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Program vadbe >>>
Kaj dogaja v društvu >>>

Premantura 2006 >>>
Intervju >>>

mag. Janez Sodržnik
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UVODNIK

KOLOFON

REDNI VOLILNI
OBČNI ZBOR –
22. 9. 2006

Uredništvo
Športno društvo Narodni dom, Prešernova 22, 1000 Ljubljana
tel.: 01/422 37 50; faks: 01/425 18 92, e-naslov: narodni.dom@siol.net
http://www.narodnidom-drustvo.si/
Urednik: Sašo Barle
Odgovorni urednik: Dejan Crnek
Sodelavci: Ana Hromc, Eva Pušnik, Klemen Kotnik, Nada Tomazin-Dokl, Nežka
Poljanšek, Polona Franko, Polona Rožič, Sebastijan Piletič, Tatjana Zupančič,
Tjaša Kočevar, Urban Sever
Fotografije: arhiv ŠD Narodni dom, Sebastijan Piletič, Špela Mole,
Tjaša Kočevar

Vse članice in člane vabimo na redni volilni občni zbor, ki bo v petek, 22. septembra 2006,
ob 18. uri v prostorih ŠD Narodni dom, Prešernova 22.

DNEVNI RED:
1. OTVORITEV OBČNEGA ZBORA IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES
• delovnega predsedstva
• verifikacijske komisije
• volilne komisije
• zapisnikarja
• overovatelja zapisnikarja

Lektoriranje: Jana Zemljarič
Oblikovanje: M.S.T. d.o.o.
Naklada: 2500 izvodov

KAZALO
Uvodnik, kazalo in kolofon
Program in cenik vadbe
za sezono 2006/07
Intervju: Janez Sodražnik

2. POROČILO PREDSEDNIKA ZA PRETEKLO OBDOBJE

Vsesokolski zlet

3. FINANČNO POROČILO

Kaj dogaja

4. POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Premantura 2006

5. RAZPRAVA O POROČILIH

Društvo refleksoterapevtov Slovenije

6. VOLITVE NOVIH ORGANOV DRUŠTVA

Svetovalnica Pu

7. IMENOVANJE ČASTNIH ČLANOV

Poletje se počasi poslavlja in čas je, da se vrnemo v telovadnico
in nadaljujemo s telovadbo.
Morda ste opazili, da nam je med tem uspelo pripraviti že 10.
številko Stoje. Velikega proslavljanja ne bo, smo pa vsi, ki se s
Stojo ukvarjamo, ponosni na to, da jo izdajamo že 5. leto. V tej
številki lahko preberete, kaj se je v društvu dogajalo spomladi,
kako so tekmovali naši gimnastičarji (naj vas spomnim, da je
Mitja Petkovšek svoji zbirki dodal še eno zlato medaljo), poročamo pa tudi, kako smo se imeli v Premanturi. Zagotavljam vam,
da je tabor v Premanturi še vedno zakon!
Seveda se vedno trudimo biti še boljši in še bolj poučni, zato smo
tudi tokrat povabili strokovnjake iz Svetovalnice Pu in poleg njih
še iz Društva refleksoterapevtov Slovenije, da z nami delijo svoje
izkušnje in znanje. Objavljamo tudi intervju z Janezom Sodržnikom, predsednikom Športne zveze Ljubljana. V pogovoru z njim
nas je zanimalo predvsem, kako kaže športu v Ljubljani in kaj se
je spremenilo v času od njegovega prvega intervjuja v Stoji pred
štirimi leti.
V razpisu za prihajajočo sezono, ki ga tudi objavljamo v tej številki, boste našli vse informacije o naših programih. Mislim, da
se najde za vsakogar nekaj in še enkrat iskreno vabim vse, da se
nam pridružite.
> Sašo

ZAČETEK TELOVADBE:

11. september 2006

Telovadni rojstni dan

8. OBJAVA REZULTATOV VOLITEV
9. RAZREŠITEV PREJŠNJIH ORGANOV DRUŠTVA

S

redi poletja nas je presunila vest, da se je Milan za vedno poslovil od nas. Kljub
temu, da ga je zadnja leta nesreča v družini odtegnila od sodelovanja v Narodnem
domu in Premanturi, bo njegovo več kot tridesetletno delo ostalo v trajnem spominu
članov društva. Skoraj ni bilo opravila v taboru, ki se ga s svojo pridnostjo, zagna-

10. PROGRAM DELA ZA NOVO OBDOBJE
11. RAZNO.
Volitve potekajo za sodelovanje v naslednjih odborih društva:

nostjo in znanjem ne bi lotil in ga tudi uspešno dokončal. Funkcije v društvu ga niso

• upravni odbor
• nadzorni odbor

zanimale, videti je hotel rezultat dela. Tako je bil s svojim obsežnim znanjem ekonomije
uspešen gospodar v tabornem odboru, dolga leta pa je skrbel za dobro počutje taborečih

• disciplinska komisija.

v 4. taborni skupini. Nihče ni štel, kolikokrat je sam − eden najboljših slovenskih koscev

Vse članice in člane, ki bi želeli sodelovati v omenjenih odborih, pozivamo, da svoje
kandidature oddajo v pisarni ali na recepciji društva najkasneje do 19. septembra 2006.
Po tem datumu bo upravni odbor ŠD Narodni dom oblikoval kandidatno listo in jo pripravil
za občni zbor.

v svojem času − pokosil travnike v Premanturi, da smo lahko postavili tabor. Za njim
zeva praznina, druženje z njim in njegova prijetna osebnost pa bosta tistim, ki smo
imeli srečo, da smo sodelovali z njim, ostala v najlepšem spominu. Milan, pogrešamo te!

V SPOMIN
NA MILANA STRAHA

> Tatjana Zupančič
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STOJA - program in urnik vadbe

PROGRAM IN URNIK VADBE

PROGRAM IN URNIK VADBE
PROGRAMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE
STARŠI Z OTROKI – program je namenjen otrokom,
starim od 2 do 4 leta, in poteka skupaj s starši
Vsi vadeči otroci se lahko vključijo v motivacijski
program MALA MIŠKA ELI.
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek

16.30–17.30
VODNICA ODDELKA: Maja Arnšek
CICIBANKE in CICIBANI – program je namenjen
deklicam in dečkom, starim od 4 do 6 let
Vsi vadeči otroci se lahko vključijo v motivacijski
program MIŠKA ELI.
URNIK VADBE:
cicibanke
ponedeljek in/ali četrtek 17.30–18.30
cicibani
torek in/ali petek 16.30–17.30

VODNICA ODDELKA: cicibanke Maja Arnšek
VODNIK ODDELKA: cicibani Klemen Kotnik

PROGRAMI ZA OSNOVNOŠOLCE
• TELOVADBA
MLAJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen
deklicam in dečkom, starim od 6 do 11 let
Vsi vadeči otroci se lahko vključijo v telovadni program
SOKOLČEK.
URNIK VADBE:
ml. pionirke
ponedeljek in/ali četrtek 18.30–19.30
ml. pionirji
torek in/ali petek 17.30–18.30

