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Naš tabor in premantura 2018 vabita
Intervju: Špela Švab
K aj dogaja: Vodniško srečanje na Rogli
Naši člani pišejo: Stoja na rokah

CENIK TABORJENJA
V PREMANTURI
2018
POSAMEZNIKI
IN DRUŽINE*

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

25 €

ČLANARINA 2017/2018:

5. SKUPINA
do sob. 11. 8.
od sob. 18. 8.

brezplačno

2014-2015

83 €

92 €

125 € 139 €

125 € 139 €

116 € 129 €

58 € 65 €

2011-2013

178 € 198 €

267 € 297 €

267 € 297 €

249€ 277 €

125 € 139€

2004-2010

238 € 264 €

356 € 396 €

356 € 396 €

333 € 370 €

166 € 185 €

1952 in starejši

267 € 297 €

401 € 446 €

401 € 446 €

374 € 416 €

187 € 208 €

1953-2003

297 € 330 €

446 € 495 €

446 € 495 €

416 € 462 €

208 € 231 €

OTROCI
V VRSTAH***

1. SKUPINA (5+)
od pet. 22. 6.
do čet. 28. 6.

2011-2013

134 € 149 €

2006-2010

160 € 177 €

2001-2005

180 € 200 €
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4. SKUPINA
od sob. 28. 7.
do sob. 11. 8.
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3. SKUPINA
od pet. 13. 7.
do sob. 28. 7.
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2. SKUPINA
od čet. 28. 6.
do pet. 13. 7.
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1. SKUPINA
od pon. 18. 6.
do čet. 28. 6.
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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 2018.

* Za družine s tremi ali več otroki,
prijavljene za celo skupino, velja
10% popust.
** V 2. skupini imajo otroci, ki
so aktivni člani društva (vpisani v katero koli vadbo v sezoni
2017/2018), dodaten 20% popust.
*** Če v isti taborni skupini v

2. SKUPINA(9+)** 3. SKUPINA
od čet. 28. 6.
od pet. 13. 7.
do pet. 13. 7.
do sob. 28. 7.

4. SKUPINA****
od ned. 29. 7.
do ned. 5. 8.

5. SKUPINA (5+)
do sob. 11. 8.
od sob. 18. 8

156 € 173 €

156 € 173 €

363 € 403 €

186 € 207 €

186 € 207 €

407 € 453 €

210 € 233 €

210 € 233 €

vrstah tabori več otrok iz iste
družine, ima drugi prijavljeni
otrok 10 % popusta, tretji pa 20 %.
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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.

a
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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.

dn

a

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 ponedeljka, 14. maja, do 12.00 ure, sprejemamo prijave
samo za celo skupino. Popusti na zgodnje prijave se obračunajo le za plačila prijavnin do vključno torka, 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.

a

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2014 in 2015: 15 €,
• posamezniki in družine – letnik 2013 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.

dn

PRIJAVA:“
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2017/2018 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

re

**** Priprave Gimnastične šole ŠD
Narodni dom od 29. 7. do 5. 8.
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Popust se obračuna pri nižji ceni.

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.
2018. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev
pridružujemo pravico do spremembe cen.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON

Foto: osebni arhiv

Olimpijada ja,
olimpijade ne?
Mnenja so seveda različna,
toda vsake nove olimpijske
igre sprožijo več vprašanj,
dvomov in nezadovoljstva.
Pred kratkim minule v Južni
Koreji so postregle z izjemnimi rezultati, odličnimi športnimi nastopi, številčnostjo
ekip in razkošnostjo, toda …

Kazalo

Gre (še) za šport ali predvsem
za posel? Je v ozadju tako ali
tako politika? Še kdo upošteva prvotno načelo o pomenu
sodelovanja in ne zmage? So
dopingirani samo nesrečni
posamezniki, ki jih »ujamejo«,
ali so v resnici vsi, saj takšnih
naporov človek sploh ne more
več prenesti? Pa poškodbe,
nenormalne obremenitve za
zdravje, skrajna izčrpanost na
cilju, nevarnosti zaradi vremenskih razmer, tekmovanja
ob nemogočih urah, premalo
gledalcev na prizoriščih, premalo gledalcev pred televizijskimi zasloni (ker ne vstajajo
sredi noči zaradi neposrednih
prenosov) itd. Po končanih
igrah pa ogromna cena, uničena narava, neizkoriščeni
objekti … Evropska mesta se
vedno bolj izogibajo kandidaturi za organizacijo iger,
potem pa pridemo do lokacij, kjer za marsikateri zimski
šport še slišali niso, kaj šele,
da bi koga zanimal. Mednaro-

dni olimpijski komite bi se po
mnenju nekaterih moral bolj
zanimati za gledalce, jih navdušiti in jim omogočiti ogled
v živo po malo nižji ceni. Pri
nas se ob dveh priborjenih
medaljah spet sprašujemo,
koliko športnikov je šlo na
malo dražji izlet v Južno Korejo. Čeprav je to malo krivično,
zagotovo so se zavzeto pripravljali in si prizadevali za čim
boljši rezultat. Športna sreča
pa je opoteča … In važno je
sodelovati, ali ne?
Morda preveč črnogledo,
ker zelo rada gledam športna tekmovanja, navijam za
športnike, vriskam ob dobrih
rezultatih in smrkam v robec
ob športni smoli. Občudujem
športnike, njihovo moč, energijo, zbranost, spretnost. Tudi
prirojena tekmovalnost me še
ni čisto zapustila. Zato na tem
mestu prekinjam to malo turobno razmišljanje. Naj se veliki duhovi zmenijo med sabo,
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kot se hočejo: če bodo olimpijske igre še prirejali (vsaj
naslednje bodo zagotovo), jih
bom z veseljem gledala, do
takrat pa bom skrbela predvsem za svojo kondicijo. Verjamem, da tako razmišlja večina ljudi in če ste med njimi,
vam lahko pomagam s kakšno
idejo. Ko boste prebrali, kako
so smučali naši otroci na Kopah, vas bo zamikalo, da bi jih
prijavili na poletno taborjenje
v Premanturi. Na osnovi poročila z državnega prvenstva
v akrobatiki vas bodo premamile vragolije v zraku. Če
rabite pomoč pri odrivu, je tu
mala prožna ponjava. Ko boste videli, kako ubrano so svoje znanje krepili naši vodniki
na vodniškem srečanju, jim
boste z veseljem zaupali svoje
mlade telovadce.
Olimpijada je mimo, naj živi
premanturiada!
Jana Bogdanovski, urednica
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Naš kodeks obnašanja
v telovadnici
piše: Sašo Barle

V

društvu se poleg razvijanja programov in uvajanja novosti
ves čas trudimo, da vodniki s svojimi dejanji in delovanjem
v telovadnici in zunaj nje svoje delo opravljajo čim bolj strokovno in vestno. Zavedamo se, da vodniško delo ni vezano samo
na poznavanje metodike učenja, ampak tudi na pedagoške in socialne pristope. Le celosten pristop zagotavlja načrten in kakovosten razvoj vseh vadečih, ne glede na to, v kateri skupini vadijo in
kakšne so njihove sposobnosti in želje. Zaradi hitrih sprememb in
razvoja se s stalnimi internimi in zunanjimi izobraževanji vodnikov trudimo ohranjati kakovost v skladu z društveno tradicijo in
vrednotami.
Na dveh vodniških delavnicah leta 2017 smo veliko časa namenili
pogovoru o tem, kako naj bi se vodnik društva vedel na vadbi, kako
naj bi predstavljal društvo navzven in, ne nazadnje, kaj od društva
pričakuje. Kot rezultat delavnic je bila priprava priročnika “Vodnik,
vodnica sem – moje naloge in vedenja v ŠD Narodni dom”. Večinoma je vsebina priročnika povezana z delovanjem vodnika na vadbah in zunaj njih ter z zavedanjem odgovornosti, ki jih vsak vodnik
prevzema nase. Iz teh zapisov sem kot koordinator dela vodnikov
izluščil bistvene poudarke, ki so za vse zavezujoči vsak dan na vsaki vadbi:
•

Na vadbo vodnik vedno prihaja miselno kot tudi fizično pripravljen in urejen. Prijazen in kulturen pristop do vadečih in njihovih
staršev oz. spremljevalcev je obveznost, na katero ne sme vplivati dnevno razpoloženje vodnika, ravno tako pa ne sme biti nikoli
vprašljiva motivacija za delo in posvečanje pozornosti vadečim.

•

Strokovnost vodnika mora biti na tako visoki ravni, da
je vedno pripravljen na samostojno izvajanje zadanih
nalog ter stalno iskanje načinov za izboljšanje vadbe
in vadbenih razmer. Vodnik mora vedno skrbeti, da je
vadba varna in strokovno izvajana, ter pri vadečih vzdrževati red in zadostno motivacijo.

•

Vsak vodnik mora biti pri izvajanju svojih nalog dosleden in dajati zgled vsem vadečim ter jih pri tem spodbujati, da bi dosegli zadani cilj. S svojim obnašanjem
mora izkazovati podporo društvenim vrednotam, kot so
delavnost, prijateljstvo in solidarnost.

•

V komunikaciji z vadečimi in njihovimi starši oz. spremljevalci mora biti jasen in strokoven, obenem pa mora
biti pripravljen poslušati drugačno mnenje ter se s tem
soočiti. Pri komunikaciji mora prevladovati pozitivna
motivacija in pohvala, še posebej, če se vadeči trudijo
po svojih najboljših močeh.

