhno
presenečenje in veliko želja, da bi
se še naprej srečevali v prostorih
društva v telovadni opremi.
HVALA podjetju
NORNER, telekomunikacijske storitve, ki
je poskrbelo, da bo
našim tekmovalcem
v društvenih "hudijih" vedno toplo.

30. APRIL. SVETOVNO PRVENSTVO
CHEER V ORLANDU
Naša trenerka Laura Slana je
bila del ekipe cheer pom, ki je
osvojila 4. mesto, s čimer je bila
tudi del najboljše evropske ekipe
v tej kategoriji. Hkrati je dosegla
najboljši slovenski rezultat v tej
kategoriji do zdaj.

POGLEJTE SI NAŠE MLADE TEKMOVALKE IN
TEKMOVALCE V NOVIH DRESIH
Naj vam bodo v pomoč pri osvajanju lovorik na tekmovanjih!
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Gimnastična oprema
Športna oprema in oblačila so skupni imenovalec vseh športnih panog. Športniki so pri svoji aktivnosti oblečeni v oblačila, ki jim nudijo gibalno svobodo, jih ne ovirajo pri gibanju, hkrati pa so zračna, če
je treba tudi topla, in predvsem lahka. Športna gimnastika je panoga, ki se izvaja v zaprtih prostorih,
zato je temu primerno oblačenje. Temperatura v prostoru se giblje med 20 in 22 stopinj Celzija, zato
debela oblačila in dolge hlače ali rokavi niso potrebni.
Piše: Sebastijan Piletič

Š

portna gimnastika je glede pravil oz.
orodjih tekmujejo v dolgih hlačah. Kadar
zahtev oblačenja zelo nezahtevna (in
imajo oblečene dolge hlače, morajo obpoceni) športna panoga. Oprema, ki
vezno obuti tudi nogavice. V obeh primejo nosijo športniki med vadbo oz. treninrih pa lahko nosijo gimnastične copate.
gom, je omejena na kratke hlače in majiHlače morajo biti enobarvne in ne smejo
co, pri dekletih je navadno to gimnastičbiti temne, medtem ko je dres lahko večni dres, ter na copate, ki so neobvezni.
barven.
Takšna športna oprema zadostuje tako
Dekleta na tekmovanjih nosijo dres z
za preprosto vadbo kakor tudi za zahtevdolgimi ali kratkimi rokavi, vendar mora
ne treninge.
biti naramnica široka najmanj 2 cm. Izrez
Športna oprema, ki jo uporabljajo fanna bokih je lahko visok največ do zgortje, se ne razlikuje bistveno od opreme,
nje točke kolka. Dres je lahko pisan in ne
ki jo nosijo dekleta. Glavna razlika je v
sme biti na nobenem delu prozoren. Detekmovalnem dresu, ki je različne oblike
kleta lahko na tekmovanju nosijo nogaviin seveda različnih barv. V nadaljece in copate, lahko pa so tudi bosa.
vanju si bomo ogledali opremo,
ki jo uporabljajo športniki na
NA TRENINGU
tekmovanju in na treningih
Med vadbo je najpomembv moški in ženski športni
neje, da oblačilo ne moti
gimnastiki.
gibanja. Fantje so zato
DRES JE LAHKO PISAN IN
največkrat oblečeni v
NE SME BITI NA NOBENEM
kratke hlače, ki ne segaTEKMOVALNA
DELU PROZOREN.
jo čez polovico stegen,
OPREMA
ter majico brez rokavov
Fantje na tekmovanjih
ali s kratkimi rokavi, ki
oblečejo tekmovalni dres,
mora biti med vadbo začez katerega si oblečejo
tlačena za hlače. Pomembno
kratke ali dolge hlače. V kratje, da oblačila nimajo gumbov ali
kih hlačah tekmujejo na parterju
zadrg ter da od njih ne visijo vrvice in
ter preskoku, medtem ko na ostalih štirih

Na drogu tekmovalci tekmujejo v dolgih hlačah.

trakovi. Za trening je primernejša majica
brez rokavov, saj tako trener lažje opazi
položaj telesa v ramenskem obroču. Pogosto fantje tudi na treningu oblečejo
tekmovalno opremo.
Dekleta najraje vadijo v tekmovalnem
dresu, ki je za trening skoraj praviloma
s kratkimi rokavi (ali brez njih), v dolgih
rokavih bi bilo prevroče, prav tako pa na
dresih, ki jih uporabljajo za trening, ni
bleščic in drugih estetskih dodatkov.