VODNICA ODDELKA: ml. pionirke Marjana Bokan
VODNIK ODDELKA: ml. pionirji Gal Mally Buh
STAREJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je
namenjen deklicam in dečkom, starim od 11 do 15 let
Vsi vadeči otroci se lahko vključijo v telovadni program
SOKOLČEK.
URNIK VADBE:
st. pionirke
ponedeljek in/ali četrtek 19.30–20.30
st. pionirji
torek in/ali petek 18.30–19.30

VODNICA ODDELKA: st. pionirke Lejla Pirnat
VODNIK ODDELKA: st. pionirji Gal Mally Buh

C PROGRAM GIMNASTIKE - program je namenjen
deklicam in dečkom, starim od 6 do 18 let
Vpis v program je možen samo ob predhodnem
dogovoru s trenerji.
URNIK VADBE:
pionirke
ponedeljek in četrtek 18.30–20.00
pionirji
torek in petek 18.30–20.00

TRENERJI:
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pionirke
Marjana Bokan in Lejla Pirnat
pionirji
Miha Brodnik in Igor Ivanuš

• AIKIDO

ZAČETNI TEČAJ – program je namenjen deklicam in
dečkom, starim od 10 do 15 let
URNIK VADBE:
ponedeljek in četrtek
17.00–17.45
NADALJEVALNI TEČAJ – program je namenjen
deklicam in dečkom, starim do 15 let, ki že imajo
opravljen začetni tečaj Aikida
URNIK VADBE:
ponedeljek in četrtek
17.45–18.30
Tečaja se začneta 2. oktobra.
• GIMNASTIČNA ŠOLA - ŠTUDIJSKA TELOVADNICA
Vse informacije o vpisu, programih in urniku vadbe
lahko dobite pri vodji šole Sebastjanu Piletiču vsak
delavnik po telefonu 040/480-121 ali po elektronski
pošti sebastjan.piletic@guest.arnes.si, lahko pa se
osebno oglasite v Študijski telovadnici, Tivolska c. 25,
od ponedeljka do petka od 17. do 20. ure.

PROGRAMI ZA ODRASLE
• TELOVADBA

MLAJŠE ČLANICE – splošna telovadba
URNIK VADBE:
sreda 19.30–20.30
VODNICA ODDELKA: Saša Justin
MLAJŠI ČLANI – splošna telovadba in moštvene igre
URNIK VADBE:
sreda 20.30–21.30
VODNIK ODDELKA: Marjan Rabič
MLAJŠI ČLANI – košarka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
ponedeljek 20.00–21.30
VODNIK ODDELKA: Miran Taborski

STAREJŠE ČLANICE – aerobika z elementi joge
URNIK VADBE:
sreda
16.30–17.30 (nižja intenzivnost vadbe)
sreda
17.30–18.30 (višja intenzivnost vadbe)

VODNICA ODDELKA: Helena Gregorc
STAREJŠE ČLANICE – SKOKICE – splošna telovadba
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
četrtek 18.00–19.00
VODNICA ODDELKA: Jelica Vazzaz
STAREJŠE ČLANICE – odbojka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
petek 16.30–18.00
VODNICA ODDELKA: Danica Antuničevič
STAREJŠI ČLANI – splošna telovadba
URNIK VADBE:
sreda 18.30–19.30
VODNIK ODDELKA: Andrej Hrovath

• JOGA
HATHA JOGA
URNIK VADBE:
INŠTRUKTORICA:

torek 17.00–18.00
Helena Gregorc

TEČAJ JOGE
URNIK VADBE:
INŠTRUKTOR:
POWER JOGA
URNIK VADBE:
INŠTRUKTOR:

torek 18.30–20.00
Nina Zorec
torek 20.00–21.30
Nina Zorec

• AIKIDO
ZAČETNI TEČAJ
URNIK VADBE:

ponedeljek in četrtek
18.30–19.30
Tečaj se začne s predstavitvenim treningom 3. oktobra
ob 20. uri v veliki telovadnici in traja 4 mesece.
NADALJEVALNI TEČAJ
URNIK VADBE:
skupina A
ponedeljek in sreda 20.00–21.30

• AEROBIKA

skupina B

HI-LO, TNZ, STEP AEROBIKA
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek
20.30–21.30
INŠTRUKTORICA:
Urška Hafner

sreda 18.30–20.30 in četrtek 10.00–21.30

V

oddelkih za predšolske otroke se otroci lahko
vključijo v program za osvojitev športne medalje
Eli. Program je nastal v Narodnem domu, služi pa
predvsem kot dodatna motivacija za redno obiskovanje
telovadbe in kot njena popestritev. Za osvojitev medalje
morajo otroci opraviti predpisane vaje, ki so prilagojene
njihovi starosti in sposobnostim. Najmlajši sodelujejo v
programu male miške Eli, cicibanke in cicibani pa v programu miške Eli.
Pionirke in pionirji lahko sodelujejo v programu Sokolček,
ki ga je pripravila Sokolska zveza Slovenije in je enoten
za celotno državo. Program temelji na športni gimnastiki
kot osnovi za otrokov celostni motorični razvoj, sestavljen
pa je iz predpisanih vaj na osnovnih gimnastičnih orodjih.
Otroci tekmujejo za bronasto, srebrno in zlato značko Sokolček, enkrat letno pa je organizirano tudi tekmovanje na
državni ravni.

A in B skupaj
torek in petek 20.00–21.30

Za vse člane in njihove družine
društvo tradicionalno organizira:
V OKTOBRU>>>
• kostanjev piknik

V DECEMBRU>>>
• praznično likovno delavnico
• novoletni nastop in obisk Dedka Mraza

V FEBRUARJU>>>
• pustno rajanje

V APRILU>>>
• interno tekmovanje za pionirke in pionirje

V MAJU>>>
• spomladanski pohod Ob žici

V JUNIJU>>>
• zabavo v pižamah in zaključni piknik
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cenik

ZA SEZONO 2006 / 2007

OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 4.500,00 SIT (18,78 €); nad 18 let 5.500,00 SIT (22,95 €)
SEZONSKE KARTE
ODDELEK

ŠT. UR / TEDEN

STARŠI Z OTROKI

2

STARŠI – ČLANARINA
SKUPAJ (TAKOJŠNJE PLAČILO)
SKUPAJ (NA OBROKE)

CICIBANI, PIONIRJI
C-PROGRAM GIMNASTIKE
ST. ČLANICE, ČLANI, ŠRG
ODBOJKA ST. ČLANICE, KOŠARKA
ML. ČLANI, ČLANICE
AIKIDO OTROŠKI (začetni ali nadaljevalni)

50.000,00
52.500,00

208,65
219,08

33.000,00
34.600,00

137,71
144,38

75.000,00
78.750,00

312,97
328,62

25.000,00
26.300,00

104,32
109,75

33.000,00
34.600,00

137,71
144,38

29.000,00
30.500,00

121,01
127,27

20.000,00
21.000,00

83,46
87,63

Cena karte je za 1. semester
(od oktobra do šolskih počitnic).