•

Vodnik se mora med vadbo in po njej izogibati kakršnemu koli psihičnemu in fizičnemu nasilju nad vadečimi
ter širjenju nestrpnosti do drugačnih in drugače mislečih. Vodnik nima vstopa v telovadnico, če je pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc.

•

Vodniku med njegovim delom ni dovoljena uporaba
mobilnih naprav, razen če napravo uporablja kot del
vadbenega procesa (snemanje), za beleženje prisotnosti vadečih ali v katerih drugih nujnih okoliščinah. 

TO SO NAŠE
ZAVEZE DO VADEČIH
V DRUŠTVU!

KAJ DOGAJA

Instagram ŠD
Narodni Dom
piše: Una Crnek

V

Narodnem domu med
letom
spremljamo
mnogo čustvenih in
izjemnih trenutkov. Otroška
razigranost in navihanost, ki
vsakodnevno odmeva med
stenami Študijske telovadnice, nepozabni spomini in
prijateljstva, ki se stkejo med
tekmami, ter uspehi in trdo
delo naših vrhunskih telovadcev. Vse to dela naše društvo
to, kar je … že več kot 150 let.
Društvo z dušo.
Zato smo se konec leta 2017
odločili prenesti utrip Narodnega doma tudi na družbeno
omrežje Instagram. Z objavljenimi fotografijami želimo
približati aktualno dogajanje v
našem društvu širšemu krogu ljudi, ki z nami delijo ljubezen do športa, dobre družbe
in vrednot, za katere si prizadevamo že več desetletij.
Instagram je družbeno
omrežje, ki ga danes uporablja že več kot 700 milijonov
uporabnikov, in objavljene
fotografije ponujajo izvrsten vpogled v dogajanje med našimi člani v tako
imenovanem zaodrju.
Zato vas vabimo, da se nam pridružite tudi na Instagramu (https://www.
instagram.com/narodni_dom/) in spremljate dogajanje na Kopah in v Premanturi. 

Nagrajeni vodniki na srečanju na Rogli v družbi predsednika
društva Dejana Crneka.

JANI V
SPOMIN
piše:
Tatjana Zupančič

Z

Jano sva se spoznali davnega
leta 1959 na Fakulteti za kemijo in
ostali kolegici in prijateljici skoraj
60 let. Po diplomi sva se malo razšli, a
sva se kmalu našli v Tivoliju z dojenčki
v vozičku. Leta so minevala, imeli sva
vsaka svoje obveznosti. Ko je njen sin
Sergej odrasel in odšel na svoje in ko
smo v Narodnem domu iskali prostovoljce za popolnitev tabornega vodstva,
sem Jano, ki se je leta 1995 upokojila in
sem jo poznala kot marljivo, vestno in
vedno pripravljeno pomagati, povabila,
da se nam pridruži. Tako je postala in 20
let ostala nepogrešljiva pri organizaciji
tabora v Premanturi.
Jana ni imela lahkega življenja. Pri osmih letih je izgubila očeta, bila na hitro pregnana iz Beograda v Ljubljano,
kjer je njena mati z majhno pokojnino vzdrževala njo in dva mlajša brata,
dokler ni pri komaj 17 letih mama hudo
zbolela in dve leti kasneje umrla. Jani je
uspelo ne samo diplomirati med prvimi
v letniku, ampak tudi oba brata pripeljati do diplome. Navajena samostojnosti
in razdajanja sebe je kot samohranilka
tudi sina vzgojila v pokončno osebo in
predanega družinskega očeta, kar ji ob
uspešni poklicni karieri prav gotovo ni
bilo lahko.
Po upokojitvi se je preselila v Radovljico
in takoj začela aktivno delati pri Rdečem
križu in drugih prostovoljnih organizacijah. Hitro si je pridobila velik krog novih
prijateljev in prijateljic, ki so ji tudi ob bolezni stali ob strani, a Narodnega doma
ni pozabila. Koliko ji je društvo zaupalo,
pove njena izvolitev v nadzorni odbor, kjer
je svojo funkcijo vestno izpolnjevala skoraj do zadnjega dne.
Jana je bila človek velikega srca, široke
razgledanosti in zvesta idealom svojega očeta. Imela sem srečo, da sem jo
poznala, da sva skupaj delali, se včasih
tudi sporekli, vendar brez najmanjše zamere. Skupaj sva uživali na potovanjih
in ne nazadnje vsa poletja v Premanturi.
Do konca je ohranila pozitivni odnos in
neizmerno voljo do življenja.
Kamor si že odšla, Jana, Ti želim, da si
tam našla veliko prijateljev, ki Te tako
cenijo in Te imajo radi, kot smo Te imeli
mi. 
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Vodniško srečanje na Rogli
Ekipa vodnikov se ne gradi samo v telovadnicah, temveč tudi
na raznovrstnih srečanjih in druženjih. V društvu se trudimo,
da bi bilo glede na vse zmožnosti takšnih druženj čim več, da bi
potekala športno aktivno in v prijetnem okolju. Tokrat smo odločili
za umik iz našega vsakdanjega ritma v prelepo naravo Pohorja.
Tako smo se v soboto, 4. novembra, odpeljali na delovno, športno
in zabavno srečanje vodnikov ŠD Narodni dom.
piše: Karin Crnek

Zapisovali smo prednosti in slabosti narodnodomskih telovadnih programov, se pogovarjali o novih programskih možnostih, iskali možnosti, ki bi
bile lahko zanimive za mlado in malce manj mlado generacijo.
Treba je hoditi v koraku s časom!

Začeli smo sanjati o prihodnosti. Le kakšno bo naše
društvo leta 2025? Vsake sanje pa potrebujejo podporo
v vrednotah, v skladu s katerimi organizacija deluje.
Tako smo razmišljali, se usklajevali, pogovarjali in

P

rogram našega druženja je bil sestavljen iz delovnega in družabnega dela,
saj si seveda želimo svoje delo v telovadnicah vseskozi nadgrajevati in ob tem
ustvarjati prijazno in prijetno društveno okolje. Tako smo po prihodu del časa
namenili resnim temam v obliki delavnic.
Vodniki so razmišljali, na kaj so pri svojem
delu v telovadnici še posebej ponosni in
kje je še prostor za njihove izboljšave.

Iskali smo rešitve za bolj ali manj
prijetne situacije, ki se nam lahko
dogajajo v telovadnicah, in ob tem
izmenjavali izkušnje, mnenja in poglede.

zapisali vrednote našega društva, kot jih vidimo vodniki.

KAJ DOGAJA

Ob koncu smo napisali še nekaj
sporočil društvu in ocenili, kako
smo se imeli na našem druženju.

postavljanju 3 v vrsto ter

Vetrovnemu vremenu smo se
zoperstavljali s toplimi oblačili in
obilico dobre volje ter

Po vsem miselnem delu smo si seveda zaslužili sprostitev, zabavo, in
to na svežem pohorskem zraku. Vreme sicer ni bilo preveč prijazno, kar
nas ni motilo. Segreli smo se pri timskih igrah, ki so nam jih pripravili na
Rogli, in sicer v merjenju moči, pri hitrostnem rezanju debla,

v poligonu, na katerem smo preverjali našo usklajenost
in hitrost pri gibanju čez prepreke.

se na koncu dneva po gosti
megli odpravili še na »ogled«
okolice iz bližnjega stolpa.

IMELI SMO SE
SUPER, TAKO DA
SE ŽE VESELIMO
NASLEDNJEGA
DRUŽENJA!

7

8

KAJ DOGAJA

Novoletni nastop in
obisk Dedka Mraza
piše: Jan Stanko Černe

L

etos smo že peto leto zapored nastopali
in prikazali, kaj so se otroci naučili v naši
mali, a prisrčni Študijski telovadnici. Do
sedaj so nastopali predvsem starejši, letos
pa so se vodniki odločili, da bodo dali možnost tudi najmlajšim. Pripravili so jim igriv
poligon, na katerem so staršem prikazali vse
svoje spretnosti, ki so se jih naučili do sedaj.
Seveda so nastop pripravili tudi starejši. Dekleta so se predstavila na gredi, dvovišinski
bradlji in preskoku. Med nastopom nam je
nekajkrat vzelo sapo, zaključek pa je pospremil bučen aplavz. Fantje so pokazali skoke na
veliki prožni ponjavi, sinhrono vajo na moški
bradlji, vragolije na jurčku in akrobacije na
preskoku. Nato so vsi skupaj – majhni in veliki
– še zaplesali.
Vrhunec večera je vsako leto trenutek, ko otroci s pomočjo vodnikov in staršev prikličejo
Dedka Mraza. Pridrvel je v telovadnico, kot da
je imel na nebu prižgane rdeče luči. S seboj je
letos prinesel nahrbtnike, v katere otroci lahko pospravijo svojo telovadno opremo. Dedek Mraz si je za vsakega posameznika vzel
čas, se z njim pogovoril in mu predal darilo.
Hvala vsem, ki ste prišli, in skupaj z nami
ustvarili čaroben dogodek. Upam, da se vidimo spet naslednje leto. 

LETOS SO VODNIKI
ZA NASTOP DALI
PRILOŽNOST TUDI
NAJMLAJŠIM.

KAJ DOGAJA
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Izlet v Beograd in tekma
v skokih na MPP
piše: Lenka Špela Žnidaršič

M

ed 10. in 12. novembrom smo se
že tradicionalno udeležili Odprtega
prvenstva Srbije v skokih na MPP v
organizaciji Sokolske zveze Srbije.

razreda v sestavi Ruda, Daša, Manca,
Kaja, Ana in Mila. Na 3. stopničko je stopila ekipa dečkov 1.–4. razreda v sestavi
Michael, Gašper, Peter in Nejc.