GIMNASTIČNE COPATE

Na tekmovanju in na treningu je dovoljena uporaba gimnastičnih copat, vendar
morajo te omogočati gibanje stopal, tako
da lahko vadeči prikaže »špice« in se pri
tem vrh copate ne naguba. Copate so
praviloma narejene iz tankega usnja ali
usnju podobnega materiala, na podplat
pa je prišita guma, ki omogoča dober
stik s podlago in preprečuje drsenje. Večinoma se uporabljajo copate bele barve,
čeprav barva ni posebej predpisana.

Najmlajši v tekmovalni opremi

GIMNASTIČNI JERMENČKI
(PAŠČKI)

Kadar telovadci vadijo na orodju, kjer so

NAŠI ČLANI PIŠEJO

da telovadci uporabljajo paščke zato, da
jih ob stiku z orodjem ne pečejo dlani.
Bistvena naloga paščkov je namreč, da
silo, ki deluje na telo, prenesejo iz prstov
na rokah na zapestje. Paščki tako omogočajo, da tekmovalci izvajajo bistveno
težje elemente.

OPORNICE ZA ZAPESTJA

Gimnastični paščki na krogih

Človeško telo je narejeno tako, da se
gibljemo po nogah. Zaradi tega so naše
noge bistveno močnejše od rok. Športna
gimnastika pa od športnika zahteva, da
veliko vadi prav na rokah. Da bi telo lažje premagovalo zunanjo silo, se večkrat
uporabljajo posebni trakovi, ki se nadenejo okoli zapestja. Sila, ki nastane v
trenutku, ko se telo na podlago opira z
rokami, se tako iz zapestja prenese višje
na roko. Tako je mogoče dalj časa vaditi
na rokah ter premagovati večje obremenitve na zapestje.

NAKIT

Nakit ne spada v športne prostore. Največkrat je razlog varnost. Pri športni gimnastiki je narava gibanja takšna, da bi

ohlapna verižica zmotila vadečega, ko je
obrnjen z glavo navzdol, prstani bi preprečili dober oprijem orodja, zapestnice
pa motile pričvrstitev paščkov. Mnogokrat nakit moti tudi trenerja, ki varuje
ali pomaga pri učenju novega elementa.
Zato so vsi estetski dodatki, ki jih sicer
nosimo zunaj, na treningu nezaželeni, na
tekmovanju pa celo prepovedani.

GUMICE IN SPONKE

Dekleta (pa tudi nekateri fantje) nosijo
daljše lase. Ker se lasje pri gibanju povesijo čez obraz, lahko vadečega zmotijo,
saj v tistem trenutku ne vidi dobro okolice. Zato morajo biti lasje vedno speti v
čop ali po možnosti v figo. Lasne sponke
niso zaželene, saj lahko zaradi trdih delov
poškodujejo vadečega.
Pri vadbi imamo v mislih predvsem varnost. Zato tudi pri izbiri oblačil vedno
najprej pomislimo, kaj je smiselno obleči
in česa ne. Včasih sicer varnost in moda
ne gresta z roko v roki, vendar moramo
vedno pomisliti najprej na to, da bomo
svoje aktivnosti lahko izvajali nemoteno
in predvsem varno. 

Na dvovišinski bradlji uporabljajo dekleta
paščke na dva prsta.

PAŠČKI OMOGOČAJO, DA
TEKMOVALCI IZVAJAJO
BISTVENO TEŽJE ELEMENTE.