30.000,00
31.500,00

125,19
131,45

Tečaj traja 4 mesece.

1

Mag. Janez
Sodržnik,

predsednik Športne zveze Ljubljana

Natanko pred štirimi leti smo

4,5

3

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

45.000,00
47.250,00

187,78
197,17

83.000,00
87.100,00

346,35
363,46

33.000,00
34.600,00

137,71
144,38

34.000,00
35.700,00

141,88
148,97

49.500,00
52.000,00

206,56
216,99

65.000,00
68.250,00

271,24
284,80
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TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
1

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

samo aerobika

2

59.400,00
62.350,00

247,87
260,18

Tečaj traja 5 mesecev.

1,5

NAVEDENE CENE VELJAJO ZA 10 MESEČNO VADBO. PLAČILO NA VEČ OBROKOV JE MOŽNO S ČEKI. V CENO SEZONSKIH KART JE ŽE
VŠTETA OSNOVNA ČLANARINA. OB VPISU 2. DRUŽINSKEGA ČLANA PRIZNAMO 20% POPUSTA, OB VPISU 3. DRUŽINSKEGA ČLANA PA 30%
POPUSTA NA CENO SEZONSKE KARTE. ŠTUDENTI IN DIJAKI IMAJO Z VELJAVNO ŠTUDENTSKO IZKAZNICO 10% POPUSTA.

MESEČNE KARTE ZA AEROBIKO IN POWER JOGO
AEROBIKA
POWER JOGA

MESEČNA KARTA 1X NA TEDEN
3.800,00 SIT (15,86 €)
5.700,00 SIT (23,79 €)

MESEČNA KARTA 2X NA TEDEN
6.900,00 SIT (28,79 €)

AEROBIKA
POWER JOGA

ENKRATNI OBISK - ČLANI
1.100,00 SIT (4,59 €)
1.650,00 SIT (6,89 €)

ENKRATNI OBISK - NEČLANI
1.400,00 SIT (5,84 €)
2.100,00 SIT (8,76 €)

KUPONI ZA POSAMEZNE OBISKE ZA AIKIDO – NADALJEVALNI TEČAJ
10 KUPONOV
30 KUPONOV

CENA
7.000,00 SIT (29,21 €)
18.500,00 SIT (78,87 €)

vam kot predsedniku Športne
zveze Ljubljana za našo drugo
številko Stoje zastavili nekaj
vprašanj v zvezi s poslanstvom
ŠZL, lastninjenjem športnih objektov, odnosi med ŠZL in MOL

1,5

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

137,71
22,95
160,66
168,59

2

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

POWER JOGA

33.000,00
+5.500,00
38.500,00
40.400,00

1,5

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

JOGA TEČAJ

CENA/¸EUR

1

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

AEROBIKA, HATA JOGA

208,65
22,95
231,60
243,28

1

CENA/SIT

1,5

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

AIKIDO NADALJEVALNI

50.000,00
+5.500,00
55.500,00
58.300,00

ŠT. UR / TEDEN

1

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

AIKIDO NADALJEVALNI

CENA/¸EUR

3

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

AIKIDO ODRASLI ZAČETNI

CENA/SIT

2

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
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PRI PRVEM NAKUPU MESEČNE KARTE ALI KUPONOV SE
DOPLAČA OSNOVNA ČLANARINA.
Cene v evrih so preračunane po centralnem paritetnem
tečaju 1 EUR = 239,64 SIT.

in drugo. Danes Stoja še vedno
izhaja, vi pa ste bili ponovno izvoljeni za predsednika ŠZL.

Najprej bi čestital Stoji, da še vedno izhaja
in kvalitetno zapolnjuje prostor obveščanja
o športnem udejstvovanju v mestu, čestitam
pa tudi izdajatelju, društvu Narodni dom, ki
že več kot 140 let organizira športno rekreacijo v Ljubljani in je eden od nosilcev športnega udejstvovanja v mestu.
V zvezi s svojo izvolitvijo lahko povem, da nadaljujemo s poslanstvom in delom Športne
zveze Ljubljana tudi v tem mandatu, da smo
z letošnjim mandatom okrepili strokovno
ekipo in da načrtujemo več dodatnih dejavnosti pri povezovanju in servisiranju športnih
društev v zvezi. Še vedno si prizadevamo, da
bi Mestni svet MOL sprejel Strategijo o športu in tako dal podlago nadaljnjemu razvoju
športa. Cilji so usmerjeni predvsem v gradnjo
in obnovo prepotrebnih športnih objektov ter
v razvoj rekreativnega in vrhunskega športa v
mestu, kar zadnja leta vidno nazaduje.

Kot mestni svetnik in tudi kandidat za
ljubljanskega župana zelo dobro poznate
ustroj mestne uprave. Zakaj civilna športna sfera tako težko uveljavlja svoje ideje
pri upravljanju športa v Ljubljani?
Glavni razlog vidim v neustreznem odnosu
mestnih uradnikov in tudi mestne oblasti, ki
organizirane civilne športne sfere ne sprejemajo kot za razvoj športa dobrodošlega partnerja. Vse moderne in razvite družbe iščejo
v civilni družbi zaveznika, pri nas pa žal še
ni tako. Lahko rečem, da je nova načelnica
za šport vnesla v sodelovanje nekaj pozitivne
svežine, vendar je še zmeraj preveč osamljena. Upam tudi, da bomo v novem Mestnem
svetu hitro sprejeli pripravljeno Strategijo o
športu in se vsaj tu poenotili v strateških ciljih. Vsaka mestna uprava bo potem morala
upoštevati in uresničevati tako določene cilje
na področju športa v mestu.

Kako lahko komentirate omenjena vprašanja po preteku štirih let?
Na žalost se kaj veliko ni spremenilo. Uspelo
nam je na primer, da je mestni svet sprejel
pravilnik o merilih financiranja programov
športa v mestu, žal pa velja samo eno leto.
Jasno pa je, da bo brez strategije, ki bi postavila cilje in koncept razvoja športa v Ljubljani, to le začasna rešitev.