V petek zjutraj smo se zbrali na parPo tekmi smo odšli na kosilo v znano
kirišču v Tivoliju, v Mostah so se nam
restavracijo na Skadarliji. Kosilo smo
pridružili še kolegi iz ŠD Moste in skupojedli ob spremljavi tihe klavirske glaspaj smo pot nadaljevali do Beograda.
be. Tako kot vedno so se otroci primerNa avtobusu smo bili pridni, opravili
no vedli in pozitivno presenetili druge
smo vse predvidene in obvezne
goste v restavraciji. Po kosilu
postanke ter srečno prispeli
smo izkoristili lepo, toplo vrev Beograd. Namestili smo
me in se skupaj s predseOB OBZIDJU NA
se v veliko staromeščandnikom Dejanom podali
sko stanovanje v središču
na sprehod po Beogradu,
KALEMEGDANU SMO
mesta, ki je preurejeno v
skozi cono za pešce, mimo
VSI POSTAVILI STOJO
hostel. Kmalu po večerji
vseh trgovin na KalemeNA ROKAH.
smo utrujeni od vožnje in v
gdan. Imeli smo srečo in v
pričakovanju tekme zaspali.
muzeju ujeli zadnjo uro razstave o meteoritih. Otroci so
Na tekmi je sodelovalo 14 drubili vedoželjni, tako da verjamem,
štev in klubov, od tega osem iz Slovenije
da so se naučili veliko novega. Sprehod
in šest iz Srbije. Tekmovalci – Polona,
smo nadaljevali po potkah KalemegdaGašper in Jure, Neža, Jenny, Arnej,
na in vsem pokazali, da smo telovadci,
Melina, Daša, Manca, Kaja, Peter, Ana,
ko smo ob obzidju vsi postavili stoje na
Nejc, Brina, Mila – so se potrudili in lepo
rokah. Skozi mesto smo se počasi vrnili
nastopali ter posamezno dosegli lepe rev hostel, kjer so se otroci še igrali in ne
zultate. Med posamezniki sta na 3. stoprav pozno utrujeni zaspali. V nedeljo po
pnički stala Michael in Ruda. Na najvišjo
zajtrku – pocrkljali so nas s palačinkastopničko je stopila ekipa deklic 5.–6.
mi – smo pospravili sobe, spakirali svoje

stvari in se odpeljali proti Sloveniji. Po
obveznostih na državni meji ob izstopu
iz Srbije smo se peljali po hrvaški avtocesti. Daljši postanek za kosilo smo
naredili v Slavonskem Brodu. Do doma
smo naredili še dva krajša postanka in si
ogledali film.
Na parkirišču smo se glasno zahvalili
šoferki Katarini, ki nas je varno peljala v
Beograd in nazaj. Izpolnili smo si lansko
željo, in ker nam je bilo fajn, bi šli drugo
leto spet.
Otroci niso pozabili na dobro delo: tudi
letos smo sendviče, ki so nam ostali po
tekmovanju, podarili brezdomcem, ki se
zbirajo na parkirišču v Tivoliju. 
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Državno prvenstvo
v akrobatiki 2017
Organizacija večjega tekmovanja na državni ravni v režiji našega društva ponovno uspešna.
piše: Vanja Kavčič

K

onec novembra, in sicer v nedeljo,
19. 11. 2017, je naše društvo že tretjič organiziralo državno prvenstvo v
akrobatiki za dekleta in dečke iz vse Slovenije. Tako kot leto prej se je tekmovanje odvijalo v športni dvorani vojašnice
Edvarda Peperka, ki je zaradi vseh svojih
karakteristik (lokacija, velikost, ozvočenje …) primerna za organizacijo takšnega
tekmovanja. Državnega prvenstva se je
udeležilo veliko število tekmovalcev gimnastičnih društev in klubov vseh starosti, če pa smo natančnejši, se nam je
čez ves dan s svojimi nastopi predstavilo
okoli 300 tekmovalcev.

Nov pravilnik v akrobatiki določa, da je
tekmovanje lahko organizirano tako na
akrobatski stezi kot tudi na zračni blazini
– »airtracku«. Zaradi pozne objave pravilnika na uradnih straneh Gimnastične zveze Slovenije in predvidevanja, da
vsa društva ne uporabljajo in si ne morejo privoščiti nakupa tako imenovane
zračne blazine, smo se letos odločili, da
tekmovanje spet organiziramo samo na
akrobatskih stezah. Organizacija tekmovanja na zračnih blazinah bi za nas definitivno predstavljala nekoliko večji izziv,
saj bi potrebovali vsaj dve do tri identič-

ne zračne blazine ter merilne naprave,
ki bi konstantno merile količino zraka v
njih, s čimer bi zagotovili enake razmere
za vse tekmovalce.
Pod budnim očesom vodje organizacije Jana Stanka Černeta smo priprave
začeli že dober mesec pred tekmovanjem. Jan je poskrbel za ekipo za postavitev orodij, razdelil delovne naloge
pred tekmovanjem in med njim, sestavil
urnik tekmovanja in koordiniral celotno
organizacijo. V veliko pomoč pri iskanju in pridobivanju sponzorjev sta nam
bila kot vedno strokovna sodelavca iz
pisarne društva Karin Crnek in Sašo
Barle. Na tem mestu bi se zahvalili vsem
sponzorjem in donatorjem, brez katerih
bi veliko težje izvedli državno prvenstvo na takšni ravni. Hvala podjetjem Erfa, d. o. o., Petrol, d.
d., Belinal – športna regeVSE POHVALE
neracija, CCE, d. o. o, Žito,
d. o. o, Pošta Slovenije in
ČLANICAM LAURI, GAJI
1 Klik, d. o. o.
IN NIKI ZA POGUM
V soboto, dan pred tekmovanjem, se je začela »akcija«.
V večernih urah smo s prostovoljci in ustaljeno ekipo vodnikov

pripeljali opremo iz različnih telovadnic po Ljubljani.
Sledilo je postavljanje akrobatskih stez, ogrevalnega
prostora, tribun, sodniških miz ter
monitorjev za prikazovanje ocen. Dvorano smo na koncu spet tematsko zelo
lepo okrasili, za kar je poskrbela Lenka
Špela Žnidaršič. V nedeljo je v dvorani
tekmovalce in obiskovalce z drevesnimi
listi vseh barv, malimi bučami, bršljanovimi venčki in posušenimi cvetovi pričakalo pravo jesensko vzdušje.

IN NASTOP!

Tudi tokrat se je na državnem prvenstvu v akrobatiki predstavilo veliko
število predstavnikov našega društva.
Za odličja se je potegovalo 51 deklet in
fantov, ki so nam v vseh razpisanih starostnih kategorijah prikazali svoje akrobatske prvine in sestave. Pohvalimo
se lahko z naslovom državnih prvakov
v kategoriji cicibanov, mlajših dečkov
in mladincev ter z naslovom državnih
podprvakov v kategoriji starejših dečkov in članic. Slednje so bile letos prav

KAJ DOGAJA

NAPOVEDNIK DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

april
3. 4. 2018
Začetek vpisov v društveni tabor v Premanturi
8. 4. 2018
2. tekmovanje za pokal Slovenije v skokih z MPP
14. 4. 2018
29. pokal Narodnega doma v moški športni
gimnastiki
14. 4. 2018
Državno prvenstvo v skokih na veliki prožni
ponjavi

prijetno presenečenje, saj naše društvo še nikoli ni imelo članskih
predstavnic na takem tekmovanju. Laura Slana, Gaja Lah in Nika
Žigon – vse pohvale za zbran pogum in odločitev za nastop. Le
tako naprej. Iskrene čestitke pa ne le vsem dobitnikom medalj in
odličij, ampak prav vsem sodelujočim tekmovalcem.
Mislim, da so bili po koncu dneva prav vsi udeleženci tekmovanja
– tekmovalci, trenerji, sodniki in obiskovalci – zadovoljni z našo
organizacijo in vzdušjem, ki ga prinaša takšen dogodek. V imenu
društva bi se za organizacijo in izvedbo zahvalila vsem prostovoljcem, vodnikom in zaposlenim, da so prispevali svoj kamenček v
mozaiku uspešnega tekmovanja, ki nam je vsem skupaj lahko v
ponos. 

maj
maj 2018
Pokal Kopra
maj 2018
Državno prvenstvo Slovenije v športni
gimnastiki v programu gimnastika za vse
12. 5. 2018
Pokal Vič 2018
20. 5. 2018
XV. Zelena Jama Open 2018
24.–27. 5. 2018
Svetovni pokal MŠG in ŽŠG Osijek

ANDREJU
HROVATHU
V SPOMIN
piše:
Tatjana Zupančič

S

pet je prišla zima in spet se je poslovil eden od častnih članov Narodnega doma, ki so bili desetletja
podporni stebri društva. Sodnik po poklicu, predsednik društvene disciplinske komisije, a z dušo in srcem
zapisan športu. Ne samo gimnastiki, tudi odbojki, tenisu,
plavanju, smučanju, in kar je bilo najpomembneje – trudil
se je, da bi predanost športu posredoval mlajšim, saj je
bil dolga leta v telovadnici vodnik mladincev. Ni se zadovoljil s tem, da bi posamezne elemente gimnastike samo
opisal, ampak jih je – tudi v že zrelih letih – predvsem na
prožni ponjavi tudi sam izvajal. Kasneje je prevzel oddelek
starejših članov in jih navduševal za telovadbo in odbojko,
kar je opravljal, dokler mu je zdravje dopuščalo. Moji spomini nanj segajo predvsem v Premanturo, kjer je skrbel
za podaljšano športno vzgojo mladincev iz telovadnice,
kasneje je bil občasno tudi taborovodja, končal pa je kot
skrben dedek, ki je v šport uvajal vnuke. 

