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Premantura razpis 2006
Intervju dr. Ivan Čuk
Kaj dogaja v društvu

Dragi otroci in prijatelji športa!
Sedaj imam priložnost, da se vam še enkrat iskreno zahvalim za prisrčen
sprejem, ki ste mi ga pripravili po vrnitvi s Svetovnega prvenstva v Avstraliji,
kjer sem osvojil zlato medaljo na bradlji. Prav vaša podpora mi daje potrebno energijo, da tako lepo izvajam svojo težko vajo. Zato se tudi prav nič ne
bojim letošnjih tekmovanj, ko bom moral zaradi novih pravil izvajati še težjo
vajo. Močno se bom potrudil, da nam pritelovadim še kakšno kolajno, vi pa
mi obljubite, da boste še naprej tako pridno telovadili in ubogali vaše starše
in trenerje.
Mitja Petkovšek

generalni sponzor Mitje Petkovška
BTC City – to je moje mesto
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UVODNIK
Pred vami je prva številka Stoje, ki je ni urejala Vera. Za
oranje ledine s Stojo se ji vsi, ki smo kakor koli povezani
z izdelovanjem glasila, prav lepo zahvaljujemo in upamo,
da nas bo še kdaj razveselila s kakšnim prispevkom. Za
vas, drage članice in člani, pa upam, da bo Stoja še naprej
zanimivo branje in da nam bo tudi v prihodnje uspelo pripravljati in pisati zanimivo branje.
V tokratni številki boste našli razpis za taborjenje v Premanturi za leto 2006, intervju z dr. Ivanom Čukom, bivšim predsednikom društva in trenerjem Mitje Petkovška
sedaj pa predavateljem na FŠ, Helena je zopet prispevala nekaj pogledov na jogo in redno vadbo le-te. Seveda
lahko v Stoji preberete tudi, kaj se je in se še bo dogajalo
to sezono v društvu in se seznanite z novostjo v ponudbi
društva - telovadnim rojstnim dnevom. Prvič se v Stoji s
svojo dejavnostjo predstavljata tudi dve društvi, s katerima dobro sodelujemo. Skratka, upam, da vam bo nova
številka Stoje všeč in da bo zaključek telovadne sezone
uspešen ter taborjenje v Premanturi prijetno in zabavno.
Vreme tudi letos zagotovo bo!
Sašo
P.S.:
Vse, ki nameravate del poletja preživeti v naši družbi, naj
še spomnim, da se vpis za Premanturo začne 3. aprila.
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STOJA - razpis Premantura

RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2006
1. TERMINI SKUPIN
ponedeljek 19. 06. četrtek
četrtek
22. 06. četrtek
četrtek
sobota
torek
četrtek

29. 06.
15. 07.
01. 08.
17.08.

sobota
ponedeljek
četrtek
četrtek

29. 06.
29. 06.
15. 07.
31. 07.
17. 08.
24. 08.

10 dni
7 dni
16 dni
16 dni
16 dni
7 dni

Do 15. maja sprejemamo prijave
samo za celo skupino.
V primeru, da do takrat skupina
ne bo polno zasedena, bomo po
15. maju sprejemali prijave tudi
za krajši čas.

ZAČETEK VPISA:
3. APRIL 2006
URADNE URE:
v PONEDELJEK, TOREK, SREDO
in ČETRTEK med 10. in 12. uro,
ter VSAK TOREK, SREDO
in ČETRTEK med 17. in 19. uro.

2. TABORNA ČLANARINA (PRIJAVA+TABORNINA)
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
letnik rojstva
2006
2002 - 2005
1994 in mlajši ter
1940 in starejši
vsi ostali

nova skupina

2.,3.,4. skupina

5. skupina

OTROCI V VRSTAH

prijava v LJ
3.000 SIT (12,52 EUR)
3.000 SIT (12,52 EUR)
6.000 SIT (25,04 EUR)

nova in peta skupina 2. skupina

8.400 SIT (35,05 EUR) 16.200 SIT (67,60 EUR) 5.000 SIT (20,86 EUR)
25.200 SIT (105,16 EUR) 46.500 SIT (194,04 EUR) 16.000 SIT (66,77 EUR) 21.300 SIT (88,88 EUR) 56.000 SIT (233,68 EUR)

6.000 SIT (25,04 EUR)

32.000 SIT (133,53 EUR) 58.000 SIT (242,03 EUR) 20.600 SIT (85,96 EUR) 26.400 SIT (110,17 EUR) 69.500 SIT (290,02 EUR)

Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 3.000 SIT (avtobusni prevoz je organiziran samo takrat, ko taborijo otroci v vrstah).
Cena za otroke v vrstah vsebuje poleg zgoraj navedenega še celodnevno varstvo otrok in izvajanje aktivnosti po programu.
Če v skupinah v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi otrok 10 % popusta, tretji pa 20 % popusta.

3. PRIJAVA IN PLAČEVANJE

Skupina se začne in konča s kosilom. V ceni
je vključen polni penzion, prenočišče v šotoru,
opremljenem z jogijem, uporaba športnih igrišč in
rekvizitov ter turistična pristojbina.

Celotno ceno taborne članarine sestavljata prijavnina in tabornina. Prijava je veljavna, ko tabornik vplača prijavnino, ki mu zagotavlja mesto v taboru. Plačana prijava
pomeni, da taboreči pozna taborni red in da se bo po njem ravnal. Za preostali znesek bo način vplačila določen najkasneje 15 dni pred odhodom skupine. V posamezni
skupini lahko tabori največ 180 tabornikov. V primeru večjega števila lahko taborno vodstvo zavrne tabornike ali goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za tekoče leto
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.
Članarina: do 18 let 4.500 SIT (18,78 EUR), nad 18 let 5.500 SIT (22,95 EUR).

4. POSEBNI POGOJI
• Otroci in mladoletniki lahko taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov!
• Taborni odbor si pridržuje pravico zavrniti prijavo, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil !

5. POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI
Odpoved prijave sprejema pisarna do 15 dni pred začetkom taborjenja ustrezne skupine. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine. Vse morebitne zahtevke za vračilo tabornine je potrebno pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem
taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. V primeru bistvene spremembe zunanjih pogojev si pridržujemo pravico do spremembe cene.
V primeru odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti.
Cene v evrih so preračunane po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,64 SIT

premantura
Premantura je vasica na skrajnem koncu Istre in je od Pule oddaljena približno 10 km. Premantura pa je tudi kraj, kjer ima naše društvo svoj tabor in
kjer odrasli člani društva preživljajo svoj poletni dopust, otroci pa se namesto
z računalniki in televizijo ukvarjajo z naravo, sovrstniki in sovrstnicami ter
športno-zabavnimi aktivnostmi. Spanje v šotoru sredi borovega gozdička je
nepozabno doživetje in ga marsikdo, ki že dolga leta obiskuje naš tabor, ne bi
zamenjal za posteljo med štirimi zidovi kakšnega apartmaja ali hotela. Kljub
močni komercializaciji obmorskega pasu na Hrvaškem bližnji rt Kamenjak

STOJA - Premantura
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TABORNE SKUPINE

ohranja svojo naravno podobo in s svojimi prečudovitimi
kamnitimi plažami in čistim morjem prav nesramno razvaja. Vsi, ki ste že kdaj obiskali rt Kamenjak, prav gotovo veste,
o čem pišem. Seveda pa šotori in čudovite plaže niso vse,
kar vam lahko ponudimo. Ker smo športno društvo, so naš
železni repertoar razne športne aktivnosti in tekmovanja (v
taboru so na voljo košarkarsko in odbojkarsko igrišče, mize
za namizni tenis, balinišče, igrišče za mehki tenis in peš hokej ter različna igrala za otroke) ter večerni plesi in animacije. Vsekakor je nekaj posebnega tudi vsakodnevni večerni
zbor, na katerem je udeležba obvezna. Kot se za pravi tabor
spodobi, imamo za taboreče urejene tuše in umivalnice ter
sanitarije, za jedilnico, v kateri se prav dobro je, pa marsikdo
na koncu dopusta ugotovi, da je v bistvu redilnica.

Taborjenje se začne z Novo skupino. Konec julija je v Premanturi prav idilično. Ker so temperature še znosne, sta tabor in okolica prijetno zeleni. Tudi ostalih turistov ni prav veliko in zato so plaže prazne, domačini pa precej bolj prijazni
kot v glavni sezoni. V Novi skupini lahko taborijo posamezniki ali družine, vsako leto imajo v tem času svoj poletni seminar tudi »aikidovci«, na sredini skupine pa v tabor pridejo
otroci, rojeni med letom 1998 in 2001, ki taborijo v vrstah
pod nadzorom naših vodnikov. Program taborjenja v vrstah
je prilagojen otrokovim potrebam in sposobnostim, ravno
tako izbiramo vodnike, ki imajo večji posluh za delo z mlajšimi. Pod vodstvom vodnikov otroci tako spoznavajo različne
športne, taborniške in kulturne veščine, se učijo plavanja,
ob večerih pa plešejo in se zabavajo v šaljivih tekmovanjih.
Naslednja skupina je 2. skupina, v kateri kar vre od mladosti
in razigranosti, saj je namenjena izključno taborjenju otrok,
rojenih pred letom 1998 in do dopolnjenega 18. leta starosti,
v vrstah pod vodstvom vodnikov. Poleg naštetih aktivnosti iz
Nove skupine je tukaj velik poudarek na druženju z vrstniki
in navajanju na samostojno in pestro preživljanje prostega
časa. Z nekaterimi vsebinami želimo taborečim predstaviti
in obdržati tradicionalni način taborjenja v društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave, petje himne, samostojno urejanje tabora itd.). V 2. skupini lahko izjemoma,

6

STOJA - Premantura
po predhodnem dogovoru s taborovodstvom, taborijo tudi
ostali. 3. in 4. skupina potekata na vrhuncu turistične sezone in sta namenjeni taborjenju posameznikov in družinam.
Seveda je v teh dveh skupinah poskrbljeno za aktivno in zabavno preživljanje počitnic, saj organiziramo razne turnirje
v odbojki, balinanju, namiznem tenisu in hokeju, družinska
tekmovanja, tečaje plavanja, večerne plese … Po 4. skupini
se življenje v taboru in okoliških plažah zopet umiri, zato je
5. skupina ravno pravšnja za vse tiste, ki vam turistični vrvež
ne ustreza in tiste otroke, ki jim proti koncu šolskih počitnic
zmanjkuje idej in možnosti za prijetno preživljanje počitnic,
saj tudi letos v 5. skupini, zaradi dobrega lanskoletnega odziva na novost, organiziramo
taborjenje pod vodstvom vodVse prostovoljce, ki
nikov. V vrstah lahko taborijo
otroci od 5. leta starosti nabi želeli pomagati v
prej. Program je podoben propripravljalni in pogramu iz Nove skupine. Predspravljalini skupini,
vsem želimo otrokom ponuditi
vabimo, da se oglasiprijeten in zabaven zaključek
jo v društveni pisarni
počitnic.

ali po telefonu na št.

Sašo Barle

UKROČENI ZMAJ
BUM, BUM, BUM, BUM, odmeva po Ljubljani!
»Od kod prihaja zvok bobna?«
»Nekaj se dogaja na Ljubljanici!«
»Podobno je čolnu,
ne to je zmaj,
to je zmajev čoln!«
Zmajev čoln, ki meri v dolžino 11,6 metra in ga poganja 20 veslačev. Da! To ni tipkarska napaka, to je čoln za 20 veslačev, enega bobnarja, ki daje ritem, in krmarja, ki
čoln usmerja po toku reke Ljubljanice, skupaj torej 22 ljudi.
V prvi vrsti je vožnja z zmajevim čolnom odlična zabava. Poleg tega pa je ekipa 22
ljudi primorana delovati popolnoma usklajeno, da ujame ritem veslanja. Ekipa, ki ne
deluje usklajeno, ne ujame ritma, veslači tolčejo z vesli eden v drugega in zmajev
čoln neukročen ostane na mestu.
Kako se zmajev čoln ukroti, so pokazali naši starejši pionirji. Pod vodstvom svojih
vodnikov in nekdanjega vodnika Luke, ki je bil tokrat v vlogi kramrja, so ukročenega
zmaja zajahali in peljali »na sprehod« po mestni strugi reke Ljubljanice. Zmaj se ni
prav nič upiral, saj so vsi telovadci prijeli vesla in zaveslali v ritmu glasnega bobna.
Če se želite preizkusiti v vožnji z zmajevim čolnom ali kakšno drugo adrenalinsko
aktivnostjo (adrenalinski park, abseiling, kajak, kanu, rafting, športno plezanje,
kmečke igre …), se obrnite na športno raziskovalno društvo BIOSFERA.
Luka Vengust

01/ 422 37 50.