V katero smer pa je v tem času napredoval
vaš družinski športni »projekt«?
Ja, napreduje kar po načrtih. Najstarejši
sin še naprej trenira hokej in lepo napreduje. Letos je pri 18. letih začel trenirati pri
HDD Olimpija, kar je nedvomno velik dosežek. Najmlajši je »presedlal« z nogometa na
odbojko, z ženo pa največkrat kolesariva ali
pa igrava tenis. Najdragocenejši prostor pa
je seveda manjše igrišče z umetno travo, ki
sem ga uredil zraven hiše in postaja že kar
malo vaško športno središče, saj prihajajo
tudi drugi otroci, kar me še posebej radosti.
Pred štirimi leti smo vas vprašali, če menite, da bo vzpenjača na Ljubljanski grad
»polenila« Ljubljančane. Rekli ste, da ne,
in imeli ste prav, saj je trajalo štiri leta, da
je projekt pred zaključkom. Kaj pa mislite
danes?
Nič ni narobe, da mesto dobi vzpenjačo na
grad. Narobe je samo, da jo je mesto tudi
v celoti financiralo, in to trikrat dražje od
prvotnega načrta. Sam sem ves čas zagovarjal drugačen pristop, in sicer, da bi za
takšno investicijo povabili zasebni kapital,
mesto pa bi mu podelilo koncesijo. Tako bi
proračunski denar, ki smo ga porabili za
vzpenjačo, lahko namenili za druge javne
programe. Hitro se da izračunati, da bi za
1.600.000.000,00 SIT lahko zgradili kar nekaj športnih dvoran in kolesarskih stez ter
uredili kup igrišč, ki bi jih lahko za rekreacijo
uporabljali vsi meščani in meščanke. Sem
pa prepričan, da na športne navade sama
vzpenjača ne bo vplivala.

ŠZL je v tem mandatu ponudila izredno
kvaliteten predlog razvoja športa v Ljubljani do leta 2012. Kakšne so glavne značilnosti tega dokumenta?
S Strategijo o športu bomo določili cilje razvoja športa v mestu. Ob tem pa tudi pogoje za oblike množičnega športa v četrtnih
skupnostih, nadalje pogoje za doseganje
evropskih standardov na področju vrhunskega športa in z njimi povezanih kakovostnih
mednarodnih športnih prireditev, programe
za optimalni razvoj motoričnih sposobnosti
otrok in sistema podpore najbolj nadarjenim
in njihovo vključevanje v programe vrhunskega športa itd
V strategiji smo na primer opredelili, da bi,
če bi dosegli 6-odstotno letno rast sredstev
za šport, zagotovili povečanje športno aktivnega prebivalstva za 1 odstotek letno. Strategija tudi določa, da bi v Ljubljani do leta 2012
v Stožicah zgradili novo športno središče, ki
bi vključevalo osrednji nogometni štadion,
večnamensko športno dvorano, konjeniški
center v povezavi s hipodromom in nove kolesarske steze ob Savi od Tacna do Zaloga.
Strategija predvideva tudi gradnjo pokritega
olimpijskega plavalnega bazena, skakalnega centra v Podutiku, smučišče v Guncljah,
dvorano osrednjega gimnastičnega centra,
novo ledeno ploščad, ureditev rekreacijskih
površin ob Savi ter gradnjo drugih objektov,
predvsem manjše večnamenske dvorane.

Hvala za pogovor in uspešno delo vam želimo še vnaprej.
Enako tudi vam.
> Dejan Crnek
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Zakljucek
telovadne
sezone v drustvu
Sestavljanje skupinskih vaj,
mednarodni seminar v Pragi
7. – 11. julij 2006
Malo Slovencev ve, da imamo v
Sloveniji Sokolsko zvezo. Večina ljudi
sokolstvo verjetno pojmuje kot
zaključeno obdobje iz preteklosti, v
resnici pa Vsesokolski zleti še vedno
živijo. Na njih prisostvujejo predstavniki
različnih slovanskih narodov in njihovi
potomci s celega sveta.

V Pragi so se v prvih dneh julija začele priprave na Vsesokolski zlet, ki je potekal 6. julija. Zlet je imel obširen program, dolg dobri dve uri. V tem času je nastopilo 19.000
nastopajočih, od teh 4.000 iz drugih držav. Vaje so bile
različne, od klasičnih sokolskih vaj, s katerimi so nastopali večinoma starejši udeleženci, do modernih sestav
z elementi aerobike, gimnastike, ritmične gimnastike
in ljudskih plesov. Tako so bile zastopane vse starostne
skupine, od najmlajših otrok, ki so nastopali skupaj s
starši, do starejših, tudi osemdesetletnikov. Popularnost
sokolstva na Češkem dokazuje tudi prisotnost bivšega
češkega predsednika Vaclava Havla, ki je pozdravil nastopajoče in goste.
Naslednji dan se je začel seminar. Večinoma je potekal
v telovadnici, saj je bilo praktičnega dela več kot teoretičnega. Namen seminarja je bil, da nas naučijo sestav-

ljati lastne koreografije. Tako smo podrobno preučevali
glasbo in jo zapisovali v taktih, kar je v ogromno pomoč
pri sestavi vaje. Pokazali so nam tudi možnost sodelovanja avtorja glasbe s koreografom. Naučili so nas veliko
koreografij različnih stilov – baleta, aerobike, ljudskih in
modernih plesov, vadili pa smo tudi z različnimi rekviziti
– z žogami, kapami, trakovi, baloni in kolebnicami. Zelo
zanimive so bile improvizacije na dano koreografijo, ko
smo morali spreminjati ritem, prostor in nazadnje še višino telesa pri izvajanju koreografije; končne koreografije
so bile popolnoma samosvoje in so samo še z redkimi
detajli spominjale na prvotne.
Seminar je potekal od jutra do poznih popoldanskih ur,
večere pa smo preživljali različno. Začelo in končalo se
je z družabnim večerom, vmes je bil ogled Prage, tradicionalni češki večer, en večer pa smo bili prosti in smo ga
nekateri izkoristili za ogled znamenitosti Prage, za katere nam je zmanjkalo časa pri vodenem ogledu.
Seminar je bil zelo zanimiv, poučen in zabaven. Naučili
so nas veliko novega in nam pokazali, da sokolske vaje še
živijo, tudi v različnih posodobljenih oblikah, kot so aerobika in skupinske plesne koreografije.
> Eva Pušnik

V petek, 9. junija, so se v telovadnici zbrali otroci, ki so celo
leto pridno telovadili v Narodnem domu. Skupaj z vodniki so z
»zabavo v pižamah« proslavili zaključek sezone. Zbralo se nas
je več kot 50 in napolnili smo telovadnico z razigranostjo, dobro
voljo in smehom.
Pozno popoldne smo se najprej odpravili na letno telovadišče, kjer so se fantje podili za nogometno žogo, punce pa
smo igrale odbojko. Najmlajši so postavljali gradove in druge
skulpture iz mivke. Že kar utrujeni in sestradani smo se vrnili v
telovadnico, kjer nas je k sreči čakala pica velikanka in sok. In
še presenečenje – prava adrenalinska gugalnica, s katero smo
se zabavali pozno v noč. Ker smo vedeli, da nas naslednji dan
čaka še ena zabava, smo skočili v pisane pižame, se zavili v
spalne vreče in ob gledanju risank utonili v sladke sanje.
Zjutraj smo se zopet odpravili na letno telovadišče, kjer smo
morali pripraviti vse za piknik s straši. Na pikniku smo podelili
tudi priznanja in medalje miške Eli ter priznanja za dolgoletno članstvo v društvu. Vmes so se starši in otroci pomerili
v družabnih igrah, Luka iz društva Biosfera pa je pripravil igro
metanja podkev in žično gugalnico. Kot se za piknik spodobi pa
niso manjkale niti dobrote z žara. Šele pozno popoldne smo se
odpravili domov, vsak s svojo medaljo v roki in odločeni, da se
septembra vrnemo v telovadnico.
> Tjaša Kočevar

