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MITJA NA
NOVA
OLIMPIJSKIH TELOVADNICA
IGRAH
DRUŠTVA

STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI PRAZNOVALI
ROJSTNI DAN MALO DRUGAČE, BOLJ ŠPORTNO?

Imamo rešitev za vas:

TELOVADNI ROJSTNI DAN
na katerem se bo veliko športnega dogajalo
in dobro zabavalo.

TELOVADNI ROJSTNI DAN – PROGRAM:
2 uri športne animacije z našimi najboljšimi vodniki in pol ure za pogostitev
novo – v spomladanskem in poletnem času možnost izvedbe
zabave na prostem (Letno telovadišče)
vabila za zabavo, darilo za slavljenca in foto-album z zabave na zgoščenki
pol litrska pijača za vsakega povabljenca
možnost organizacije zabave tudi za večje skupine (do 35 otrok) in več slavljencev
TELOVADNI ROJSTNI DAN – TERMINI:
ob sobotah in nedeljah ob 10., 14. in 17. uri
TELOVADNI ROJSTNI DAN – CENIK:
za skupine do 15 otrok (2 animatorja) – člani društva 105 EUR, nečlani 115 EUR
doplačilo za dodatnega slavljenca – 9 EUR
doplačilo za dodatnega animatorja – 20 EUR

TELOVADNI ROJSTNI DAN – REZERVACIJE IN INFO:
na telefonu 031/528-043 – Sašo • na spletni strani društva – www.narodnidom-drustvo.si
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Podjetje JEREB razpolaga s
sedmimi lastnimi, visoko
turističnimi, petdeset sedežnimi
avtobusi. Ogledate si jih lahko
na spletni strani: www.jereb.si
(galerija avtobusov, vozni park,...).
Naročite lahko večje število
avtobusov.

UVODNIK
V vaših rokah je nova številka Stoje. Tokrat že 13. Upam, da trinajstica ne bo kakorkoli vplivala na kvaliteto številke in da boste v njej vsi lahko našli kaj zanimivega za branje. Po toliko
letih izhajanja vam prihod spomladanske številke najbrž že samodejno preusmeri razmišljanje
na morje in dopust. Čeprav so nas zadnje snežne pošiljke prisilile, da nam misli uhajajo nazaj v zasnežene hribe in užitke na snegu, se vsi, ki imamo radi poletje in morje, že veselimo
toplejših dni. Zato je odveč bojazen, da ne bomo pravočasno pripravili razpisov za taborjenje
v Premanturi. Torej, dragi moji, tudi letos Premantura bo. In tudi letos se bomo oz. se že
trudimo, da bo tabor lep in prijeten in da bo ohranil svoj namen. To pa so počitnice v naravi,
odmaknjene od vsakodnevnega vrveža in stresa ter druženje ob športnih in družabnih aktivnostih. Veliko informacij o posameznih skupinah, terminih in cenah najdete na prvih straneh,
če pa se vseeno pojavi še kakšno vprašanje, pokličite v pisarno društva. Z veseljem vam bomo
pomagali najti odgovore.
Poleg Premanture lahko v Stoji najdete tudi intervju z Mitjo Petkovškom, ki nam je povedal
veliko zanimivega o bližajočem se avgustovskem nastopu na Olimpijskih igrah v Pekingu.
Upajmo, da mu bo uspel dober nastop in da bo, kot sam pravi, imel tudi nekaj sreče. Jaz bom
držal pesti. Jih boste tudi vi? Dve strani smo namenili aktualni problematiki, ki bo verjetno zanimala predvsem starejše bralce, nanaša pa se na razvoj športa v Ljubljani in na gradnjo nove
telovadnice društva na Letnem telovadišču. Seveda ne manjkajo novičke in prispevki o tem,
kaj se je dogajalo v društvu to sezono in kje vse smo se potepali. Novoletni nastop in obisk
Dedka Mraza, pustna zabava, tečaj smučanja na Pohorju, sokolski zlet v Beogradu – zagotovljeno zanimivo branje. Kot že v nekaj zadnjih številkah tudi tokrat s strokovnimi prispevki
želimo, da Stoja tudi izobražuje. Marjana in Lejla, naši dolgoletni vodnici, sta osvetlili pomen
telovadbe za otrokov osebnostni razvoj, iz svetovalnice Pu pa nas obveščajo o novostih in
programih, ki so jih pripravili v letošnjem letu.
Na koncu bi vas rad še opozorili, da smo zabavo v pižamah in zaključni piknik prestavili za
en teden, na 13. in 14. junij. Upam, da se nas bo letos vreme usmililo in da se vidimo v čim
večjem številu. Na pikniku bomo svečano podelili medalje Eli in značke Sokolček. Vsem, ki
se boste udeležili taborjenja v Premanturi, pa želim prijeten dopust, čim več sončnih dni in
zagorelo polt (pa ne pozabite na kremo za sončenje!).
> Sašo

JEREB D.O.O.