pretežno v vesi, uporabljajo posebne usnjene jermenčke, ki jih imenujejo paščki.
Fantje uporabljajo paščke na krogih ter
na drogu, dekleta pa na dvovišinski bradlji. Narejeni so iz usnja in segajo od prstov na rokah do zapestja. Na vrh prstov
se namestijo skozi luknje, okoli zapestja
pa se pričvrstijo s trakom. Pod vrhom prstov je pričvrščen tulec oz. tampon, prek
katerega se naredi gibljivi kavelj, ki omogoča boljši oprijem orodja. Na krogih in
dvovišinski bradlji se uporabljajo paščki,
v katere se vstavita sredinec in prstanec, medtem ko so na paščkih za drog
tri luknje, v katere gredo kazalec, sredinec in prstanec. Zmotno je mišljenje,
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Na razglasitev rezultatov pridejo tekmovalci in tekmovalke v tekmovalnih oblačilih.
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Če bi zidovi spregovorili
Hodim po stari Prešernovi mimo Narodne galerije in mimo vrat, ki so nekoč vodila v TVD Partizan Narodni dom (kasneje v Športno društvo Narodni dom). Če bi zidovi lahko spregovorili, bi imeli kaj povedati
in mi kaj slišati. Koliko generacij Ljubljančanov in ljudi od drugod je hodilo v te prostore, ki jih je društvo
dobilo v najem in tam 'živelo' več kot sto let. Ta naslov mnogim mladim in malo manj mladim pomeni
precej več kot le del stavbe Narodne galerije, ampak prostore, kjer so se prvič srečali z igro, vadbo, aktivnim preživljanjem prostega časa, sklepanjem prijateljstev in še kaj več … V prostorih Narodne galerije
ne delamo več, a smo še kako živi in delavni, le malo naprej na tivolski strani ob letnem telovadišču …
Piše: Marica Žakelj

V

rata tega društva sem prestopila
še zelo mlada, takrat ko se je društvo še imenovalo TVD Partizan. S
prijateljico so naju vpisali v oddelek pionirk. V nekaj letih sem povsem 'padla
not'. Telovadila sem nato v več skupinah in prav vadba v Narodnem domu
me je usmerila v moj kasnejši poklic. Že
v zgodnjih mladostniških letih sem si
želela delati z mladino in prav v Narodnem domu so me k temu še posebej
usmerili, kajti poslali so me na posebna izobraževanja za vodnike mladinskih
skupin. Po končanem šolanju na več
ravneh sem postala najprej pomočnica,
nato pa vodja oddelka pionirk.
Ko z današnjim športnim znanjem gledam na tiste čase, se kar zamislim,
kakšno izjemno poslanstvo je opravljalo
društvo več desetletij, celo stoletje.
Vodniki so skrbeli:
- za optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok,
- za skladen telesni razvoj vadečih,
- za pridobivanje drugih znanj in veščin za kasnejše življenje,
- za ustrezno prenašanje naporov in
včasih tudi porazov.
Otroci so pod vodstvom vodnikov preživljali tedne ob morju, kjer so se mnogi
naučili plavati, obenem pa spoznali in
usvajali še druge veščine (kot so urejanje osebne opreme, skrb za lastno
varnost in varnost drugih, prilagajanje
življenju v skupini brez navzočnosti
staršev, navajanje na vsesplošno odgovorno ravnanje tako pri igri kot pri delu).
Vodniki in drugi strokovni delavci
društva so dolga leta organizirali različne druge občasne dejavnosti:
- leta in leta smo se udeleževali
proslav v Beogradu v okviru prireditev za Titov rojstni dan, 25. maj. To

so bile nore dogodivščine!
skupin, ki jih je dovolj za razlilčne staleto za letom smo lahko sodelovali
rosti, sposobnosti in znanje posamena novoletni prireditvi in maškaradi,
znikov.
- sodelovali smo na Murnikovem večeru,
Leta 1862, ko so ustanovitelji
- predvsem pa smo
predhodnika našega društva
nestrpno čakali na
pozivali Ljubljančane k
nastop ob koncu
vpisu, so za geslo povtelovadnega leta,
zeli latinski pregovor:
TELOVADILA SEM V
na katerem so
''Zdrav duh v zdrase predstavili vsi
vem telesu!'' Geslo je
VEČ SKUPINAH IN PRAV
d r u štve n i o d bilo očitno udarno že
VADBA V NARODNEM DOMU
delki. Kako smo
takrat, nikoli ni bilo
uživali, ko smo
zastarelo,
danes pa
ME JE USMERILA V MOJ
staršem in druje to osnova za preKASNEJŠI POKLIC.
gim pokazali svoje
živetje.
novo znanje,
- leto za leto so imeli
Prav možnost vadbe za
vsi člani možnost pretako rekoč vsa življenjska
življajti počitnice na taboru v
obdobja daje še posebno kakoPremanturi.
vost delu v našem društvu. Za otroka
sta gibanje in igra osnovni življenjski
Nekaterih od zgoraj navedenih dejavnopotrebi, za odraslega pa bi morala biti
sti ni več na programu, so pa zato uvedskrb za primerno in redno gibalno aktivli odlične druge:
nost del skrbi za vsakdanje zdravje. 
- zimovanje,
- rojstnodnevne zabave,
- različne nastope in tekmovanja.
-