Na lep spomladanski dan smo se tudi letos,
v soboto, 6. maja, odpravili na pohod ob žici
okupirane Ljubljane. Vodniki smo se zbrali
ob 8.30, pol ure kasneje pa so naše zaspane
obraze začeli prebujati otroci telovadnega
društva Narodni dom; pridružilo se nam je
tudi veliko staršev. Malo po 9. uri smo se počasi odpravili cilju naproti. Sašo nam je prej razložil pravila, ki smo jih upoštevali med hojo. Otroci so hodili zelo
pridno. Nihče razen nekaterih staršev ni potožil, da ne
more več hoditi, kar nam je bilo vodnikom zelo všeč. Za
nagrado smo se ustavili na počivališču z igrali. Nekateri
so se gugali, drugi so se peljali na vlakcu, tretji pa so
se samo podili in izžarevali jutranjo energijo. Nato smo

strumno in veselo nadajevali našo pot, ki je vodila do
vrha Rožnika. Pot je bila naporna, ampak tudi zelo zanimiva. Srečevali smo konje, tekmovali v različnih disciplinah in se ogromno smejali. Otroci so bili že kar utrujeni
in končno smo dosegli naš višinski cilj. Tam smo nekaj
pojedli in popili ter se dobro odpočili. Po počitku smo se
z dobro voljo odpravili skozi park Tivoli do zadnjega cilja
in takrat se je na pohodnikih že kar poznala utrujenost.
Nekateri smo odšli še do Prešernovega trga, kjer se je
kar gnetlo ljudi. Prebili smo se skozi gnečo in zaluženo
dobili značko za prehojeno pot ob žici. Bilo je lepo in
tisti, ki se pohoda niso udeležili, jim je lahko res žal!
> Urban Sever
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Mitja Petkovšek (ponovno) evropski prvak
Leto 2005 se ne bi moglo bolje zaključiti. Zlata medalja na svetovnem prvenstvu je pač največ, kar športnik lahko
doseže v svoji karieri (če seveda odmislimo olimpiado, ki je trenutno zaradi
neobjektivnih kriterijev nekje v drugi dimenziji). Z velikim pričakovanjem smo
čakali na začetek leta 2006 in z njim na
prva tekmovanja po novem, spremenjenem gimnastičnem pravilniku. Prvič se
bodo končne ocene tekmovalcev povzpele nad 10 točk. Kaj to pomeni? Kako
bo potekal razvoj gimnastike? Ali bomo
(predvsem Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan) še konkurenčni v svetovnem vrhu?
Na prvo tekmovanje za svetovni pokal
smo morali čakati do marca, ko je bila
otvoritev sezone v Teheranu. Da je bilo
tekmovanje drugačno od vseh drugih,
ni potrebno posebej razlagati, a za nas
je bilo najpomembnejše, da je Mitja ponovno zmagal in s tem kljub spremembi
pravilnika potrdil svojo dominantnost na
bradlji. Nadaljevalo se je v francoskem
Lyonu in nato v nemškem Cottbusu, kjer
je Mitja obakrat pokazal svojo premoč in
prepričljivo zmagal.
Serije zmag ni presekalo niti Evropsko
prvenstvo v grškem Volosu. Mitja je po-

novno (po Bremnu 2000) postal evropski prvak na bradlji. To je bila skupno
njegova peta medalja z evropskih prvenstev in res škoda za tisti spodrsljaj v
Ljubljani, ko je prvič po Rusiji 1998 ostal
brez medalje.
A Mitja ne počiva niti takrat, ko postane evropski prvak. Takoj po prihodu v
Ljubljano je dobesedno samo zamenjal
vsebino kovčka in se odpravil na svetovni pokal v belgijski Gent, kjer je prvič in
zadnjič v tej sezoni stopil na drugo stopničko. Huang Xu, večni Mitjev tekmec,
je presenetil z neverjetno težko sestavo
in zmagal za pičlih 0,025 točke. Sezono svetovnih pokalov je Mitja končal v
Moskvi, kjer je spet suvereno zmagal in
tako ostal trdno zasidran na prvem mestu svetovne gimnastične lestvice, kjer
s 785,39 točkami vodi pred Kitajcem
Li Xiaopengom (305,20) in Francozom
Cucherat Yannom (301,35).
Ker je bila sezona zelo dolga, sta se Mitja Petkovšek in njegov trener dr. Edvard
Kolar odločila, da si Mitja nekoliko odpočije in preskoči tekmovanje v Shanghaiu. Medtem je Mitja raje obiskal tabor
Narodnega doma v Premanturi ter si
nabiral moči za prihajajoče svetovno

prvenstvo na Danskem ter finale svetovnega pokala v Braziliji.
Čeprav smo nekoliko razvajeni od zmag,
ki jih dosega Mitja Petkovšek, pa ne
smemo pozabiti, da imamo v Študijski
telovadnici Narodnega doma še nekaj
zelo dobrih tekmovalcev. Alen Dimic je
na svetovnem pokalu v Shanghaiu osvojil izvrstno 6. mesto na preskoku. Sašo
Bertoncelj sicer ni ponovil uspeha s
svetovnega pokala v Mariboru, ko je bil
6. na konju z ročaji, a je kljub temu solidno tekmoval na svetovnem pokalu v
Lyonu in Gentu. Na mladinskem evropskem prvenstvu v Volosu se je s svojimi
vajami na parterju, konju z ročaji in preskoku izkazal tudi Žiga Šilc.
Mitja si kljub svojemu napornemu urniku rad vzame urico časa in gre na obisk
k otrokom v vrtec ali pa jih povabi na
vadbo v Študijsko telovadnico. Mnogim
otrokom tako približa gimnastiko, jih
spoznava z gimnastičnimi orodji in jih
navdušuje za šport. Gimnastična urica
z Mitjo Petkovškom je vedno vesela in
polna nenavadnih oblik gibanja ter zanimivih zgodbic.