31. 5.–3. 6. 2018
Svetovni pokal v MŠG in ŽŠG Slovenija, Koper

junij
2. 6. 2018
1. tekma za pokal Slovenije in OP Bežigrada v
skokih na VPP
8. 6. 2018
Konec telovadne sezone 2017/2018
Zaključni piknik in zabava v pižamah
9. in 10. 6. 2018
Pokal Ruš in Pokal Slovenije v moški in ženski
športni gimnastiki

september
1. 9. 2018
Festival telovadbe 2018
3. 9. 2018
Začetek telovadne sezone 2018/2019
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START
KOPE 2018
piše: Živa Štucin

Zima, zima bela, vrh
Kop cel teden je sedela.
Pa tako je pela, da
narodnodomce je vzela.

V pižamah kviz smo
reševali in pri limbu
hrbte razteg’vali.
Na krstu nekateri
se smejali, drugi s
smučko so po rit’
fasáli.

Tudi tekmo smo
imeli, med količki
smo brzeli. Čeprav
od mraza nam je
zmrznil nos, bili smo
hitri in vsemu kos!

KAJ DOGAJA

Včasih smučam hit’,
včasih pa počas, v
celcu vrže me na rit,
a kljub temu sem
velik as!

Čevapčiči, pica, makaroni,
pri Holcarju vsak dan jemo
kot šampioni. Na smučišču
rešijo nas tud’ bonboni,
kmalu bomo kot baloni.

Ples je vedno
dobra ideja! Od
naših obratov
se tresla cela je
avstrijska meja.
Poseben gost,
naš didžej Vid,
celo noč je rolal
hit na hit!

CILJ
Kot vemo, vsega
lepega je enkrat
konec in spet je počil
lonec. Tudi letos fino
fajn je bilo in komaj
čakamo, da spet nova
zima príšla bo .
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Pustovanje
Klovni in klovnese smo na pustni
torek otrokom priredili zabavo
in poskrbeli za veselo vzdušje v
Študijski telovadnici.
piše: Vanja Kavčič

N

a pustni torek, 13. februarja 2018,
smo kot vsako leto za najmlajše člane društva, namesto običajnih, ustaljenih vadb, pripravili rajanje v maskah.
Nekaj ur pred dogodkom smo se vodniki
zbrali, da smo lahko pripravili Študijsko
telovadnico v pravo plesišče in ga okrasili
s pisanimi baloni in drugimi okraski, ter
otrokom pričarali pravo pustno vzdušje.
Vodniki se vsako leto odločimo za skupinsko masko in tudi letošnje leto ni bilo
izjema. Ob 17.30 smo otroke pričakali
»namaškarani« v najštevilčnejšo skupinsko masko – KLOVNI in KLOVNESE.
Pustovanja se je udeležilo veliko otrok in
njihovih staršev, ki so preoblečeni v najrazličnejše maske na prizorišču plesali in
premagovali gimnastični poligon, ki smo
ga postavili vodniki. Med najizvirnejšimi

maskami so izstopale predvsem tiste, ki
so bile sešite doma. Med vsemi udeleženimi smo tudi tokrat izbirali najboljše
maske. Strokovna žirija, sestavljena iz
vodnikov in enega od staršev, si je lahko
med STOP PLESOM natančno ogledala
maske, saj se je glasba ustavila in takrat
so vse maske okamenele. Žirija je imela
zares težko nalogo, zato je najprej izbrala
v ožji izbor šest mask. Šesto mesto je zasedel joker, peto mesto je pripadlo troloma, na četrto mesto sta se povzpela volk
in Rdeča kapica. Na podlagi glasnosti
aplavza celotne publike smo nato izbrali najboljše tri. Mala čarovnica, Nemo in
meduza ter družinska maska ovčk so
bile najbolj domiselne. Nastal je majhen
zaplet, saj sta bila aplavza za drugo in
tretje mesto enaka, zato je posredovala
kar strokovna žirija, ki se je odločila, da
tretje mesto pripade Nemu in meduzi,
drugo mesto pa mali čarovnici. Najboljša je postala družinska maska ovčk. Na
koncu smo vse navzoče presenetili s
slastnimi krofi in sokom.
Upamo, da smo s pustnim rajanjem pregnali zimo, vodniki pa se že veselimo naslednjega leta in novih izvirih maškar. 
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V društvu se trudimo, da redno in v okviru naših finančnih
zmožnosti posodabljamo in dopolnjujemo telovadno opremo
v Študijski telovadnici. Zaradi
izjemnega vpisa v programe
splošne in netekmovalne gimnastike smo se odločili, da bomo
v letošnji sezoni dokupili še eno
malo prožno ponjavo in zamenjali dotrajani gimnastični tepih
ter s tem še izboljšali razmere
za vadbo vsem telovadcem v
Študijski telovadnici. Sofinanciranje nakupa je omogočila
Sokolska zveza Slovenije, za kar
se ji iskreno zahvaljujemo.

V začetku leta je naš trenutno najboljši telovadec, konjenik Sašo Bertoncelj,
s svojo partnerko Nino dobil drugega otroka, fantka po imenu Jaka. Celotni
družini želimo veliko skupnih in nasmejanih trenutkov.

Podelitev najboljšega športnika Gimnastične zveze Slovenije za leto 2017. V
absolutni kategoriji je zmagal Sašo Bertoncelj, Alen Dimic je bil tretji. Najboljši trener je Sebastijan Piletič. Med kadeti je tretje mesto osvojil Grega Turk.
Prireditev so si ogledali tudi oba legendarna telovadca Narodnega doma,
Miroslav Cerar in Mitja Petkovšek, naš predsednik Dejan Crnek ter Gregorjev
trener Igor Ivanuš.

V društvu smo poleti 2017
morali zamenjati dotrajani
društveni avto z novim. Naključje je hotelo, da smo dobili avto
modre barve, ki je kar prosil po
tem, da ga polepimo s simboli
društva. Zahvaljujemo se podjetju Media Bus, d. o. o., za donacijo polepitve društvenega
avtomobila.
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PREMANTURA 2018

Športni tabor Narodnega doma v Premanturi

NAŠ TABOR
IN PREMANTURA
VABITA

PREMANTURA 2018

LETOŠNJA NOVOST
V TABORU: 150 NOVIH
JOGIJEV IN ŠE ENO
PRESENEČENJE
V JEDILNICI!

17

Premantura je naselje, ki leži na skrajnem
južnem delu Istre, 10 km jugovzhodno od
Pulja, v središčnem delu polotoka Kamenjak.
Zaradi svoje izjemne lege, borovih gozdov in
prijetne klime se ljudje tja vedno radi vračajo.
V njeni okolici najdemo najlepšo obalo
Jadranskega morja z neskončnim številom
zalivov, čistim morjem, peščenimi plažami,
obkroženimi s prečudovitim mediteranskim
rastlinjem, kar blagodejno vpliva na vsakogar,
ki se odloči del poletnih dni preživeti tam.

V

neposredni bližini Premanture domuje tabor Narodnega doma, ki ponuja sproščeno kombinacijo
športnih in drugih aktivnosti, šotorjenja v naravi ter
preživljanja prostega časa v dobri družbi vrstnikov, prijateljev, družinskih članov in vseh ostalih, ki se odločijo
del časa preživeti taboru. Čas se v taboru skoraj ustavi.
V borovem gozdičku je postavljenih več kot sto šotorov,
jedilnica, klubski prostor, raznovrstna športna igrišča in
igrala za naše najmlajše. Udeleženci večino časa preživijo na prostem, ponoči pa spijo v vodoodpornih šotorih, v katerih bo letos 150 popolnoma novih vzmetnic.
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 obilice plavanja (vse neplavalce in slabe
plavalce spodbujamo k osvojitvi plavalnega delfinčka)
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 pripomočki (loparji, žoge, palice za hokej …), pripomočki za plavanje (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 vsaki taborni skupini in omogoča mirno sobivanje različnih ljudi. Dan se začne z
zajtrkom ob 8.30, kosilo je ob 13.00, sledita počitek in
mir v taboru, zvečer pa, po tabornem zboru, še večerja.
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 na kakšen priboljšek v Premanturo ali Medulin.
Poleg ambienta je ena od največjih privlačnosti tabora, da v različnih skupinah ponujamo prilagojen program, ki ostaja zvest vrednotam 150 let starega športnega društva: uživanje v naravi, športne aktivnosti in
seveda druženje članov društva. Za en teden ali dva
postane skupina naključno zbranih ljudi skupnost,
podobna majhni športni vasi. Spomini na dogodke iz
tabora pa grejejo udeležence še dolgo potem, ko tabor zapustijo..
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PRVA SKUPINA

ČETRTA SKUPINA

TRAJANJE: 10 dni
TERMIN: 18. 6.–28. 6. 2018
NAMENJENO: otrokom v vrstah (6 dni: 22. 6.–28.
6. 2018) od 5. do 9. leta ter posameznikom in družinam
DODATNO: seminar aikida
Konec junija, ko naš športni tabor oživi, je v Premanturi prav idilično, skoraj pravljično. Turistov je
malo, plaže so še precej prazne, tabor in njegova okolica pa takrat še zelo zelena. Vsakodnevni živžav otrok, taborečih v vrstah (od 5. do 9.
let), se prepleta z umirjeno energijo aikidovcev.
Skupina je namenjena tudi starejšim odraslim
ter družinam, ki si želijo športih aktivnosti v prijetnem in umirjenem okolju. Vsakodnevno se vsi
udeleženci tabora krepijo v športnih aktivnostih.
Otroci v vrstah 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 in v umirjenem okolju so
tako naši člani ves čas telesno aktivni, se učijo
plavanja, telovadnih in drugih športnih veščin.

TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 28. 7.–11. 8. 2018
NAMENJENO: posameznikom in družinam
DODATNO: bazične priprave za gimnastično šolo
ŠD Narodni dom (29. 7.– 5. 8. 2018)
Na vrhuncu turistične sezone potekata tretja in četrta taborna skupina, ki sta namenjeni taborjenju
odraslih posameznikov in družin. Življenje v naravi in
skupnosti tabora z vsemi prednostmi, ki jih ponuja,
so v današnjem stresnem vsakdanjiku zagotovilo za
kakovostno in zadovoljno preživljanje časa. V obeh
skupinah je poskrbljeno za vsakodnevne športne
aktivnosti, saj imamo organizirane športne turnirje,
družinska tekmovanja, vodene tečaje plavanja …

DRUGA SKUPINA
TRAJANJE: 15 dni
TERMIN: 28. 6.–13. 7. 2018
NAMENJENO: otrokom v vrstah od 9. do 18. leta
DODATNO: posamezniki in družine (omejeno število po dogovoru z vodstvom tabora)
V drugi taborni skupini kar vre od mladosti in
razigranosti, saj najštevilčnejši del taborečih
predstavljajo otroci med 9. in 18. letom starosti,
ki so razdeljeni v vrste pod vodstvom izkušenih
vodnikov, katerih večina vodi naše programe telovadbe tudi v društvu. Celoten ritem tabora je
prilagojen otrokom in njihovim telesnim aktivnostim. Vsakodnevni program vključuje vnaprej določene športne aktivnosti. Poleg športa
oziroma telesne vzgoje pa otroci pridobivajo še
prepotrebno disciplino in izkušnje pri druženju
z vrstniki in navajanju na samostojno ter pestro
preživljanje svojega časa. S ponujenimi vsebinami želimo taborečim predstaviti in ohraniti tradicionalni način taborjenja v društvu (vsakodnevni
zbori, dviganje in spuščanje zastave, petje himne, skrb za urejen tabor).
V 2. skupini lahko taborijo tudi posamezniki in
družine, vendar je njihovo število omejeno. Vsi
ostali taboreči se namreč morajo prilagajati urniku in aktivnostim otrok v vrstah. Zato je potrebno
pred vpisom posameznikov in družin v to skupino
poklicati v pisarno društva (pisarna – 01/422 37
50, Sašo – 051/664 944).

TRETJA SKUPINA
TRAJANJE: 15 dni
TERMIN: 13. 7.–28. 7. 2018
NAMENJENO: posameznikom in družinam

V 4. skupini organiziramo tudi poletne bazične
priprave za otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli
društva (otroci v skupinah usmerjevalnega športa
2 in vseh skupin perspektivnega športa). Otroci na
pripravah taborijo ves čas pod vodstvom naših trenerjev, ki jih čez leto vodijo v telovadnicah. Možnost
priprav v tej skupini imajo tudi otroci v drugih telovadnih programih, prav tako v zadnjih letih dekleta
iz športne ritmične gimnastike.

PETA SKUPINA
TRAJANJE: 7 dni
TERMIN: 11. 8.–18. 8. 2018
NAMENJENO: posameznikom in družinam ter otrokom v vrstah od 5. leta naprej
V 5. taborni skupini športno preživljajo prosti čas,
podobno kot v prejšnjih dveh skupinah, posamezniki in družine ter otroci v vrstah od 5. leta starosti
naprej; program za otroke je podoben programu iz
prve skupine. Predvsem jim želimo ponuditi športno
aktiven teden, ko velikokrat proti koncu šolskih počitnic zmanjkuje idej in možnosti za aktivno in seveda v družbi vrstnikov prijetno preživljanje časa. Zato
verjamemo, da je preživljanje tedna pod vodstvom
izkušenih vodnikov za vse, ki se zavedajo pomena
športno aktivnega življenja, prava izbira.

PRIPRAVLJALNA SKUPINA
TRAJANJE: 3 dni
TERMIN: 15. 6.–17. 6. 2018

POSPRAVLJALNA SKUPINA
TRAJANJE: 3 dni
TERMIN: 18. 8.–19. 8. 2018
V pripravljalni in pospravljalni skupini se pripravi oz. pospravi tabor. Ker je tabor odprt vsako
leto le dva meseca, ga je treba vedno na novo
pripraviti oz. pospraviti. Predvsem v pripravljalni skupini je dela precej, zato vabimo vse prostovoljce, ki želite pomagati pri delu, da se nam
pridružite. Bivanje, hrana in pijača so v času
pripravljalne in pospravljalne skupine brezplačni. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite
Dejana na številko 041/633 786.
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Za več informacij o
posameznih skupinah
pokličite na telefonski
številki 01/ 422 37 50 in
051/664 944 ali poglejte
na spletno stran društva:
www.narodnidom.si.
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Špela Švab
V Stoji nadaljujemo intervjuje, v katerih vam predstavljamo vodnike mlajše generacije,
ki so in še vedno močno zaznamujejo društveno življenje. Špelina zgodba soustvarjanja
društvenega življenja je najbolj povezana s taborom v Premanturi, v katerem je že od
malih nog preživela veliko poletnih dni. Marsikdo se je s Špelino energijo srečal tudi na
društvenih prireditvah, ki jih v zadnjih letih redno povezuje in soustvarja, ali pa na kateri
od vadb. Zaradi službenih obveznosti jo v telovadnici srečujemo vse manj, v Premanturi
pa bo skrbela za vaše otroke vsaj še eno leto. Glede na to, da je spomladanska Stoja
namenjena predvsem vsebinam, povezanim z društvenim taborom v Premanturi, je
Špela prava sogovornica, ki ima, kljub mladosti, na zalogi marsikatero zanimivo zgodbo
in nasvet.
piše: Sašo Barle

Špela Švab je prava in ponosna Gorenjka, ki kljub dolgoletnemu življenju
v Ljubljani še vedno uporablja simpatične gorenjske medmete in je na
to tudi ponosna. Špela, zaupaj nam,
kako si že v mladih letih postala del
društvenega tabora v Premanturi?
V bistvu sem v tabor začela hoditi po
spletu okoliščin. Ko sem bila stara eno
leto, me je na taborjenje vzela mamičina teta Tanja, ki je v tabor hodila že
prej. Očitno me je okolje navdušilo že
takrat, saj smo tudi z družino tam nekaj časa redno preživljali poletne počitnice. Ko sem bila dovolj stara, sem v
Premanturo začela hoditi v 2. skupino,
kjer smo imeli taborjenje organizirano v vrstah. Po vpisu v srednjo šolo
sem zaradi drugih obveznosti za nekaj časa prekinila obiskovanje tabora.
Malo pred mojo polnoletnostjo pa je bil
pri nas na obisku predsednik društva
Dejan. Povabil me je, da postanem del
vodniške ekipe. Sicer je bil moj prvi odgovor, da tega ne bom delala, vendar
je bil predsednik očitno dovolj vztrajen
in prepričljiv. Prvo leto sem se prijavila
za pripravnico v 2. skupini in tako se
je moja premanturska zgodba nadaljevala. Veliko let sem bila vodnica v
različnih tabornih skupinah, v zadnjih
letih pa tudi pedagoška vodja 1. in 5.
skupine.