AVTOBUSNI PREVOZI IN TURISTIČNA AGENCIJA

Pri nas lahko naročite:
• visoko turistične avtobuse za prevoze na razne prireditve, športne
dneve, maturantske, absolventske izlete, strokovne ekskurzije,...
• lahko izberete izlet iz naše ponudbe, ki ga lahko prilagodimo vašim potrebam
• izdelamo izlet za skupino izključno po vaši želji
• lahko se prijavite na naše razpisane izlete in potovanja ter smučanje

Osebno nas najdete vsak delavnik
od ponedeljka do petka, od
8 - 16 ure, ali pa nam pišite
na naš elektronski naslov:
jereb@jereb.si
Veseli bomo, če nas boste obiskali v
naših poslovnih prostorih. Potrudili
se bomo, da bomo čimbolj ustregli
vašim željam.

POSLOVALNICE:
LJUBLJANA - POSLOVNI CENTER PTC METROPOL
TRG OF 13, T: 01 2396 380 • F: 01 2396 383
GSM: 041 833 088, 041 760 840

ŠKOFJA LOKA - SPODNJI TRG 2
T: 04 5157 110 • F: 04 5157 115
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STOJA - Premantura 2008

Premantura je prijazna istrska vasica, ki
se naslanja na narodni park Kamenjak na
najjužnejšem delu istrskega polotoka. Ta
del Istre že dolgo velja za enega najlepših
delov severnega Jadrana. Kristalno čista
voda z nedotaknjenimi zalivčki in naravna
senca borovih gozdičkov so zagotovilo za
popolni užitek.

V enem najlepših delov Premanture se,
skrit v senci borovega gozda, nahaja tabor Narodnega doma. Tukaj odrasli člani
društva z družinami preživljajo svoj poletni
dopust, otroci pa se namesto z računalniki
in televizijo ukvarjajo z naravo, sovrstniki
in sovrstnicami ter športno-zabavnimi aktivnostmi.
V taboru je več kot 100 šotorov, opremljenih s po dvema vzmetnicama, urejeni tuši in umivalnice, sanitarije, kuhinja
z jedilnico in klubski prostor. Poleg tega
je v sklopu tabora tudi manjša ambulanta, kjer taborni zdravnik lahko poskrbi za
manjša obolenja ali poškodbe. Ker smo
športno društvo, so naš železni repertoar
tudi 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, različna igrala za otroke
ter možnost izposoje koles) ter večerni
plesi in animacije. Vsekakor je nekaj
posebnega tudi vsakodnevni večerni
zbor, na katerem je udeležba za vse
taboreče obvezna.
Vsem, ki se nameravate udeležiti taborjenja, pa še opozorilo: bivanje v
naravi in spanje v šotoru vam bo pomenilo nepozabno doživetje in bo
verjetno povzročilo tudi večletno odvisnost. Na taborjenju se nam lahko
pridružijo tudi tisti, ki še niso člani
društva. Vabljeni!

RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2008
1. TERMINI SKUPIN
pripravljalna skupina
nova skupina
nova skupina- otroci v vrstah
druga skupina
tretja skupina
četrta skupina
peta skupina
pospravljalna skupina

ponedeljek
ponedeljek
sreda
sreda
sobota
nedelja
nedelja
nedelja

20.06.
23.06.
25.06.
02.07
19.07.
03.08
17.08.
24.08.

nedelja
sreda
sreda
petek
sobota
nedelja
nedelja
torek

22.06.
02.07.
02.07
18.07.
02.08.
17.08.
24.08.
26.08.

3 dni
9 dni
7 dni
16 dni
14 dni
14 dni
7 dni
3 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.

2. TABORNA ČLANARINA (PRIJAVA+TABORNINA)
Celotno ceno taborne članarine sestavljata prijavnina in tabornina. Prijava je veljavna, ko taboreči vplača prijavnino, ki mu zagotavlja mesto v taboru.
Za preostali znesek bo način vplačila določen najkasneje 15 dni pred začetkom skupine.
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
letnik rojstva
prijava v LJ
nova skupina
2. skupina
3. in 4. skupina
2008
15 €
2004 - 2007
15 €
36 €
77 €
72 €
1996 in mlajši, 1942 in starejši
30 €
108 €
221 €
207 €
vsi ostali
30 €
136 €
274 €
257 €
OTROCI V VRSTAH
2000 - 2003
101 €
1996 - 1999
30 €
265 €
1991 - 1995
329 €

ZAČETEK VPISA:
APRIL 2008
URADNE URE:
v ponedeljek, torek, sredo in
četrtek med 10. in 12. uro
ter vsak torek, sredo in
četrtek med 17. in 19. uro

5. skupina
25 €
77 €
99 €
101 €
101 €
125 €

Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 15,00 EUR (avtobusni prevoz je organiziran samo za skupine, ko taborijo otroci v vrstah).
Skupina se začne in konča s kosilom. V ceni je vključen polni penzion, prenočišče v šotoru opremljenim z vzmetnico, uporaba športnih igrišč in rekvizitov ter turistična pristojbina.
Cena za otroke v vrstah vsebuje poleg zgoraj navedenega še celodnevno varstvo in izvajanje aktivnosti po programu. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine,
ima drugi otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta.