Ob vseh teh oddelkih se strokovnjaki v
društvu niso ukvarjali le s splošno rekreativno vadbo, ampak so dolga leta
razvijali vrhunsko športno gimnastiko
in člani tega društva so bili desetletja
pojem svetovne gimnastike.
V društvu delujejo še različne druge
sekcije: aikido, joga, aerobika, pilates …
Društvo je bilo in je še danes organizirano tako, da vadeči z odraščanjem
lahko prehajajo iz enega oddelka v drugega. Ob koncu obveznega šolanja pa
možnosti za vadbo še ni konec. Posameznik se lahko vključi oziroma se izobrazi za vodnika (trenerja) mlajšim ali se
priključi kateri od rekreativnih vadbenih

19.–23. APRIL.
EVROPSKO
PRVENSTVO.

Sašo Bertoncelj 6. mesto na
konju z ročaji (tretja ocena
kvalifikacij). Alen, Žiga in Rok
obstali v kvalifikacijah.

ŠESTDNEVNO
SMUČANJE
KOPE 2018

OD NEDELJE,
18. 2. 2018, DO
PETKA, 23. 2. 2018.
(MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI
ZA OSREDNJO SLOVENIJO)

PROGRAM OBSEGA:

•
•
•
•
•
•
•

SMUČAJTE
Z NAMI!

Smučanje je namenjeno otrokom od 5.
leta starosti naprej ne glede na njihovo
smučarsko znanje. Smučanje poteka
na smučišču Kope nad Slovenj Gradcem, ki ima zelo dobre terene in žičniške naprave za smučanje. Nastanjeni
bomo v Lukovem domu, ki se nahaja
na smučišču in ponuja prijetno bivanje
ter veliko prostora za različne ostale
aktivnosti.

pet polnih penzionov + dodatno
kosilo,
6-dnevno smučarsko karto,
smučanje,
eno nočno smuko,
zaključno smučarsko tekmovanje,
usposobljene vodnike z opravljeno licenco,
avtobusni prevoz Ljubljana–
Kope–Ljubljana.

DOPLAČILI:

•
•

letna članarina za tiste, ki niso
člani društva v sezoni 2017/2018,
izposoja smučarske opreme –
cena po dogovoru.

PRIJAVA:

Prijave bomo začeli zbirati po 19. novembru 2017 s spletno prijavnico.
Cene bodo objavljene konec septembra na naši spletni strani.

Dodatne informacije: pokličite telefonski številki 01/422 37 50, 051/664 944 (Sašo) ali nam pišite na elektronski naslov: info@narodnidom.si
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Projekt
ERASMUS+
TwB v Litvi
Train with brain (Treniraj z možgani) je Erasmusov projekt, organiziran v dveh delih: prvi
del je potekal v Kaunasu marca, ko smo
predstavniki šestih držav imeli izobraževanje
za drugi del, ki pa je potekal avgusta v Dalios
Sodybi, odmaknjeni litovski vasici.
Piše: Branka Mavrič

Š

portni tabor je potekal teden dni, ekipa treh otrok
iz ŠD Narodni dom se je združila z dvema dekletoma iz ŠD Sokol Bežigrad. Člani slovenske ekipe smo
bili prostovoljci Iza Logar, Denis Žuran in Branka Mavrič
ter naše nadobudne gimnastičarke in gimnastičarji Tina
Kozlevčar (ND), Tibor Anželj (ND), Lenart Masten (ND),
Eva Katarina Hribar (SB) in Urška Jakac (SB).
Projekt omogoča otrokom iz Litve, Latvije, Poljske, Grčije,
Italije in Slovenije udeležbo na športnem taboru, kjer spoznavajo različne športe in kujejo nova prijateljstva, hkrati
pa izpopolnjujejo svoje znanje angleškega jezika.
Organizatorji so nam predstavili športe, kot so nogomet,
odbojka, košarka, metanje frizbija, imeli smo delavnico
hip-hopa ter se preizkusili v novem športu hit and catch,
s katerim so Grki zmagali na spletnem natečaju, ki je prav
tako potekal pod okriljem projekta.
V gosteh smo imeli veliko zanimivih govorcev, ki so
predstavili različne vidike športa. Odpirali so zanimive
teme: npr. kako je šport nadomestilo droge v Litvi, problemi in dosežki paraolimpijcev ter zadovoljstvo ob športu za
vse udeležence.
Ob večerih smo imeli prestavitve sodelujočih držav. Z ekipo smo druge udeležence naučili polko, predstavili lepote
Slovenije in jih pogostili z domačo potico Izine babice.
Zadnji dan smo se preizkusili v vlogi prostovoljcev na košarkarski tekmi v Kaunasu med Francijo in Litvo, kjer je
bila naša naloga animirati ljudi pred samim obračunom.
Izmislili smo si zanimive igre in delili nagrade udeležencem. Sledil je še ogled napete tekme.
Domov smo odšli z naslovi novih prijateljev, dobro izkušnjo v tuji državi in z novimi znanji, ki jih bomo lahko uporabili v življenju. 