Tel.: 01 28 01 607, 051 225 555
e-mail: info@biosfera.si
web: www.bio-sfera.org
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STOJA - predstavljamo vam...

SVETOVALNICA PU
V zadnjem času vse več govorimo
o različnih oblikah zasvojenosti pri
mladih. Ena od njih se kaže tudi pri
motnjah hranjenja in je žal vse bolj
razširjena. Zato smo povabili gospo
Ano Hromc, vodjo svetovalnice PU,
ki deluje pri Društvu za psihosocialno pomoč z umetnostjo PU, organizaciji s področja socialnega varstva,
ki se posveča duševnemu zdravju
v skupnosti, da nam predstavi to
tematiko.
KAKO PREPREČIMO RAZVOJ MOTNJE
HRANJENJA
Razširjenost motenj hranjenja in vedno večja informiranost o tem, kakšni so znaki bolezni, učitelje in starše
rada zavede, da opazujejo le obnašanje
otroka, predvsem njegove prehrambene navade. Vendar je takrat, ko opazijo,
da je otrok preveč shujšal, se zredil ali
da bruha, da je obseden z dietami in telovadbo ali kaže kakšno drugo značilno
znamenje, da je zbolel za motnjo hranjenja, že prepozno, saj se je bolezen
že razvila. S svojim vzorom in odnosom
do otroka bi jo lahko preprečili.
Čeprav je zelo pomembno, da se otrok
zdravo prehranjuje, je nepravilno hranjenje le posledica in ne vzrok bolezni,
ki se razvije iz globoke duševne stiske.
Z motnjo hranjenja otrok neverbalno
sporoča, da ne zna naprej, da tako ne
more več živeti, svoja čustva tlači in
jih ne more izraziti drugače kot s tem,
da muči in zanika svoje telo. Korenine
njegove stiske segajo v odnose v družini, kjer je otroku dodeljena napačna
vloga. Pogosto prevzema starševsko
ali partnersko vlogo in ne more biti to,
kar je: otrok. Če otrok kaže znamenja,
da se nagiba k motnji hranjenja, mu
starši najbolj pomagajo tako, da uredijo svoj partnerski odnos in prevzamejo odgovornost starševstva. Tako za
starše kot za učitelje pa je pomembno,

da konstruktivno izražajo čustva, tako
pozitivna kot negativna, in to dovoljujejo tudi otroku oz. to celo načrtno
razvijajo. Prepoznavanje in izražanje
čustev, odprta komunikacija in sposobnost reševanja konfliktov so trije ključi, kako preprečiti motnjo hranjenja. In
so nujni, da otrok ozdravi, če je bolezen
že napredovala. Seveda je pomembna
tudi brezpogojna ljubezen staršev s postavljanjem zdravih meja, predvsem pa
zdrav vzor staršev.
IDEJA O ZDRAVEM OTROKU
Otrok mora do dvanajstega leta, ko doseže prvo življenjsko prelomnico, razviti osnovna orodja za gladek prehod v
naslednje obdobje, mladostništvo, ko
je čedalje samostojnejši in se sooča s
čedalje večjimi izzivi. Psihoterapevtka
Julia Buckroyd navaja naslednja orodja, ki jih mora otrok razviti za dober
prehod:
• sposobnost delati (v šoli, zbranost
pri učenju, uporaba lastnih talentov
ipd.)
• sposobnost igrati se (sam, z drugimi)
• sposobnost samostojno izbirati (npr.
prijatelje, oblačila, šport ipd.)
• primerno stopnjo neodvisnosti (druženje s prijatelji, izvenšolske dejavnosti ipd.)
• sposobnost ustvarjati prijateljstva
• sposobnost ločitve od staršev (iti na
izlet, taborjenje ipd.)

• razvijanje jezika čustev (znati z besedami izraziti svoje občutke in čustva: jeza, želost, razočaranje, utrujenost, ljubezen ipd.)
Z nastopom pubertete mladostnik vse
naštete sposobnosti razvija na višji
stopnji. Pri 18. letih morajo biti že bolj
ali manj izoblikovane, da lahko do 25.
leta odraste v zrelo, zdravo in odgovorno osebo.
Ana Hromc, dipl. soc. del., spec. pomoči z
umetnostjo, vodja svetovalnice
VEČ V JESENSKI ŠTEVILKI STOJE

Svetovalnica PU vabi aprila v
Mesecu sociale v svojo družbo v
torek 4. 4. 2006 v Center Evropa na
Dalmatinovi na predavanje z naslovom PREPREČEVANJE MOTENJ
HRANJENJA TER DRUGIH ZASVOJENOSTI IN OMAM; 9. 4. 2006 vabi
samo starše na predavanje z enakim naslovom v Svetovalnico PU.
Ob torkih organizirajo delavnice
za dijake in študente TEHNIKE
SPROŠČANJA, ob četrtkih PREVENTIVNE DELAVNICE, ob sredah
pa INFORMATIVNA SREČANJA.
Vse aktivnosti v Mesecu sociale so
naštete na naši spletni strani
www.svetovalnica-pu.org,
prijave vsak delavnik 10.00-11.00
na tel. 031-77-29-29.
SVETOVALNICA PU
Ulica Stare pravde 2, 1000 Ljubljana
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STOJA - intervju

iNTervjU
Dr. Ivan Čuk

Dr. Ivan Čuk, profesor na Fakulteti za šport,
prejšnji predsednik ŠD Narodni dom,
prejšnji trener Mitje Petkovška, glavni
avtor društvenega zbornika ob 140 letnici,
največji poznavalec gimnastike v Sloveniji

Kako si pravzaprav prišel do
Narodnega doma?
Mama je bila učiteljica v osnovni šoli v
Notranjih Goricah, kjer smo tudi stanovali. Stanovati v šoli je pomenilo, da sem
imel omogočen dostop do telovadnice
praktično 24 ur na dan. Tam sta bili dve
blazini, koza, letvenik in velika odrivna
deska; ni treba poudarjati, da sem veliko časa preživel na rokah. Leta 1970
je bilo svetovno prvenstvo v gimnastiki
v Ljubljani, največ se je govorilo o Miru
Cerarju in telovadbi. V času SP sem si
kar sam izdelal premične ročaje, ki sem
jih položil na kozo in posnemal velikega
šampiona.

v Študijski telovadnici in posredno tudi v
Narodnem domu. Pokala nismo osvojili,
ostal pa sem v gimnastiki.