PremantUra
2. skupina
smo za temo določili vesolje, in tako
smo imeli na plesu kar naenkrat
polno nezemeljskih obiskovalcev,
pa tudi vodniki so se izkazali s svojo
točko »veliki pok«. Največ smeha je
bilo na dramskem večeru z aktualno temo – nogometom. »Premanturiada« prejšnjih let je očitno pustila
dober vtis, saj so letos imeli svojo
tudi mladinci. Prav poseben pa bil
letos bivak za starejše skupine, ki
nam ga je uspelo pripraviti na otoku Bodulaš; po pripovedovanjih
so se imeli super, saj so lahko
igrali celo odbojko na mivki, po
jutranjih obrazih sodeč pa jim je
manjkalo le spanca. In tako kar
naenkrat mine 16 dni in na koncu vedno znova ugotavljamo,
da bi lahko še malo ostali in še
kakšno ušpičili.

> Sebastijan Piletič

Rezultati Mitje Petkovška v letu 2006:
Svetovni pokal Teheran, Iran
1. mesto
Svetovni pokal Cottbus, Nemčija 1. mesto
Svetovni pokal Lyon, Francija
1. mesto
Evr. prvenstvo Volos, Grčija
1. mesto
Svetovni pokal Gent, Belgija
2. mesto
Svetovni pokal Moskva, Rusija
1. mesto
Dosedanje medalje Mitje Petkovška na
evropskih prvenstvih:
St. Petersburg, Rusija
1998
2. mesto
Bremen, Nemčija
2000
1. mesto
Patras, Grčija
2002
2. mesto
Debrecen, Madžarska
2005
3. mesto
Volos, Grčija
2006
1. mesto
Program pomembnejših tekmovanj
do konca leta 2006:
Svetovni pokal
Maribor, Slovenija, 29. 9.–1. 10.

Vse, ki bi radi spodbujali telovadce Narodnega doma in ostale najboljše slovenske in svetovne gimnastičarke in gimnastičarje, vabimo na 39.
Šalamunov memorial. To bo hkrati tudi tekma za Svetovni pokal v moški
in ženski športni gimnastiki, potekala pa bo od 29. septembra do 1. oktobra 2006 v dvorani Tabor v Mariboru.
Ob preložitvi članske izkaznice na blagajni tekmovanja dobite člani društva brezplačno vstopnico!
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Svetovno prvenstvo
Aarhus, Danska, 14.–22. 10.
Svetovni pokal
Stuttgart, Nemčija, 27.– 9. 10.
Finale svetovnega pokala
Sao Paulo, Brazilija, 15.–16. 12.
Svetovni pokal
Glasgow, Velika Britanija, 11.–12. 11.

Letos
sem se po nekaj letih
odsotnosti zopet vrnil v 2. skupino.
Tokrat sicer ne kot vodnik, ampak
kot del vodstva tabora. In ni mi žal.
Vse skupaj je bilo še bolj zanimivo
in včasih tudi novo. Teh 16 dni lahko najbolje opišem z besedo ENKRATNO. Res, nič ne pretiravam.
Kljub temu, da je bil mogoče kdo za
kakšno malenkost prikrajšan, da so
bili plesi verjetno prekratki, da kdaj
pa kdaj komu hrana ni ustrezala in
da so nekateri dan ali noč zaradi virusa preživeli na poti od šotora do
stranišča in nazaj. Tudi vodstvo in
vodniki se kdaj pa kdaj niso strinjali
z željami taborečih, ali pa obratno.
Ampak tudi to je tabor v Premanturi – živ organizem, ki ima iz dneva v
dan nova presenečenja za vse nas.

Vreme smo imeli letos lepo
in tudi morje je bilo čisto in precej
toplo. Dogajalo se je, kot vsako leto,
precej. Tradicionalna »Premanturiada«, ki je rdeča nit aktivnosti, Kamntek, plesi in družabni večeri, bivaki,
ogled antične Pule, vožnja s čolnom
in kopanje na otočku Levan, krst,
poroke, večerni sprehodi po Premnturi in še kaj. In če k temu dodamo
še prelepe plaže rta Kamenjaka in
kristalno čisto morje, je jasno, da je
taborjenje v Premanturi čisti užitek.
Čar taborjenja je tudi spletanje novih poznanstev in prijateljstev, mogoče celo simpatij. Zanimivo je opazovati, koliko parčkov se pojavi na
plesišču, ko se začnejo »sendviči«.
In koliko parov se vsako leto prijavi
na premanturske poroke! Vsako leto
nas taboreči presenečajo s svojimi
idejami na tematskih plesih. Letos

Zagotovo si bom letošnjo Premanturo zapomnil po tem, da sva skupaj
z Miho prvič vodila tabor. Brez mentorstva Dejana in Ljuba seveda ne bi
šlo. Vodenje ni tako enostavno, kot
se zdi na prvi pogled, saj 200 taborečih pomeni veliko usklajevanja in
dogovarjanja. Zato upava, da ste vsi,
ki ste taborili v 2. taborni skupini,
uživali in da nama oprostite manjše nespretnosti ali spodrsljaje. Vsi
skupaj z vodniki pa obljubljamo, da
bomo naslednje leto spet pripravili
zanimivo taborjenje in da se bomo
trudili biti še boljši.
> Sašo Barle
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cu odločil šele klanec v Tašaleri. Ob
večerih, ko se je malo ohladilo, je
bilo balinišče zasedeno do poznih
ur; povpraševanje je bilo tako veliko, da je bila potrebna vnaprejšna
rezervacija. Medtem ko so starši
balinali, je Mark organiziral igre za
otroke (najbolj priljubljena je bila
»Vitezi in oprode«), za najmlajše pa
je poskrbela Metka, ki je vodila različne delavnice. Mark in Metka sta
imela tudi plavalni tečaj in tako smo
do konca skupine dobili nekaj novih
plavalcev.

Nova skupina
Tretja ženska vse masira,
ampak nikol nč ne kasira.
Na bivaku smo ga srali,
celo noč nč nismo spali.
Na »stari« s pomola
smo skakali,
nekateri tud na ploh pristali.

FOTOGRAFIJE IZ NOVE, 2. IN
5. TABORNE SKUPINE LAHKO
BREZPLAČNO NAROČITE V
PISARNI DRUŠTVA!

V Premanturo smo prišli,
zelo smo se zabavali.
Ko na plažo pridemo,
najraje se potapljamo.