(PRE)MISLIMO S SRCEM
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Energetska točka v taboru
Vibracije. Valovanje. Frekvenca. ENERGIJA. Kako močna beseda. Pravijo, da ima vse na svetu svojo frekvenco, da je naše fizično telo rezultat določenega valovanja in da ga za prevažanje po zemlji uporablja naša duša oz., če malo razširimo to trditev, naša energija.
Piše: Dejan Crnek

P

ravijo tudi, da smo Slovenci zelo duhoven narod. Že mora držati, saj
mnogi od nas obiskujejo različne bioenergetike, duhovne delavnice, tečaje
joge, različna alternativna zdravljenja,
vedeževalke …
Obstaja simpatična zgodbica o tej naši
duhovnosti. Namreč včasih, ko še ni bilo
denarja in materializma kot vrednote,
smo Slovenci s svojo duhovnostjo skrbeli
za ravnotežje med floro in favno, med urbanizmom, življenjem različnih skupin na
istem območju po vsem svetu in tako prispevali k blaginji. Ko pa se je pojavil denar in drugačne potrebe (moč, prevlada
...), smo postali nekako odveč. In ker nas
niso mogli kar zbrisati z obličja zemlje,
so nas naselili na neko majhno območje,
kjer so nas lahko nadzirali. To območje je
seveda današnja Slovenija. Če obstaja
kanček dvoma o tem, samo pomislite, kje
na svetu imajo na tako majhnem prostoru
toliko dialektov, da če greš iz enega kraja
v drugega in tam govorijo s svojim starim jezikom, govorice skoraj ne razumeš.
Dobra novica pa je, da Slovenci ponovno
prevzemamo to vlogo, kar je vidno na
mnogih področjih, kjer smo zelo uspešni

in se ponovno prebijamo na različne svetovne ravni ter s svojim zgledom kažemo
pravilne usmeritve.
Naj se vrnem k ENERGIJI. Morda niste vedeli, da so tudi Rimljani pri svojih pohodih
veliko stavili prav na energetske tokove.
Vedno so v predhodnico vojske pošiljali
ljudi, ki so imeli razvite različne duhovne
sposobnosti, da so z njimi zaznali izvire
vode, možnosti prehranjevanja, primerno
okolje za namestitev. Namreč rimljanska
vojska nikoli ni imela podpornih čet za
oskrbo.
Po svetu so mnoga današnja znana zdravilišča zrasla prav na ostankih rimskih
toplic.
Tako je tudi Istra polna energetskih točk,
ki izhajajo iz takratnega ali še starejšega
obdobja. Verjetno niste vedeli, da je bil v
sosednji Tašaleri nad restavracijo prekrasen stopničasti oljčni nasad iz dobe rimskega imperija.
Tudi v našem taboru je posebna energetska točka ali portal. Pred tremi leti smo
jo po posebnih merilih locirali na zbornem

mestu v taboru in jo aktivirali.
Točka blagodejno vpliva na naše splošno
počutje in vse, kar moramo storiti, je, da
se vsak dan za eno minuto postavimo na
točko, odmislimo vse skrbi in se prepustimo delovanju ENERGIJE. Brez kompliciranja in pogojev. Dobra je za vse.
Torej, če še niste poskusili tega čudovitega občutka pri pretoku ENERGIJE, to storite prihodnje leto. Če pa sploh še niste
bili v našem taboru, kjer med drugim ohranjamo svoje lepe vrednote, še toliko bolj
dobrodošli, da si napolnite svojega duha.
Dobra ENERGIJA je odlično življenjsko
vodilo. 
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Hiter,
kot misel!

Do 15.000 EUR
v treh urah.
Hitro in enostavno.
Vaša zgodba. Vaša banka.
080 22 65

www.sberbank.si