3. PRIJAVA
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za tekoče sezono
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

ČLANARINA: do 18 let 19 EUR, nad 18 let 23 EUR
Prijava v posamezno taborno skupino se opravi v pisarni društva v času uradnih ur. Ob prijavi se plača članarina za tekočo sezono (samo v primeru, da še niste člani društva) in prijavnina.
V posamezni skupini lahko tabori največ 180 taborečih. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. V primeru večjega števila lahko taborno vodstvo zavrne taboreče ali goste, ki se niso
prijavili v Ljubljani.

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.
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Opis tabornih skupin

PETA SKUPINA

NOVA SKUPINA
Konec junija, ko tabor oživi, je v Premanturi prav idilično. Turistov ni prav
veliko, plaže so prazne, tabor in njegova okolica sta navadno še zelena.
Taborjenje se začne z novo skupino,
v kateri lahko taborijo posamezniki ali
družine, vsako leto pa imajo v tem času
svoj poletni seminar tudi člani Aikido
sekcije. Na sredini skupine v tabor pridejo še otroci, rojeni med letoma 2000
in 2003, ki taborijo v vrstah pod nadzorom naših vodnikov. Program taborjenja v vrstah je prilagojen potrebam in
sposobnostim otrok, zanje pa izbiramo
vodnike, ki že imajo izkušnje pri delu z
mlajšimi. Pod vodstvom vodnikov otroci
spoznavajo različne športne, taborniške
in kulturne veščine, se učijo plavanja,
ob večerih pa plešejo in se zabavajo v
šaljivih tekmovanjih.

DRUGA SKUPINA
V 2. skupini kar vre od mladosti in razigranosti, saj je namenjena izključno taborjenju otrok, rojenih pred letom 2000
in do dopolnjenega 18. leta starosti;
otroci taborijo 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 ohraniti
tradicionalni način taborjenja v društvu
(vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave, petje himne, samostojno
urejanje tabora itd.). V 2. skupini lahko
izjemoma, po predhodnem dogovoru s
taborovodstvom, taborijo tudi ostali.

TRETJA IN ČETRTA
SKUPINA
3. in 4. skupina potekata na vrhuncu turistične sezone in sta namenjeni taborjenju posameznikov in družin. Življenje
v naravi in skupnosti tabora ter polni
penzion (zajtrk, kosilo, malica, večerja),
ki je del paketa, so v današnjem stresnem življenju zagotovilo za kvalitetno
preživljanje poletnega dopusta. V obeh
skupinah je poskrbljeno tudi za aktivno in zabavno preživljanje počitnic, saj
organiziramo razne turnirje v odbojki,
balinanju, namiznem tenisu in hokeju,
družinska tekmovanja, tečaje plavanja,
večerne plese …

5. skupina je bolj umirjena in je namenjena vsem, ki jim turistični vrvež
ne ustreza. V tej skupini lahko zopet
taborijo tudi otroci v vrstah. Ker velikokrat proti koncu šolskih počitnic
zmanjkuje idej in možnosti za prijetno
preživljanje počitnic, verjamemo, da je
en teden počitnic v našem taboru, pod
vodstvom izkušenih vodnikov, prava izbira. V vrstah lahko taborijo otroci od
5. leta starosti naprej. Program je podoben programu iz nove skupine. Predvsem želimo otrokom ponuditi prijeten
in zabaven zaključek počitnic.

PRIPRAVLJALNA IN
POSPRAVLJALNA
SKUPINA
V pripravljalni in pospravljalni skupini
se pripravi oz. pospravi tabor. Ker je
tabor odprt vsako leto le malo več kot
dva meseca, ga je potrebno 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. Vsak posameznik dobi za
nagrado za en delovni dan dva brezplačna dneva bivanja v taboru. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite
Dejana na številko 041/633-786.
Za več informacij o posameznih
skupinah pokličite na telefonsko številko (01) 422 37 50 ali
poglejte na:
www.narodnidom-drustvo.si.
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Taborjenje otrok v vrstah