»Končno sem dočakal tako zaželen in potreben dopust,« si je mislil
marsikdo, ko se je v soboto zjutraj
zbudil v prevroči Ljubljani. »Samo
se kovčke zložimo v avto in se odpeljemo ohladit na morje – v Premanturo.«
Vendar je bila druga polovica julija
prav tako vroča kot prva. Sprva smo
težko prenašali dnevne temperature, ki so se gibale med 31 in 33 stopinjami Celzija. Tako smo na začetku bolj poležavali v senci borovcev in
lenarili. V vodo se ni dalo, saj so v
morju plavale meduze; kdor je hotel
plavati, je moral prej iz vode odstraniti te nadležne klobučarje. Tako
smo bili prisiljeni zamenjati morsko
vodo za vodo iz pipe in smo se hladili predvsem pod tušem. Suše in
vročine pa nismo občutili samo mi,
ampak tudi rastline, ki so običajno
zeleno barvo zamenjale za rjavo. Že
na začetku taborjenja smo ponovili,
kaj je treba narediti v primeru požara, saj skoraj ni minil dan, da ne
bi brali o hudih požarih v Istri in Dal-

maciji. K sreči v bližnji okolici tabora
požara ni bilo.
Dopust je treba preživeti aktivno in
tako se je v taboru ves čas nekaj
dogajalo. Dneve smo si popestrili
z različnimi športnimi tekmovanji,
hojo s hoduljami, pikadom, mehkim
in namiznim tenisom, streljanjem
z zračno puško, metanjem trojk,
skoki v vodo z valobrana v starem
prementurskem pristanišču in še
čem. Na tradicionalnem kolesarjenju (Premantura – Pula – Medulin
– Premantura) je bila letos udeležba sicer manjša, zato pa je bil konec
toliko bolj napet, saj je o zmagoval-

Prehitro je prišel dan, ko se je bilo
treba posloviti in oditi domov. Tako
se je 3. taborna skupina končala z
zagotovili, da se prihodnje leto ponovno vidimo.
> Klemen Kotnik

Naš tuš velik je problem,
ker je tko zelo leden.
Potokar z reflektorjem straši,
pol pa s splava dol leti.

Kot vsako leto smo se tudi letos najmlajši taborniki in tabornice Narodnega doma odpravili taborit v Premanturo. Sedem dni druženja nam
je minilo zelo hitro, celo prehitro, da
bi doživeli vse, kar nam taborjenje v
naravi ponuja.
Moti se, kdor misli, da smo cel teden le poležavali na plaži in se namakali v toplem morju. Ker smo
imeli lepo vreme in sonca na pretek,
smo morali ves čas skrbno varovati
svojo kožo pred sončnimi opeklinami, da smo lahko vse dni brezskrbno čofotali v vodi in raziskovali
podvodni svet. Ko smo prišli iz vode,
smo se takoj lotili raziskovanja obalnega sveta in poslikave kamnov,
kjer smo pustili domišljiji svojo pot.
Vsi vodniki (Polona, Polona, Uroš) in
zdravnica Manca smo se skupaj z
otroki odpravili na lov za skritim zakladom in ga tudi našli – v globinah

Jadranskega
morja (pod splavom)! Ker pa je
bil letos vsepovsod najbolj
popularen nogomet, smo tudi
mi
spremljali
dogajanje
na
zelenicah svetovnega prvenstva
in organizirali
navijaško tekmovanje. Tako
otroci kot vodniki smo se odeli v »bojne« barve
najljubših reprezentanc in v taboru
ustvarili pravo navijaško vzdušje;
otroci so se izkazali kot zelo izvirni
in športni navijači. Igrali smo se tudi
različne družabne igre, se naučili nekaj taborniških pesmi in imeli
tekmovanja v različnih športnih panogah. Nepozabna sta bila dva prava »žura«, kjer se je pelo in plesalo,
dokler so nas držale noge. Seveda
pa smo si vzeli čas tudi za polnjenje
praznih želodčkov: naša dva kuharja (Klemen in Primož) sta z odlič-

no hrano poskrbela, da nihče med
nami ni shujšal niti za kilogram.
Tako smo vsi skupaj poskrbeli za
nepozabne spomine, ki jih bomo
ohranili (vsaj) do naslednjega leta,
ko se spet vidimo v Premanturi.
> Polona Franko in Polona Rožič
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DRUŠTVO REFLEKSOTERAPEVTOV SLOVENIJE
V spomladanski številki Stoje smo spoznali Svetovalnico PU, ki deluje pri Društvu za
psihosocialno pomoč z umetnostjo PU. Pisali smo o motnji hranjenja kot o eni izmed vse
bolj razširjenih zasvojenosti pri mladih, o preprečevanju razvoja te motnje in o ideji o
zdravem otroku ter obljubili nadaljevanje.

Sodelovanje s Športnim društvom Narodni dom se
je začelo pred kakšnim letom, ko smo skupaj ugotavljali, da si prizadevamo za podobne cilje, le vsak
na svoj način. Posluh in razumevanje predsednika
društva Dejana Crneka je poglobilo naše sodelovanje.
Prostore Narodnega doma lahko občasno uporabimo
za naša srečanja, za kar smo društvu zelo hvaležni.
Sodelovanja pa s tem seveda še ni konec. Zavedamo
se namreč, kako dobrodošle in koristne so izmenjave
znanj posameznih strok.
Refleksoterapija je človeku prijazna metoda komplementarnega pristopa, ki se lahko poljubno vključuje
v programe vadbe razgibavanja, gibalno-sprostitvenih
tehnik in dihalnih vaj. Naše delo je osredotočeno
na obdelavo najbolj odzivnega mikrosistema telesa
– stopala (ostali mikrosistemi so na dlaneh, obrazu,
lobanji in ušesih). Izhajamo iz predpostavke, da ima
vsak del telesa, organ ali organski sistem svojo odsevno cono na stopalih. Med njima obstaja povezava in
ko refleksoterapevt obdeluje stopala, se telo odzove.
Reakcije zaznavamo med obdelavo refleksnih con in
po njej, pri čemer je treba povedati, da motene cone

bolijo. Refleksoterapijo lahko izvajamo kot terapevtsko metodo, kot metodo za sproščanje napetosti v
telesu ali kot samomasažo.
Noge so zelo pomemben del telesa, ki mu velikokrat
posvečamo premalo pozornosti, posebno po bolj
intenzivnem treningu, daljšem pohodu ali obremenitvah na sploh. Zato ne skrivajte svojih nog, hodite bosi
in ponudite svoja stopala pravemu refleksoterapevtu.
Metoda je posebej učinkovita tudi pri hiperaktivnih
otrocih, pri zasanjančkih in pri otrocih s slabo koncentracijo. Starostnih omejitev pri tem ni. Vsakomur
prija občutek sproščenosti, po terapiji zaznavamo
živahnost, večjo storilnost in zadovoljstvo. Vzpodbujamo tudi dotikanje med člani družine, pri čemer
popustijo medsebojne napetosti. Najbolj se to opazi
pri pubertetnikih. Tudi ideja o uporabi refleksoterapije med vzgojitelji med seboj, med vzgojitelji in učenci
ter med učenci med seboj ni nova, zanjo pa je potrebno nekoliko več truda in strokovnih priprav.