Ko si se preselila v Ljubljano, si začela
verjetno malo prestrašena in sem mislitudi delo v telovadnici. V katerih oddella, da se Dana ves čas dere na nas. No,
kih si delala največ?
kasneje sem ugotovila, da ni tako. Dana
Ja, res je. Kolikor mi je dopuščal čas,
ima pač tako močen glas in ni noben
sem delovala v društvenih programih v
bavbav. Na splošno imam na to obdobje
telovadnici. Vedno mi je bilo v največje
same lepe spomine. Mogoče mi je bilo
veselje delo z majhnimi otroki. Tako v
na začetku malo lažje, saj sem na taborNarodnem domu kot tudi pri plesu, ki je
jenje hodila skupaj s svojo sestro dvojmoj prvi šport. Menim, da je telovadba v
čico Uršo. Ne spomnim se, da bi kdaj
predšolskem obdobju izjemno poimela domotožje, saj se nam je ves
membna in predstavlja zares
čas dogajalo ogromno stvari.
dobro podlago za kasnejše
Tako je Premantura postala
ukvarjanje s športom. MoVEDNO MI JE BILO V skoraj moj drugi dom.
ram reči, da sem se v tem
obdobju naučila zares veKljub temu da obdobje,
NAJVEČJE VESELJE
liko o telovadbi in o delu
ko si še kot otrok taboDELO Z MAJHNIMI
s predšolskimi otroki ter
rila v 2. skupini, ni tako
da sem imela zares srečo,
zelo oddaljeno, so verOTROKI.
da sem delala z izjemnimi
jetno razlike med taborvodniki, s katerimi smo se
jenjem takrat in danes kar
zelo dobro razumeli. Tako v tevelike. Kaj je po tvojem mnenju
lovadnici kot tudi v Premanturi.
sedaj drugače kot nekoč?
Največja razlika je v tem, da takrat sploh
Vrniva se v društveni tabor v Premannismo vedeli, ali bomo na taborjenje
turi. Kakšni so tvoji spomini na obdobje,
sprejeti ali ne, saj je bilo zanimanje izko si bila mlajša in si taborila v vrstah?
jemno. Prosta mesta so se zelo hitro
Eden od najmočnejših in tudi najsmezapolnila, zato je bil pravočasen vpis
šnejših spominov je iz mojega prvega
že prva zmaga. Spomnim se, da je bila
leta, ko sem bila v vrstah. Moja prva
zaradi gneče pri odhodu v Premantuvodnica je bila Dana, ki je imela zares
ro čista norišnica. Tudi v taboru je bilo
veliko energije in močan glas, ki ga nisi
toliko različnih ljudi in vrst, da je bilo v
mogel preslišati. Ker je bilo to moje prvo
primerjavi z današnjo 2. skupino precej
samostojno leto v Premanturi, sem bila
živahneje in glasneje.
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Imaš kakšno posebno anekdoto iz tega
obdobja? Vemo, da ste imeli otroci včasih več izvirnih idej, kako si popestriti
taborno življenje in zaobiti marsikatero
pravilo.
Zase lahko rečem, da sem bila kar pridna in nisem počela prav veliko prepovedanih stvari. No, vsaj jaz tako menim.
Kar nekaj anekdot je povezanih z mojo
sestro Uršo, ampak jih sedaj ne bom
razkrila. Prav gotovo smo vsi počeli kaj
takega, kar ni bilo čisto po pravilih, ampak naj to ostane skrivnost. Vedno so
bile zelo zanimive nočne straže, saj je
bila to včasih največja zabava, da ti je
bilo dovoljeno vstati ob štirih zjutraj in
hoditi po taboru, zraven pa se družiti z
vrstniki.
Kot si že prej povedala, si taborjenje v
Premanturi izkusila tako kot otrok, ki
je taboril v vrstah, kot tudi kot vodnica
vrst. Kako se je tvoj pogled na taborjenje, glede na spremenjeno vlogo, spremenil in katerih veščin kot vodnica si se
morala priučiti?
V bistvu večjih težav s prehodom nisem
imela. Verjetno je k temu pripomoglo
tudi dejstvo, da nekaj let nisem hodila v
Premanturo in nisem poznala veliko otrok, s katerimi bi prej skupaj taborila. Iz
izkušenj opazovanja nekaterih ostalih, ki
so iz vrst hitro prešli med pripravnike in
vodnike, se mi zdi, da je to najtežje, saj
si precej težje pridobiš avtoriteto. Je
pa seveda precej drugače, ko taboriš
kot otrok v vrstah oziroma ko si vodnik.
Šele ko sem postala vodnica, sem videla, kako zelo pomembno je, da se tudi
vodniki med sabo družimo in s tem povezujemo. Še ena od stvari, ki te precej
spremeni, je, da osebe, ki so bile prej
zate avtoriteta, kar naenkrat postanejo tvoji sodelavci in večkrat tudi učitelji.
Seveda se kot otroci nismo nikoli spra-

ševali, kako velik pogon je potreben, da
taborjenje teče nemoteno. Kot vodnik
se s tem spoznaš in začneš na nekatere stvari gledati drugače. Tvoj odnos se
spremeni.

sem vedela in znala. Spomnim se, da
sem bila prvo leto pri dekletih, s katerimi
sem kasneje preživela izjemna poletja in
jih imam najrajši na svetu, ampak na začetku je bilo zelo težko, saj deklet nisem
poznala in nisem natančno vedela, kako
se do katere vesti, kje postaviti meje in
podobno. Nekako sem na začetku upala,
da se lahko do vseh vedeš enako, ampak sem prav kmalu ugotovila, da tako
ne gre in da se moraš posvetiti vsakemu
posebej. Moje prvo leto med vodnicami
je bilo nekako v smislu vrzi se in plavaj.
In sem preživela in bilo je fino.

Kako pa je bilo prvo leto v 2. skupini, ko
si bila vodnica?
Čeprav večjih težav z vzpostavljanjem
avtoritete in prevzemanjem odgovornosti nisem imela, je bilo prvo leto v
vlogi vodnice zelo stresno. Če se malo
pošalim, me je tisto poletje v Premanturi prav gotovo stalo kakšnega
leta življenja. Kljub temu da
sem se kot pripravnica
pripravljala za to delo,
sem bila postavljena pred določena
VČASIH SPLOH NISMO
dejstva, ki sem jih
VEDELI, ALI BOMO NA
enostavno morala izpeljati, kakor

Kateri del vodniškega dela
oz. življenja ti je ostal najbolj pri srcu?
Jaz sem, ko pogovor nanese na moje
vodniško delo, zelo
nostalgična. V ekipi
TABORJENJE SPREJETI
nas je bilo takrat nekaj več kot 20 in od
ALI NE, SAJ JE BILO
teh se z veliko večino
ZANIMANJE IZJEMNO.
še vedno družimo. Z
nekaterimi smo postali
pravi prijatelji. Poleg tega
so se mi zdele vedno zanimive tudi priprave na taborjenje.
Imeli smo namreč veliko delavnic in se
tako že pred taborjenjem povezovali.
Seveda so prav posebni spomini na večerna druženja vodnikov, ko smo si izmenjevali mnenja, debatirali in se veliko
smejali.
Kaj pa dejstvo, da si v Premanturi spoznala svojega sedanjega fanta? A tega
pa nisi nameravala omeniti in poudariti?
(Smeh.) Ko me ljudje sprašujejo, kje in
kako sva se z Gašperjem spoznala, se
vedno najprej nasmejem. Ker razložiti, koliko časa se že poznava in od kod,
je kar zanimiva in dolga zgodba. Če
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KO POGOVOR NANESE
NA MOJE VODNIŠKO
DELO, SEM ZELO
NOSTALGIČNA.

skrajšam, lahko
povem le to, da
je Gašper nekaj
najboljšega, kar se
mi je zgodilo v življenju, in Premantura
ima zaradi tega za naju
prav poseben pomen in čarobnost.

Zadnja leta si prestopila še eno stopnico in se iz vodnice prelevila v pedagoško vodjo 1. in 5. taborne skupine. To
delo je prineslo še več odgovornosti, ki
pa se je nisi ustrašila. Kot zunanji opazovalec lahko zapišem, da si vložila v to
delo celotno znanje in enegijo, ki jo premoreš, ter zaradi tega za vedno pustila
svoj pečat v taboru. Kako gledaš na ta
del svojega delovanja v taboru?
O, to je pa lepo slišati. Hvala! V bistvu je
to delo najtežje, kar sem jih opravljala
v Premanturi. To pa zaradi tega, ker je
ves čas treba krmariti med tem, da si z
vodniki v dobrih odnosih, po drugi strani pa nekatere stvari enostavno morajo
biti narejene in morajo teči, kot je treba.
Lahko rečem, da mi je bilo prav gotovo
malo lažje zaradi tega, ker sem imela
vrsto let jedro vodniške ekipe, ki me je
res podpiralo in mi stalo ob strani ter
me hkrati spoštovalo in upoštevalo. Je
pa to super izkušnja in bi jo priporočila
vsakemu.
Vodenje otrok ali vodenje odraslih, ki
vodijo otroke. Kaj je lažje, bolj zanimivo
in zakaj?
Za mene je zagotovo najlepše delati s

predšolskimi otroki,
nato z odraslimi, najtežje pa se mi zdi delo
z najstniki, ker težko
razumem razmišljanje
današnjih najstnikov. Saj
se človek vedno trudi sprejemati in razumeti trenutne trende,
ampak v tem hitro spreminjajočem se
svetu je to vseeno zelo težko in naporno.
Glede na vse izkušnje, ki si jih pridobila
v vseh teh letih, te prosim, da nam poveš, zakaj je po tvojem mnenju udeležba
na taboru za otroka tako pomembna?
Menim, da otroci, ko pridejo na taborjenje v Premanturo, postanejo to, kar v
svojem bistvu so. Mogoče rabijo kakšen
dan, da se sprostijo in da padejo maske.
Ampak ko se to zgodi, navadno spoznaš
otroke v povsem drugi luči, obnašajo
se precej drugače, kot ko jih srečaš v
Ljubljani. In zaradi tega imajo ti otroci
navadno drugačen odnos tudi do tebe.
Sama imam izkušnje, da si še sedaj, ko
so nekateri že za glavo ali dve večji od
mene, skočimo v objem, ko se srečamo.
V pogovorih pa se vedno znova vračamo
v čase, ko smo bili skupaj v Premanturi.
Društveni tabor v Premanturi obstaja že
vrsto let in se je z leti vsaj delno spreminjal in rasel. Kako naj bi po tvojem mnenju deloval v prihodnosti?
Po mojem je dejstvo, da tako kot je bilo
nekoč, enostavno ne bo več. Ne glede
na to, kako si to želimo. Hočem povedati,
da ni treba iskati občutkov in vzdušja, ki
so nekoč bila, ampak je treba z novimi
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ljudmi poiskati novo zgodbo, ki bo ravno
tako zanimiva za otroke in vodnike. Seveda tabor potrebuje nekaj obnove ter
še boljšo izpostavljenost v novih medijih
in socialnih omrežjih, da bi se še bolj razširil glas o taboru in čarobnosti življenja
v njem.
Kljub temu da si še vedno mlada, so
tvoje delovne izkušnje v taboru že zelo
bogate. Zanima me, koliko časa še nameravaš vztrajati v Premanturi in razdajati svojo energijo in znanje ostalim,
glede na to, da si že zaposlena in moraš
za to, da greš na taborjenje, izkoristiti
svoj dopust?
Počasi bo verjetno res dovolj. Že lansko
leto sva se z Gašperjem odločila, da se
2. skupine ne bova več udeležila, in sva
šla rajši na potovanje po Španiji. Menim,
da je bila to prava odločitev, saj je treba dati prostor mlajšim, ki bodo prinesli
novo energijo in razmišljanje. Poleg tega
z Gašperjem počasi že začenjava razmišljati o družini, o novem naraščaju za
Premanturo, zato se bomo v prihodnosti
verjetno udeležili taborjenja v kateri od
skupin, ki so namenjene družinam.
Torej vztrajaš, da bosta svojim otrokom
omogočila, da spoznajo premanturski
tabor?
Seveda. Premantura je res nekaj posebnega. Jaz sem delala tudi v drugih
kolonijah, ki so organizirane na drugačen način, ampak okolje in življenje v
taboru Narodnega doma je nekaj posebnega, čarobnega in bi ga priporočila
vsakomur. 
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NOVICE IZ CENTRA