Vendar še nisi bil v Narodnem
domu...
Leta 1971 smo se preselili v Ljubljano,
nasproti kina Šiška. Zato sem mislil, da
se mi bo uresničila želja, da postanem
član Narodnega doma, vendar se je
staršem zdela razdalja prevelika, poleg
tega pa je oče poznal trenerja v Partizanu spodnja Šiška (današnji GIB). Tako
sem svojo tekmovalno pot začel v Šiški,
od koder pa so enkrat tedensko boljši
tekmovalci občasno odhajali na treninge v Študijsko telovadnico. Kasneje smo
želeli osvojiti Šalamunov memorial v
moški in ženski konkurenci, a je bil moški del slabši, zato smo ves čas trenirali

A gimnastike očitno nisi zapustil.
Prav nasprotno. Začel sem delati kot
vodnik skupine pionirjev na OŠ Riharda
Jakopiča, ki je delovala v okviru Narodnega doma. Po treh letih nam je takratna ravnateljica odpovedala gostoljubje,
zato smo se leta 1982 vsi vrnili v Narodni dom. Uvajati sem začel resen sistem
timskega dela trenerjev in sistem izbora otrok. Kmalu so prišli prvi rezultati in
prvi boljši telovadec je bil Gregor Guzelj,
ki je takrat že izvajal dvojni skrčeni salto
z droga. To je bila za tiste čase vrhunska
prvina. Največji uspeh mojega dela in
tudi sistema izbora pa je letošnji svetovni prvak Mitja Petkovšek.

In si nadeljeval tekmovalno pot?
Seveda. Leta 1976 je bila ustanovljena Ljubljanska gimnastična zveza. Vse
ljubljanske mladince so združili v eno
skupino, ki je trenirala malo v Trnovem
in malo za Bežigradom. Takrat je bil moj
zadnji trener eden najboljših trenerjev,
Jože Mešl, v mladosti tudi član našega
društva. Nato sem se leta 1979 vpisal
na Fakulteto za šport in v prvem letniku predvsem zaradi poškodb prenehal
s tekmovanjem.

Leta 1983 si se že zaposlil na
Fakulteti za šport in pričel z
raziskovalnim delom.
Ker sem praktični del zelo dobro poznal, me je vedno bolj zanimala teorija. Začel sem sistematično raziskovati
probleme v praksi. Tako sta nastali tudi
moji prvi pomembnejši raziskavi, ki sva
ju naredila skupaj z Doljano Novak, in
sicer Sistem začetnega izbora v gimnastiki in Razvoj tekmovalnih rezultatov.
Raziskovalna žilica me je gnala dalje,
zato sem pripravil doktorat in se začel
bolj posvečati biomehaniki, s katero
raziskujemo fizikalne značilnosti gibanja. Opravil sem veliko analiz v gimnastiki in nekatere izsledke teh ugotovitev
uporabil tudi v štirih knjigah, ki sva jih
napisala skupaj z madžarskim kolegom Istvanom Karacsanyem, in sicer
Konj z ročaji, Krogi, Preskok in Parter.
Te knjige so v gimnastičnih krogih zelo
cenjene, Konja z ročaji so celo prevedli v
perzijski jezik.
»Lotil« si se tudi sodnikov?
Seveda, saj tudi spadajo v telovadni svet.
S sodelavci sem pripravil računalniški
program za izobraževanje sodnikov, s
pomočjo katerega se je izobraževalo več
kot 2000 sodnikov po celem svetu in prav
sedaj potekajo razgovori z Mednarodno
gimnastično zvezo o odkupu progra-
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ma. Na lanskem svetovnem prvenstvu
v Avstraliji pa smo skupaj z Avstralskim
inštitutom za šport Mednarodni gimnastični zvezi predstavili računalniški sistem za sojenje B sodnikov (sodniki, ki
ocenjujejo izvedbo vaje).
Kaj pa se je zgodilo s prakso ob vsem
tem akademskem delu?
Ekipa trenerjev se je zaradi življenjskih
poti razšla, zato sem poiskal pomoč pri
svojih študentih Edvardu Kolarju in Sebastjanu Piletiču, ki sta danes vrhunska
trenerja. Sam sem vodil delo v Študijski
telovadnici do konca leta 1999, vmes
sem zaradi razmer vodil društvo kot
predsednik ter moški strokovni odbor
pri Gimnastični zvezi Slovenije do leta
2000. Danes pa praktično prenašam
znanja na svoje študente.
Kakšno sporočilo želiš posredovati
študentom na svojih predavanjih?
Želim jih naučiti, naj začnejo zavestno
upravljati s svojim telesom pri položajih in gibanju, ker telovadba ne pomeni
samo vadbo telesa, ampak tudi duše.
Kaj ti pomeni Narodni dom?
Tu sem preživel najlepša leta svoje
mladosti in prav gotovo je Narodni dom
zibelka in promotor telesne kulture na
Slovenskem. Zato se mi po zgodovinski
plati zdi nesprejemljivo, da je športizacija telesne kulture tako zaničevalno
delovala proti telovadbi, da se danes
klanjamo raznim sistemom Pilates, Les
Mills, pozabljamo pa, da so bile vse te
vsebine razvite in tudi sistematično izvajane že v sokolskih časih.
Kakšna je potemtakem razlika med
športom in telesno vzgojo oz. telovadbo?
Šport ima za osnovni cilj dejavnosti tekmovanje, telesni vzgoji pa je cilj zdrav,
razvit, družbeno odgovoren in vzgojen
človek.
Malo se že dotikava filozofije telesne
kulture. Ljubiteljsko te zanima tudi
zgodovina telovadbe, predvsem obdobje dr. Viktor Murnika?
Praktično vsa Murnikova dela obravnavajo celovit in zdrav način življenja kot
osnovni smisel katerekoli gibalne de-