Preventiva v družini in šoli
Starši so otroku še zmeraj prvi in najpomembnejši vzor za življenje. Ker
pa otrok veliko časa preživi v vrtcu in šoli, se nezavedno zgleduje tudi
po vzgojiteljih in učiteljih. Čeprav mladi radi zanikajo, da potrebujejo
vzornika, in si raje izbirajo idole (pevce, igralce, športnike, manekenke),
pa si v vsakdanjem življenju vedno najdejo tudi odraslega vzornika, ki ga
zavestno ali nezavedno posnemajo. Najpogosteje so to odrasli, ki z njim
preživijo veliko časa. Od njih se učijo, kako se mora ali ne sme izražati
čustev, kako se rešujejo konflikti, prevzamejo načine komuniciranja, odnos do perfekcionizma, odnos do prostočasnih dejavnosti in odnos do
svojega telesa, če naštejemo samo najpomembnejše.
Starši morajo biti pozorni na to, da otrok vzdržuje zdravo razmerje med
delom za šolo in konjički; te naj izbira sam in naj ne prerastejo v dodatno
obremenitev. Prostočasnim dejavnostim naj bi otrok posvečal toliko časa
kot učenju in šolskim obveznostim. Vsak dan naj bi se gibal pol ure in
se enkrat do dvakrat na teden prepotil. Zato je pomembno, da starši
otroka spodbujajo, da nekaj prostega časa preživi tudi na svežem zraku,
ne le pred televizijo in računalnikom. Izlet konec tedna pa ga bo povezal
z naravo.
Čeprav učitelji na odnose v družini skoraj nimajo vpliva, lahko s svojim
pozitivnim vzorom nadoknadijo tisto, česar se otrok ne nauči doma. Posebno pozornost bi morali posvečati učenju ustvarjalnega obvladovanja
konfliktov in zdravemu načinu izražanja celotnega spektra čustev; s tem
se otroku pomaga razvijati zdrav življenjski slog. Od učitelja se otroci učijo
tudi komuniciranja, ki naj bo iskreno, odprto in vedno dvosmerno.

Več o metodi refleksoterapije lahko preberete na
naši spletni strani www.drustvo-rts.org. Na vašo
željo lahko pripravimo tudi predavanja,
demonstracije ali okrogle mize o delu refleksoterapevta in o sami metodi. Pišete nam lahko na
e-naslov info@drustvo-rts.org, vprašanja pa nam
lahko zastavite tudi neposredno po telefonu na št.
041/572-013 (tajnica društva Nada Tomazin-Dokl).
Vsekakor vas vabim, da si privoščite izziv in se
prepričate o učinkovitosti refleksoterapije.

Šport
Za zdrav razvoj otrok potrebuje osnove socialnih veščin. Najlažje si jih
pridobi in utrdi pri kolektivnem športu. Najbolje je, da si šport izbere sam,
ne na željo staršev, in tudi če pri iskanju zamenja nekaj zvrsti športa.
Pomembno je, da ga ne silimo v profesionalni šport, temveč v rekreacijo
- v kvalitetno preživljanje prostega časa v prijetni družbi z vrstniki. Otrok
se pri tem lahko nauči osnovnih veščin, kot so zmagovati, biti poražen,
vztrajati, truditi se, nauči pa se tudi reda, ritma, odgovornosti, pripadnosti,
prilagajanja, upoštevanja pravil in meja ipd. Pri športu lahko dobi tudi
starejšega vzornika – trenerja.

Hodite lahkih nog naokrog.

pak v razvijanje odnosov z drugimi, učimo ga, kako komunici-

Mladostnika ne spodbujajmo v individualizem in storilnost, amrati in kako se spopasti s konflikti. V nasprotnem primeru otrok

> Nada Tomazin Dokl, refleksoterapevtka

postane nedružaben, zaprt vase in osamljen. S sodelovanjem
v skupini razvija odprtost, socialne veščine, komunikacijo, prijateljstvo in skupinski duh. Priporočamo kolektivni šport.

Svetovalnica PU nudi več oblik pomoči oz. poudarja pravočasno preprečevanje motenj hranjenja ter drugih zasvojenosti in omam z ozaveščanjem staršev in vzgojno-izobraževalnih delavcev ter s krepitvijo zdravega
življenjskega sloga pri otrocih in mladostnikih z naslednjimi dejavnostmi:

Predavanje za starše: PREPREČEVANJE MOTENJ
HRANJENJA TER DRUGIH ZASVOJENOSTI IN OMAM

ZA ŠOLE IN STARŠE V LETU 2006

Društvo refleksoterapevtov Slovenije letos praznuje
10-letnico ustanovitve. Društvo je nepridobitna organizacija, v svojih vrstah pa združuje refleksoterapevte
in druge, ki jih zanima ta dejavnost. V okviru društva
je naše delovanje usmerjeno v druženje, ohranjanje
kvalitete dela, poglabljanje strokovnih znanj, promocijo poklica, osveščanje javnosti in dokazovanje prednosti izbire refleksoterapije kot dopolnilne metode za
ohranjanje zdravja in vzdrževanje dobrega počutja
vsakega človeka. Za svoje člane pripravljamo strokovna srečanja, delavnice, predavanja in čitalne urice,
kjer analiziramo ugotovitve iz prakse in povezujemo
praktično delo s teoretičnim znanjem.

Predavanja potekajo na (vseh ljubljanskih) šolah, vrtcih,
dijaških domovih, gimnazijah.
Predavanje za vzgojno-izobraževalne delavce:
PREPREČEVANJE MOTENJ HRANJENJA TER DRUGIH
ZASVOJENOSTI IN OMAM
Predavanja potekajo na (vseh ljubljanskih) šolah, vrtcih,
dijaških domovih, gimnazijah.
Preventivne delavnice:
STIK S TELESOM
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI IN OMAM
DOBRA KOMUNIKACIJA
REŠEVANJE KONFLIKTOV IN IZRAŽANJE JEZE
Delavnice se izvajajo za otroke od 5. razreda naprej in za
mladostnike na (vseh ljubljanskih) šolah, dijaških domovih,
stanovanjskih skupnostih.
Prijava: solaPU@siol.net, več informacij:
vsak delavnik 10.00 –11.00 na tel.: 031-77-29-29.

Za študente in dijake potekajo preventivne delavnice:

DELAVNICE ZA ŠTUDENTE IN
DIJAK V LETU 2006
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STIK S TELESOM
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI IN OMAM
DOBRA KOMUNIKACIJA
REŠEVANJE KONFLIKTOV IN IZRAŽANJE JEZE
TEHNIKE SPROŠČANJA.
Delavnice gradijo in razvijajo osnove za zdravo samopodobo, samospoštovanje in kvalitetno življenje. S pomočjo
ustvarjalnih elementov (z gibom, dramo in likovnim izražanjem) na enostaven in sproščujoč način posredujemo
preventivne negovalne točke za zdrav življenjski slog.
Prijava: dijakPUstudent@siol.net, več informacij:
vsak delavnik 10.00 –11.00 na tel.: 031-77-29-29.

Svetovalnica PU, Ul. Stare pravde 2, Ljubljana, www.svetovalnica-pu.org,
e-pošta: svetovalnicaPU@siol.net, tel.: 01/282-10-87, gsm: 051-414-395

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!