Novice iz gimnastičnega centra
Dragi bralci Stoje! V tokratni številki bomo preleteli tekmovanja in dosežke naših
tekmovalcev v jesenskem delu gimnastične sezone, na kratko vam bom opisal, kako
smo se imeli na decembrskem mednarodnem tekmovanju v Novem Sadu, prav tako
bom nekaj besed namenil našim mladincem in sklepni prireditvi za podelitev športnika leta Gimnastične zveze Slovenije. Izvedeli boste, kako so potekale vsakoletne
meritve GZS-ja, predstavil pa vam bom tudi, katera tekmovanja nas čakajo od aprila
do septembra. In za konec še presenečenje …
piše: Igor Ivanuš

Ž

e septembra so se naši člani s polnovembra odšel nabirat izkušnje v Linz,
no zagona pognali na lov za dobrimi
in sicer kot član slovenske reprezentanuvrstitvami. Najprej jih je pot vodila v
ce. V obdobju, ko se fantje učijo veliko
Varno, nato so se za začetek preizkusili
novih elementov, je vsaka tekma zlata
tudi v Szombathelyju na Madžarskem.
vredna. Za konec je naše nadobudneže
Za konec prvih treh svetovnih pokalov
čakalo še zadnje dejanje, državno prso se podali še v Pariz, ki je bil tudi zadvenstvo za leto 2018 v Rušah. Glede na
nja preizkušnja pred prihajajočim sverezultate in število naših vadečih nas ni
tovnim prvenstvom v Montrealu. V Frantreba skrbeti za prihodnost naše gimnaciji je odlično tekmoval naš konjenik
stične šole. Vsi rezultati tekmovanj
Sašo Bertoncelj in s tretjim
so objavljeni na strani Gimmestom postal tudi novinastične zveze Slovenije:
-stari skupni zmagovalec
http://www.gimnasticnasvetovnega pokal na ko-zveza.si/Rezultati.aspx.
ČE ŽELI TEKMOVALEC
nju z ročaji. Noviteta v
DOSEČI VRHUNSKI
programu mednarodne
Za konec sezone smo
REZULTAT, MORA TRENIRATI,
gimnastične zveze je,
se odpravili na mednaTRENIRATI IN ŠE ENKRAT
da je tekmovalec na porodno tekmo v srbskem
sameznem orodju sveNovem Sadu. To tekTRENIRATI.
tovnega pokala v zadnji
movanje postaja že trapredolimpijski sezoni, ki
dicionalno, konkurenca je
osvoji svetovni pokal, kvalifidobra, Srbi zelo lepo poskrbijo
ciran tudi na OI v Tokio 2020. Te
za nas, edino pot se vleče, pa kaj
stopničke so bile dobra popotnica za
za to. Tudi na avtobusu je lahko »žurka«.
Montreal. V Kanadi se je za Bertonclja
Prva leta na tem tekmovanju smo tipali,
vse dobro začelo, prišel je v finale, žal pa
do kod lahko sežemo. Zadnja tekma pa
je tam naredil napako in na koncu osvojil
je že pokazala, da lahko nabiramo tudi
osmo mesto. Vseeno mu lahko iskreno
dobre uvrstitve. Mitja Nastran je dosečestitamo, saj je na konju z ročaji vedno
gel odlično drugo mesto na konju z rozelo velika konkurenca.
čaji, tik za njim je v svoji kategoriji dodal
bron Kevin Buckley. Na parterju je zbirNaši mlajši tekmovalci so pozdravili jeko s srebrom dopolnil naš akrobat Nikosen s tekmovanjem za Šalamunov melaj Božič. V najmlajši kategoriji je Anže
morial in Pokal Maribora Centra. V petek
Zalaznik pobral tri odličja na posamein soboto so se predstavili naši mladinci
znih orodjih, Kevin je dodal tretje mesto
in kadeti, ki so nanizali kar nekaj dobrih
v mnogoboju. Menim, da smo v Novem
rezultatov. Gregor Turk si je na mednaSadu dobili nove izkušnje, predvsem pa
rodni tekmi prislužil pet final, na državso otroci uživali!
nem prvenstvu pa v absolutni kategoriji
osvojil pet odličij. Na »Šalamunu« sta
Tekmovanja so se končala, začele so se
tekmovala še dva naša mladinca, Nikopa druge prireditve … Januarja je v Ljulaj Božič in Mark Istenič. Prav vsi trije
bljani potekal vsakoletni kongres Gimso pridobili mladinske kategorizacije.
nastične zveze Slovenije, ki je namenjen
Čestitke! Ostali naši mlajši fantje so se
potrjevanju licenc za trenerje, sodnike in
po Mariboru preselili v Brežice, kjer smo
funkcionarje na posameznih področjih
osvojili kar nekaj medalj. Gregor Turk je
sodobne gimnastike. Letošnja predava-

nja so bila zelo zanimiva, po dolgem času
smo trenerji lahko poslušali predavanje
o prvi pomoči, seveda je bilo predavanje
namenjeno prvi pomoči in poškodbam v
športni gimnastiki. Krovno predavanje
je odlično izvedel dr. Edvard Kolar, ki je
govoril o obstoju in neobstoju talenta v
športu. Strinjali smo se, da če želi tekmovalec doseči vrhunski rezultat, mora
trenirati, trenirati in še enkrat trenirati.
Poleg naštetega pa mora imeti še dobro »okolje«, usposobljenega trenerja ter
podporo z vseh strani, družine, začenši
v obdobju začetka trenažnega procesa.
Da ne bom predolg, naj omenim, da je
bila najlepši del kongresa sklepna prireditev, na kateri so podelili priznanja
za najboljše športnike v moški, ženski,
ritmični gimnastiki, akrobatiki in gimnastiki za vse. Priznanja so dobili tudi
najboljši sodniki v kategorijah moške,
ženske in ritmične gimnastike. ŠD Narodni dom je v moški športni gimnastiki
slavil, med kadeti je Gregor Turk osvojil
3. mesto, med člani je Sašo Bertoncelj
osvojil 1. mesto pred Rokom Klavoro in
našim Alenom Dimicem. Sodnik leta
je postal legendarni telovadec in sedaj
eden najbolj spoštovanih sodnikov na
svetu Enis Hodžič - Lederer, Narodni
dom Ljubljana. Trener leta je v članski
kategoriji trener Bertonclja ter selektor
članske in mladinske reprezentance Sebastijan Piletič.
Januarja smo z GZS-jem izvedli vsakoletne meritve moške športne gimnastike v
vseh regijah. Meritev se je udeležilo več
kot sto testirancev. Od leta 1998 merimo
širšo skupino vadečih v moški športni
gimnastiki, zato bomo lahko že zdaj ali
pa čez nekaj let trenerji primerjali generacije ter ugotavljali, katero pot gre
športna gimnastika oziroma kateri poti
bi bilo dobro, da sledi slovenska gimnastika. Športna gimnastika se razvija,
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ŠPORTNA
GIMNASTIKA SE
RAZVIJA, PRAVILNIKI
SE SPREMINJAJO IN
ZNANOST PRAV
TAKO.
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Stoja na rokah
piše: Sebastijan Piletič

Č

lovek je narejen tako, da hodi po nogah. V to smer je pač šla
evolucija. Iz tega razloga so noge postale močne in gibčne,
na rokah pa so se nam razvili prsti, s katerimi lahko izvajamo
neverjetno precizne gibe. Z raziskovanjem gibalnih zmožnosti se
je človek kmalu začel gibati tudi na druge načine. Razlogi so bili
različni, vendar nekako zabavno se mu je zdelo biti obrnjen z glavo
navzdol. Ugotovil je, da se v bistvu da stati tudi na rokah, čeprav ni
mogel tako prehoditi večjih razdalj. Z razvojem športne gimnastike
se je razvijala tudi tehnika stoje in hoje po rokah. Kmalu je postalo
jasno, da če se želimo prevračati preko glave, mora biti položaj stoje temu prilagojen.
Na začetku so bili zadovoljni že s tem, da so stali na rokah. Položaj
telesa ni bil pomemben, pomembno je bilo zgolj to, da so bile noge
iztegnjene. Z razvojem športne gimnastike se je razvijala tehnika
izvajanja stoje na rokah. Čeprav je stoja na rokah zgolj položaj telesa, ki ga želimo vzdrževati na zgornjih okončinah in obrnjeni z glavo
navzdol, je v resnici to zelo zahtevna prvina.