javnosti. Murnik je bil izjemna osebnost
– pravnik, filozof, filantrop in preporoditelj slovenske telesne vzgoje – in je neupravičeno padel v pozabo. Celo današnje slovensko izrazoslovje na področju
telovadbe je njegovo delo in znanstvene
razprave se še danes odlično berejo, ne
da bi izgubile svojo ostrino. Murnik ni
imel negativnega odnosa do športa, saj
je bil prav on soodgovoren za osvojitev
prvih medalj. Vendar šport ni bil primaren, samo logično nadaljevanje telesne
vzgoje. Po njegovi zaslugi je bila ustanovljena prva športna strokovna zveza
(Sokolska zveza), ki je bila tudi prva članica kakšne mednarodne organizacije.
Pred prvo svetovno vojno je s skupino
telovadcev nastopil na tekmovanju, kjer
so jim igrali takratno slovensko himno
Naprej zastave slave. Teh stvari se premalo zavedamo. In še ena zanimivost: v
eni od svojih razprav je na začetku 30.
let napovedal, da bo Evropa združena v
enotni trg. Čas je, da bi največjo slovensko nagrado na področju telesne kulture imenovali po njem, saj je zaradi svojih
aktivnosti in del veliko bolj pomemben
za slovensko telesno kulturo kot Stanko
Bloudek.
Kako bi orisal razvoj predvsem tekmovalne telovadbe oz. gimnastike?
Največji preskok se je zgodil v 70. letih
prejšnjega stoletja, ko se začnejo poudarjati akrobatske sposobnosti tekmovalk in tekmovalcev. Do takrat so
bile vaje kompleksne v poudarjanju različnih položajev in prijemov, nato pa se
začne močno poudarjati fazo leta. Faza
leta zahteva dodatno povečanje človeških zmogljivosti, zato se v pripravo procesa treninga vključuje razne znanosti,
od fiziologije, psihologije, sociologije in
drugih. Večjih premikov nato do danes
ni bilo, če izvzamemo novega konja oz.
mizo za preskok. Mislim pa, da po obdobju iskanja težavnosti ponovno prihaja
obdobje iskanja estetike in poudarjene
lepote gibanja.
Mnoge Slovence si navdušil kot strokovni televizijski komentator.
To se je zgodilo čisto slučajno. Na TVS
so leta 1988 za olimpijske igre v Seulu iskali sokomentatorja. Še danes
ne vem, kako so prišli do mene, ven-

dar sem sprejel. Bilo je zelo zabavno
in Boris Gregorka, pokojni trener Mira
Cerarja, mi je takrat dejal, da znam veliko povedati, samo moje hihitanje da ni
najbolj primerno. Seveda sem se hihitanja odvadil. Takrat sem tudi spoznal, da
moraš za dobrega komentatorja poznati
teorijo treninga, da moraš imeti veliko
izkušenj iz telovadnice, da je dobro,
da si tudi sam sodnik in da imaš neko
normalno izrazoslovje oz. pravilno rabo
slovenskega jezika, kar je bilo zame
najtežje.
Kaj pa bi sporočil našim bralcem?
Želim si, da bi naše društvo končno dobilo svoje prostore. Hkrati pa sem ponosen na svoje društvene predhodnike,
predvsem Viktorja Murnika, Jelico Vazzaz, Borisa Gregorko in Doljano Novak,
ki so delovali na strokovnem področju,
nekateri kasneje tudi na Fakulteti za
šport, in tako tvorili strokovno jedro
telesne kulture na Slovenskem. Žal mi
je, da danes nimamo take širokopoteznosti, kot so jo imeli Sokoli.

Dejan Crnek

NAPOVEDNIK DO KONCA
SEZONE 2005/2006
03. april
začetek vpisa taborjenja
Premantura 2006

06. maj
pohod Ljubljana 2006

09. in 10. junij
»pižama party« in zaključni piknik

19. junij do 24. avgust
taborjenje v Premanturi

11. september
začetek nove telovadne sezone
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joga
NAČIN IN SLOG ŽIVLJENJA
Joga nam iz pradavnine prinaša izkušnje mnogih generacij in
zbrane modrosti iz skrivnosti življenja. Nastale so v drugačnih
zemljepisnih, družbenih, kulturnih in drugih okoliščinah, ki so
drugačne ali celo tuje našemu razmišljanju in načinu življenju.

V današnjem času je joga prodrla na Zahod in tudi k nam. Mnogi si razlagajo, da
ponuja joga izhod za vse dileme sodobnega človeka, kar seveda ne drži. Drugi
pa zopet povsem nekritično prevzemajo vse, kar prihaja z Vzhoda, kot najbolj
preverjeno modrost in resničnost. Toda
joga ni univerzalno zdravilo za vse, vrednota joge je v sporočilih in nasvetih, ki jih
sprejmeš k svojemu načinu življenja.
Na Zahodu je najbolj razširjena Hatha
joga, ki je očiščena vseh mističnih in religioznih elementov.
Joga, primerna za nas, naj postane naš
življenjski slog in naj nam služi:
• kot redna ali dopolnilna rekreacija
• kot sprostitev – relaksacija
• kot razvedrilo in druženje v skupini
Hkrati nas joga:
• nauči zavestnega polnega dihanja,
ki povečuje pljučno kapaciteto in
umirja duha
• nauči pozitivno razmišljati o sebi,
o okolju, o družbi – domovini …
• nauči »zrahljati« trmo in spustiti
stare zamere na prostost, kar olajša
dušo
• poudarja uravnoteženo prehrano, ki
je primerno tvojemu načinu življenja
/ITM/