BIOMEHANIKA STOJE NA ROKAH

pravilniki se nadgrajujejo in spreminjajo, znanost prav tako. Seznaniti se moramo s čim več
podatki in jih povzeti v
naš sistem, se iz različnih modelov naučiti in
tako naš model nadgraditi. Vsi, ki so se testirali,
bodo tudi dobili rezultate
meritev.

Položaj stoje na rokah je definiran in omejen z anatomijo našega
telesa ter z zahtevami pravilnika za ocenjevanje športne gimnastike. Pravilnik za ocenjevanje je naravnan tako, da naj bi bili položaji
telesa vedno čim bolj tekoči, ravni in predstavljajo veliko estetike.
Najraje vidimo stojo na rokah kot ravno linijo od dlani do vrhov
prstov na nogah. Največjo omejitev pri vzdrževanju tega položaja
predstavljata gibljivost ramenskega obroča in hrbtenice ter moč
iztegovalk rok in statična moč trupa. Ob postavitvi stoje ne rokah
pada težišče telesa navpično na oporno točko pod našimi dlanmi.
Telo je od oporne točke v naših dlaneh do prstov na nogah v eni liniji. Glava je v podaljšku trupa s pogledom, usmerjenim proti dlanem.

Ups, ura je že toliko, da bo
treba počasi v telovadnico. Naznanim naj še, da nas v spomladanskem ciklu čaka kar nekaj zanimivosti … Aprila bo naše društvo
organiziralo 29. pokal Narodnega
doma, čaka nas Pokal Ruš, Pokal
Viča in Pokal Slovenije. Člane pa
avgusta še evropsko prvenstvo v
Glasgowu, za mladince bo kandidiral tudi naš mladinski mnogobojec, Gregor Turk.
In še lep sklepni del novic. Januarja
se je našemu društvu pridružil Luka
Bojanc. Luka je star 20 let in deluje
pod vodstvom Sebastijana Piletiča.
V imenu celotne ekipe Narodnega
doma mu želimo uspešen razvoj ter
veliko uspehov na začrtani poti. Luka,
dobrodošel!. 

Mlajši tekmovalci pogosto ne morejo popolnoma iztegniti ramen
zaradi pomanjkanja moči v ramenskem obroču.
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GIBLJIVOST

Največji problem predstavlja gibljivost ramenskega obroča in
zgornjega dela hrbtenice. Če ne moremo z lastno silo tvoriti ravne linije od bokov prek ramenskega obroča do dlani, se
poruši ravnotežni položaj, ki za uravnavanje ravnotežja zahteva
kompenzacijske gibe, kar po navadi pomeni ukrivljanje v ledvenem delu hrbtenice.

ZAKAJ JE PREHOD V STOJO NA ROKAH
POMEMBEN?

Stoja na rokah je statičen element, s katerim izvajamo mnoge
elemente na vseh gimnastičnih orodjih. Naj naštejem nekaj primerov:
• stoja na rokah na parterju,
• seskok prek stoje na rokah na konju z ročaji,
• stoja na rokah na krogih,
• premet naprej ali nazaj prek stoje na rokah na preskoku,
• veletoč naprej in nazaj na drogu in dvovišinski bradlji,
• stoja na rokah na gredi.
To je le nekaj primerov, kjer izvajamo stojo na rokah. Iz stoje na
rokah prehajamo tudi v elementu rondat in v premetu naprej.
Takrat je pomembno, kako pridemo do položaja stoje na rokah
in kako prehajamo prek nje. Pri rondatu in premetu naprej je še
posebej pomembno, da koordinirano izvajamo odriv ter zamah
z nogama in da aktivno polagamo roke na tla. 

Slika 4
Zaradi pomanjkanja gibljivosti ramenskega obroča se stoja na
rokah prelomi v ramenih ter posledično v ledvenem delu hrbtenice.

MOČ

Položaj drže stoje na rokah zagotavljamo z močjo mišic ramenskega obroča in iztegovalk rok. Za položaj ravnega telesa skrbijo tonus statične mišice trupa (upogibalke in iztegovalke trupa).
Ker moramo na rokah vzdržati težo celega telesa, je moč rok
še posebnega pomena. Pri tem pa je največja ovira gibljivost
ramenskega obroča, ki ob pomanjkanju popolne iztegnitve terja
še več moči ramenskega obroča.

PREHOD V POLOŽAJ STOJE NA ROKAH

Začetni položaj je stoja spetno, roke so v priročenju. Roke dvignemo prek predročenja v vzročenje ter z odrivno nogo stopimo
korak naprej in nanjo prenesemo težo. Nogo pokrčimo, pri tem
pa roke, trup in zamašna noga ostanejo v isti liniji. Roke položimo na tla, z zamašno nogo zamahnemo navzgor ter z odrivno
nogo odrinemo in jo priključimo v stoji na rokah. Pomembno je,
da so roke ves čas v vzročenju, da je korak naprej dolg in nizek,
da zamašna noga ostane ves čas iztegnjena ter da se odrivna
noga potem, ko je na tleh pokrčena in se od nje odrinemo, popolnoma iztegne in se priključi zamašni nogi v stoji na rokah.

Primer pravilne postavitve nog pri prehodu v stojo na rokah
Na slikah: Gregor, Michael in Gašper

V začetku leta 2018 se je našemu društvu pridružil
eden od najperspektivnejših mladih telovadcev in
trenutno naš edini članski mnogobojec Luka Bojanc.
Na sliki skupaj s trenerjem Sebastijanom Piletičem.

(PRE)MISLIMO S SRCEM
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Kaj ni meditacija
V

našem okolju meditacija še vedno ni
ustaljena praksa. Mnogi jo enačijo z
religijo ali molitvijo. Na splošno lahko
rečemo, da obstaja odpor proti tehnikam,
ki niso telesne, ampak potekajo znotraj
našega duha. Kot da se bojimo tistega,
kar se dogaja znotraj. Strah se verjetno
pojavlja zaradi neznanja. Ko sta bistvo
in pomen meditacije dobro pojasnjena,
ne bi smelo biti več nobenega dvoma o
njeni potrebi. Pozitivne strani so potencialno zelo velike in v današnjem stresnem
času ni človeka, ki ne bi bil izpostavljen
najrazličnejšim napetostim, ki negativno
vplivajo na njegovo zdravje, delo in osebno življenje.

KO KDO REČE, DA MEDITIRA, TO
PO NAVADI POMENI, DA IZVAJA
NEKO MENTALNO TEHNIKO.
TODA, KAJ NATANČNO OSEBA,
KI MEDITIRA, DELA?

Na splošno mentalne tehnike delimo v
nekaj osnovnih skupin: koncentracija,
vizualizacija, kontemplacija, (avto)sugestija in meditacija. Povprečni človek med
njimi ne vidi podrobnih razlik. Toda … Za
kontemplacijo, vizualizacijo in sugestijo
je potrebna koncentracija, za meditacijo
pa ne. Za sugestijo in vizualizacijo potrebujemo kontemplacijo, medtem ko za
meditacijo ne. Kontemplacija, koncentracija, vizualizacija in sugestija so aktivnosti, pri katerih lahko opišemo tok in
rezultate, pri meditaciji pa to ni mogoče.

MEDITACIJA NI PRIPRAVA
NA SPANJE, AMPAK NA
USPEŠNO AKTIVNOST.

Gre torej za nekakšno »mentalno vajo«,
toda kakšno? Edina povezava med kontemplacijo, koncentracijo, vizualizacijo in
sugestijo na eni strani in meditacijo na
drugi je dejstvo, da gre v vseh primerih
za neko vrsto »vadbe«.

KAJ TOREJ MEDITACIJA JE

To je edinstven proces. Če gre zares za
meditacijo in ne za kakšno drugo tehniko,
potem gre vedno za en sam postopek:
umirjanje mentalne aktivnosti. Na koliko
načinov lahko prenehate nekaj delati?
Samo na en način! Enostavno prenehate
delati. Za umiritev mentalne aktivnosti
pravzaprav ne potrebujete posebne tehnike. Prenehajte in to je vse. Zelo enostavno. Prenehanje neke aktivnosti ne
bi smel biti problem. A v tem primeru je
problem ravno to: kako to storiti?
Številni mojstri ponujajo različne tehnike, ki se vedno znova izkažejo za nekaj
od prej opisanega, kar ni meditacija. Proces meditiranja je
tako enostaven in prijeten,
da imate občutek, da ne delate nič. Potreben je samo
pravilen začetek, blag pomik pozornosti in nekaj
sprotnih »popravkov«,
ko se v zavest vrine
neka misel.

Meditacija ni beg pred resničnostjo ali
odgovornostjo. Njen cilj ni ustvarjanje pasivnosti, ampak prav nasprotno,
ustvarjanje dinamične in energične aktivnosti. Meditacija ni priprava na spanje,
ampak na uspešno aktivnost. Je učinkovita tehnika, ki bo povečala našo sposobnost opravljanja dela, odpravila stres
in nam omogočila brezskrbno uživanje v
dragocenem prostem času.
In končno, na meditacijo je mogoče gledati kot na učinkovito mentalno higieno.
Če delate na vrtu, si boste umazali roke.
Če delate v čistem uradu, si ne boste
mazali rok, ampak um. Mentalno nesnago sestavljajo nepotrebne misli, skrbi,
izčrpanost in utrujenost, ki jih čutite po
tem delu. Kot naše telo rabi čistočo, jo
rabi tudi naš um. Za telesno higieno bo
poskrbel topel tuš, za mentalno pa prijetna in učinkovita meditacija. 

Povzeto po knjigi Hej, človek,
spravi se meditirat, Adrian P.
Kezele, 2017, Založba Chiara.
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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