• poudarja lastnosti, kot so: sočutje,
ljubezen, potrpežljivost, veselje, samoobvladovanje, vztrajnost, razumevanje … Ko te lastnosti ozavestimo,
zelo dobro vplivajo na naš duhovni
razvoj in duševni mir.
Z jogo se lahko ukvarja vsak – moški
ali ženske brez starostnih omejitev in
religioznih ovir. Vadba joge mora potekati brez nasilja nad telesom, t.j. brez
bolečin, kar pa ne pomeni brez napora.
Vztrajnost, natančnost in samodisciplina so vrline joge. Osebna rast ter razvoj
telesa in duha je nagrada, ki jo pridobiš z redno vadbo, kar pa se ne zgodi
»čez noč«. Če sem malo kritična – šele
po letu redne vadbe je viden napredek
pri izvedbi položaja, tehniki dihanja in
sproščanja itd., kar pa vam ne sme vzeti poguma!!!
Ko se odločamo za vadbo joge, se moramo odločiti zavestno in imeti pri tem
določen cilj. Lahko pa odločitev preložimo na kasnejši čas, ko bomo za to res
pripravljeni, saj samo redna vadba joge
(ali katerakoli druga telesna dejavnost)
pripomore k izboljšanju delovanja srca,
ožilja in pljuč ter tako deluje proti staranju.

Vadba Hatha joge pri
Heleni poteka v ob
torkih od 17 do 18 ure v
mali telovadnici. Helena
vse zainteresirane vabi,
da se ji pridružijo tudi v
naslednji sezoni.

Učinki redne vadbe joge:
• vaje nas krepijo, očiščujejo in polnijo
z energijo
• raztezanje in krčenje ohranja
mladostno svežino, ohranja
pokončno držo
• ohranja in neguje zdravje
• mlado telo graciozno oblikuje
• pomaga pri rehabilitaciji pri raznih
bolezenskih težavah, vrne upanje in
pomaga pri samodisciplini
• ravnotežje in koncentracija sta nepogrešljiva tako pri vadbi joge kot pri
dobrem počutju, pa tudi pri drugih
športnih disciplinah, zato vadba
joge lahko pomeni tudi dopolnilno
vadbo pri drugih športih.
Iz prakse vemo, da redna vadba joge
v skupini spodbuja individualno vadbo
doma, zato je skupinska vadba lahko
naložba, t.j. izobrazba o jogi za kasnejša leta. Poskušajte vztrajati v isti skupini vsaj nekaj let, ker le tako spoznate
čar joge, ki jo vodi ista oseba, ki je šla
po istih poteh in skozi enaka spoznanja,
kot sedaj hodite vi. Izbira vodnika joge je
kot izbira prijatelja, zaupamo mu in mu
sledimo, če je naš kontakt pozitiven!
Ne dvomite vase! Poslušajte modrost
telesa!
Helena Gregorc, inštruktorica joge
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pustno rajanje

Čeprav je zima na pustni torek še kar kazala svoje zobe in
se ni pustila pregnati, smo v društvu vseeno izpeljali še eno
pustno rajanje, za katero upamo, da je bilo za vse prisotne zanimivo in zabavno. Zopet se je zbralo veliko pustnih
šem, ki so tudi tokrat veliko plesale in telovadile. Izbirali
smo »naj« otroško pustno masko in letos prvič tudi »naj«
odraslo pustno masko. Ker so bile vse maske simpatične in zanimive, sta imeli komisiji za izbor zelo težko delo.
Vendar se je komisija za izbor »naj« otroške maske, ki je
bila sestavljena iz treh vodnic in treh staršev, po dolgem

razmisleku odločila, da je bila letos »naj« maska Pluton.
Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala še kača in
mali klovn. V tekmovanju za »naj« odraslo masko so bili
v komisiji kar otroci, ki so z glasnostjo in dolžino aplavza
določili, da je zmagovalka postala kokoška, drugo mesto
je zasedla ciganka, tretje mesto pa sta si razdelila nočka
in ogenj, ki je preganjal virus ptičje gripe. Za konec rajanja
seveda nista manjkala tradicionalni pustni krof in sok.

Sašo Barle

kostanjev piknik
Kot vsako leto smo tudi letos sezono dodatnih aktivnosti
za člane društva odprli s kostanjevim piknikom na Golovcu. Vremenska napoved ni bila najboljša, zato smo bili kar
malo v skrbeh, da nam bo nagajal dež. No, pa so bile vse
naše prošnje uslišane in tako nas je že zjutraj pričakalo
prijetno jesensko sonce. Temu primeren je bil tudi obisk
piknika. Na Kodeljevem se je zbralo več kot 30 kostanja
željnih članov. Seveda so bili v večini naši mladi »telovadci«. Kljub manjši zamudi pri odhodu so bili vsi dobre volje.
Sonce nas je prijetno grelo in tako pot na Golovec ni bila
pretežka. Po približno uri hoje smo prispeli na jaso, kjer
je bil že zakurjen ogenj in vse pripravljeno za začetek peke

kostanja. Zaradi vlažne zemlje se je tokrat kostanj pekel
malo dlje, kar so otroci izkoristili za razne igrice, nabiranje kostanja in raziskovanje gozda. Starši pa so z vodniki
razpravljali o tem in onem. Vmes smo si prste pogreli z
vročim kostanjem, ki ga je bilo, po zagotovilih vseh prisotnih, vredno čakati. Na koncu je bilo kostanja dovolj za vse
in tako smo skupaj preživeli lepo pozno jesensko dopoldne.
Ravno ob odhodu nas je razveselila še vesela vest o zmagi
Tine na veleslalomu, tako da smo res dobre volje odšli vsak
svojo pot.

Sašo Barle
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dedek mraaaaaz

»Dedek Mraz! Deedek Mraaaz! Deeedek Mraaaaaz!«
je tisti četrtek pred novoletnimi prazniki odmevalo v
Narodnem domu. Zatem trenutek tišine in pogledovanje
vseh prisotnih proti vhodu, starši s prikritim nasmehom
na ustih, otroci z očmi, polnimi pričakovanja, veselja ali
morda celo kančka dvoma - da ni morda letos »dedek s
severa« pozabil na nas! Strah je bil seveda neupravičen,
saj si je v dolgi zgodovini Narodnega doma Dedek Mraz
še vedno vzel čas za obisk mladih telovadcev in telovadk.
Naposled so se odprla vrata in prikazal se je v svoji običajni sivo-beli opravi: kučma, brada, kožuh in rokavice, ki
so pozdravljale prisotne. Dolgo ga že nismo videli, Dedka
Mraza, celo leto je že naokoli! Tokrat se nam je zdel še
večji, še mogočnejši, njegov korak pa še bolj isker! Kljub
svoji mladostni formi vseh daril ni mogel prinesti sam,
zato je imel pomočnike. Toda čas za darila še ni prišel.
Najprej so si jih otroci morali zaslužiti, da so si jih zaslužili, pa so morali zapeti pesmico Siva kučma, povedati
dedku Mrazu, ali so bili kaj pridni, in pokazati kratko vajo
na parterju. Še prej je Dedek Mraz izbral najlepšo čestitko med množico lepih čestitk, ki so jih izdelovali otroci na
novoletni likovni delavnici v društvu. Prišel je čas za darila in nestrpnost je bila tolikšna, da je vrsta pred košem z
darili le stežka ohranjala podolgovato obliko.
Vrsta pa je bila še drugje. Mitja Petkovšek, član Narodnega doma, ki je v svetovnega prvaka zrasel v telovadnici
čez cesto, se je odločil svojo torto – nagrado za izvrsten
dosežek, razdeliti med obiskovalce. Časa je bilo ravno še
za nekaj avtogramov, potem pa je naš gimnastičar odbrzel na podelitev naslova Športnika leta. Ostali se nismo

pustili motiti in v miru smo dokončali svoj kos torte, še
malo poskakali po telovadnici in šele čez čas odšli proti
domu.
Prej pa so bile na programu še druge točke, ki jih je
Dedek Mraz žal zamudil, saj je prišel šele na polovici. Po
televiziji smo spremljali tekmovalno vajo Mitje Petkovška,
osebno smo izrekli čestitke tako Mitji kot njegovemu trenerju Ediju, prav tako smo čestitali drugim perspektivnim
telovadcem. Na ekranu smo gledali posnetke s Pohorja,
toda bolj kot televizija so bile zanimive točke v živo. Veselje je bilo gledati nastop naših cicibanov, pionirk, telovadcev C programa in gasilk iz plesne šole Mojce Horvat, ki
so poskrbele za malce drugačno točko. Pa smo prišli na
sam začetek prireditve, čas, ko je Gal pozdravil vse navzoče z besedami: »Dober večer vsem skupaj in dobrodošli na vsakoletni prireditvi Dedka Mraza …«, z besedami,
ki jih bomo lahko slišali spet čez slabih devet mesecev.
Bodite pridni do takrat in upam, da se vidimo!
Tadej Dobravc Verbič

EUROSPORT TRADE
Masera Spasičeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 1 53 09 666, F: +386 1 53 09 660, www.eurosport-trade.si
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pohorje 2006
Letošnji smučarski tečaj na Pohorju je bil zopet
lepo obiskan. Kljub malce slabšemu vremenu se
je tečaj končal uspešno in vsem v zadovoljstvo. Kaj
vse se je dogajalo na tečaju so za Stojo napisali kar
udeleženci sami. Vodniki pa upamo, da bo z novim
znanjem smučanje še bolj prijetno na snegu in da
bomo naslednje zimske počitnice zopet preživeli
skupaj.
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DRŽAVNO PRVENSTO ZA
BRONASTEGA SOKOLČKA
V soboto 8. 2. 2006 smo se malo
pred 8.00 zjutraj kljub hudemu
mrazu odpravili pred Narodni dom.
Počakali smo avtobus, ki naj bi nas
odpeljal do manjšega kraja Renče blizu Nove Gorice. Tam naj bi
na vseh orodjih pokazali določeno
znanje za »sokolčka«. Vožnja do
Renč je trajala kar nekaj časa.Vmes
je nastalo nekaj fotografij. V avtobusu nas je bilo samo okoli 20, zato bi
bili lahko razkomoteni in kar v leže
gledali Stana in Olija, ki so ju vrteli
po televiziji. Ko smo končno prišli v
Renče, smo zadihali svež primorski
zrak. Telovadnica je bila za šolo.
Odpravili smo se v garderobo, ki
takrat, ko smo prišli, še ni bila polna. Punce smo se počasi preoblekle
in odšle gledat tekmo za fante, ki se
je medtem že začela. Čez čas smo

se šle ogret še me. Pred začetkom
nam je ostalo še dovolj časa, da
smo pojedle vsaka svoj sendvič in
sladkarije.
Naša tekma se je začela. Vzele smo
še pijače in se odpravile na naše
prvo orodje – kanvas. Nato so po
vrsti sledili še koza, bradlja, gred
in parter. Po končani tekmi smo si
nadele trenirke in se spet odpravile
na tribuno. Tam smo vse dobile roladico in pojedle še ostale sendviče.
A kar kmalu se je začela podelitev
in ob koračnici smo se postavile v
vrsto. Najprej so nagrade podelili
fantom, zato smo bile punce še bolj
na trnijh. A uspehi cicibank so bili
osupljivi. Zavzele so 1., 2., 3. in 5.
mesto. No, tudi me, mlajše deklice,
nismo bile slabe. Imele smo 3., 6.,
jaz 13. mesto itd..

Po tekmi smo se kar zadovoljno
vračale domov. Prihoda v Ljubljano
pa vam ne morem opisati, saj sem
izstopila že prej.
Martina Miklavčič

MLAJŠE DEKLICE
Mesto

Ime, priimek

Let. roj.

Sk. točk

3.

NINA ŠARIČ

1996

57,90

6.

TARA HERMAN

1995

57,70

13.

MARTINA MIKLAVČIČ 1995

56,80

15.

ANJA ČRNIVEC

1994

56,40

16.

ANJA LESKOVŠEK

1996

56,30

17.

TEJA ČRNIVEC

1994

56,00

18.

ŽIVA URBANČIČ

1995

56,00

19.

JASNA URBANČIČ

1994

55,70

20.

NUŠA PREBIL

1995

54,60

MLAJŠI DEČKI
Mesto

Ime, priimek

Let. roj.

Sk. točk

3.

URBAN VADNJAL

1996

67,00

4.

MARK PRESETNIK

1996

66,70

8.

SAMO ŠEF

1995

65,90

9.

ROK VODOPIVEC

1996

65,60

10.

ANDREJ LEITGEB

1996

64,80

11.

LUKA LIPOVEC

1996

63,80

14.

JURIJ KUK

1996

61,00

Na tekmah za medaljo
Sokolček se medalje
podeljujejo nekoliko
drugače kot na
ostalih tekmah, saj
so medaljo osvojili vsi
tisti tekmovalci, ki so
zaostali manj kot 10%
za najboljšim seštevkom ocen na vseh
orodjih v posamezni
kategoriji. Tako je bilo
podeljeno veliko
medalj in zadovoljstvo
med tekmovalci je
bilo veliko!

CICIBANKE
Mesto

Ime, priimek

Let. roj.

Sk. točk

1.

TJAŠA PEČNIK

1997

56,50

2.

MAJA DOBNIK

1998

56,40

3.

GAJA LAH

1998

54,80

5.

LARA ŠARAC

1998

54,00

Let. roj.

Sk. točk

CICIBANI
Mesto

Ime, priimek

5.

TADEJ OSVALD 1997

62,30

7.

JOŠKO STARC

61,60

1997

2
15

STOJA
- tekmovanja
STOJA
-

REZULTATI DRŽAVNEGA
PRVENSTVA V SKOKIH
NA MALI PROŽNI PONJAVI
V soboto, 11. februarja 2006, smo z avtobusom odšli v Koper.
Po uro in pol dolgi vožnji so nas odpeljali v koprsko šolo, kjer
so nas nastanili na nekem hodniku, saj je bilo garderob veliko
premalo, kar pa je povsem razumljivo, saj morajo drugače zadoščati le za šolske potrebe.
Začela se je otvoritev. Odpeljali so nas v malo telovadnico. Povedali so, da je to leto prišlo največ klubov. Zaželeli so nam, da
bi dobro tekmovali, potem smo v ritmu koračnice odkorakali
v veliko telovadnico, kjer smo poslušali slovensko himno. Po
končani otvoritvi smo bili nekaj časa prosti. Medtem so tekmovali mlajši dečki Narodnega doma. Opravili so kar dobro in bili
na koncu četrti. Mi smo se medtem zabavali zunaj. Čez čas so
nas poklicali noter, ker smo imeli tekmo. Z Galom sva opravila
dobro. Potem smo imeli do šestih prosto. Počeli smo različne
stvari, nato pa je bil čas za razglasitev rezultatov. Že kar utrujeni smo se odpeljali nazaj v Ljubljano, kjer smo šli vsak po svojih
opravkih.
Jan Pelko

Cicibanke – posamezno
M.

Ime in priimek

Rezultat

23. MAJA DOBNIK

55.335

30. TJAŠA PEČNIK

51.975

42. LARA ŠARAC

41.300

Mlajše deklice – posamezno
M.

Ime in priimek

Rezultat

18. NINA ŠARIČ

64.160

44. TINA PEČNIK

50.600

47. ŽIVA URBANČIČ

48.015

52. JASNA URBANČIČ

44.260

58. NUŠA PREBIL

41.460

60. IRIS FLISAR

37.025

Mlajše deklice – ekipno
M.

Ekipa

Rezultat

9.

ŠD NARODNI DOM LJUBLJANA

213.840

Mlajši dečki – posamezno
M.

Ime in priimek

Rezultat

6.

URBAN VADNJAL

68.320

15. MAJ ZALAZNIK NOVAK

64.210

16. ROK VODOPIVEC

63.940

32. MARK PRESETNIK

55.790

Mlajši dečki – ekipno
M.

Ekipa

Rezultat

4.

ŠD NARODNI DOM LJUBLJANA

254.260

Starejši dečki – posamezno
M.

Ime in priimek

Rezultat

4.

GAL LEKAN

70.070

7.

JAN PELKO

64.330

Analiza priložnosti za internetni marketing / Internet Marketing Analysis
Naj tudi za vaše podjetje ugotovimo, kaj lahko pridobite z internetnim marketingom
(e-mail marketing, oglaševanje na ključne beede, optimizacija spletnih strani za iskalnike...).
WSI spletne rešitve, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, T +386 1 429 33 22, F +386 1 429 33 21
*P.S. Poseben popust vam je zagotovilo ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM. Znižana cena velja le do 01.05.06

Cena:

50.000 SIT
208,65 EUR
Vaša cena*:

25.000 SIT
104,32 EUR

Ste že kdaj razmišljali,
da bi praznovali rojstni dan
malo drugače, bolj športno?
Imamo rešitev za vas:
na katerem se bo veliko športnega dogajalo in dobro zabavalo.

Program praznovanja je športno obarvan in predvsem oblikovan po
vaših/otrokovih željah in potrebah. Za najmlajše imamo pripravljene različne poligone, elementarne igrice in plesne točke, za malo
starejše pa skoke na mali prožni ponjavi, globinske skoke in igre z
žogo. Skratka, naši animatorji poskrbijo za to, da otrokom ni nikoli
dolgčas in da so starši tudi na ta dan brez skrbi.
traja 2 uri in pol in zajema 2 uri
telovadbe z animatorji (2 animatorja na skupino do 15. otrok) v veliki
telovadnici in pol ure spremljevalnega programa s pogostitvijo za povabljence v mali telovadnici (hrano in pijačo ter pribor za pogostitev
prinesete sami, razen če se ne dogovorimo drugače), poleg tega pa
za vas pripravimo tudi vabila za zabavo, eno pijačo za vsakega povabljenca ter darilo in foto-album na zgoščenki za slavljenca.
Cena za
za skupine do 15 otrok
je za člane društva 25.000 SIT (104,33 EUR), za nečlane pa 27.500 SIT
(114,76 EUR). V primeru večjega števila povabljencev ali želje, da pogostitev pripravimo mi, se za ceno praznovanja posebej dogovorimo.
Termini predvideni za
, so ob sobotah popoldne in jih je potrebno rezervirati najmanj 5 dni vnaprej.
Za več informacij ali rezervacijo lahko pokličete Sašota
na 031/528-043 ali obiščite našo spletno stran
www.narodnidom-drustvo.si.
Naši animatorji vas že nestrpno pričakujejo in obljubljajo nepozaben žur!