Taborjenje za otroke v vrstah je
organizirano v času nove, druge in
pete taborne skupine. Nova in peta
skupina sta namenjeni predvsem
mlajšim otrokom in trajata 7 dni,
druga taborna skupina pa je namenjena starejšim otrokom in mladostnikom do 18. leta (tistim, ki so
že taborili v 2. taborni skupini – za
izjeme je potreben dogovor s taborovodstvom) in traja 16 dni. Otroci
so v vrste razporejeni glede na spol
in starost. Vsaka vrsta ima svojega
vodnika, ki je z vrsto vse dni po cel
dan. V posamezni skupini je največ 12 otrok. V taboru vsi otroci in
vodniki spijo v šotorih, v katerih sta
po dve vzmetnici. Razpored po skupinah je narejen pred odhodom na
taborjenje, po šotorih pa se otroci
razporedijo v taboru, pri čemer se
upošteva njihove želje, če je le mogoče. Vodniki imajo svoje šotore
vedno v bližini svojih vrst, tako da
so otrokom vedno na voljo.
Vsaka skupina, v kateri taborijo otroci v vrstah, ima svoj dnevni red in

program aktivnosti, ki so prilagojene starosti in sposobnostim taborečih. Dan se začne z bujenjem in jutranjo telovadbo, potem so na vrsti
zajtrk, čas za osebno higieno in čas
za urejanje šotorov in tabora. Sledijo
dopoldanski odhod na plažo ali dopoldanske aktivnosti v taboru. Ob
13. uri je kosilo, potem pa počitek.
Po počitku se skupine odpravijo na
popoldansko kopanje ali imajo popoldanske aktivnosti. Pred večerjo je
še zbor, na katerem se taboreči pogovorijo o aktualnih zadevah in se
razdelijo zadolžitve za naslednji dan.
Po večerji so na vrsti večerne aktivnosti ali sprehod v Premanturo. Ob
22. uri se začne nočni počitek. Med
22. in 6. uro dežurni otroci v parih
opravljajo nočno stražo, v dvournih
intervalih.
Aktivnosti, ki jih pripravljamo za taboreče, so:
• športne (poligoni, tekmovanja v
športnih igrah, športi v vodi …),
• umetniške (izdelovanje zapestnic, barvanje majic, servietne tehnike …),
• kulturne (tematski večeri, dramske igre, poroke, spoznavni in zaključni večer, plesni večeri …).
Poleg druženja, aktivnosti in kopanja
je v času taborjenja velik poudarek
na odgovornem ravnanju z naravo in
taborom. Zato za urejenost in čistočo tabora, jedilnice, sanitarij in tušev skrbijo taboreči sami – dežurne

skupine, ki se menjajo vsak dan, v
dopoldanskem času skupaj s svojim
vodnikom opravijo dogovorjeno čiščenje (razen jedilnice, v kateri vsaka
skupina skrbi za čistočo svoje mize);
ob tem je poskrbljeno za ustrezno
higiensko zaščito (zaščitne rokavice,
primerna čistila in gobice …).
Kljub modernizaciji družbe in veliki
količini bolj ali manj primerne zabavne elektronike, želimo v taboru
vzpodbujati igro in druženje med
vrstniki ter navajati otroke na samostojno in kvalitetno preživljanje časa
brez staršev. Zato otrokom v vrstah
ne dovolimo uporabe mobilnih telefonov, ravno tako niso zaželene
elektronske naprave za prosti čas
(game-boyi, predvajalniki glasbe,
PSP …).
Pred odhodom na taborjenje pripravimo informativni sestanek za starše
in otroke, na katerem se predstavijo
vodstvo tabora in vodniki, natančno
pa se tudi razloži program taborjenja
in njegove značilnosti.
Več informacij o taboru in posameznih tabornih skupinah lahko
najdete na spletni strani društva:
www.narodnidom-drustvo.si.
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SVETOVALNICA PU
PU nadgrajuje
Preventivni programi
Svetovalnice PU
V začetku leta 2008 smo vse ljubljanske osnovne in srednje šole, gimnazije
in dijaške domove obvestili o preventivnih dejavnostih naše svetovalnice. Starši in mladostniki lahko sami povprašate
in spodbudite šolo za izvedbo delavnic
in predavanj. Preventivni programi potekajo po šolah in dijaških domovih,
za posamične dijake in študente pa v
posameznih sklopih v naših prostorih.
Vsi ti programi so za območje Ljubljane brezplačni, ker jih s sofinanciranjem
prijazno podpira MOL-ov Urad za preprečevanje zasvojenosti.
Šolam smo tudi v letošnjem letu ponudili simpatičnega trojčka – delavnico
Stik s telesom za dekleta, delavnico
Dobra komunikacija za cel razred in
delavnico Preprečevanje zasvojenosti in omam za fante. Celotni program
izvedemo v treh šolskih urah. Za posebne oziroma drugače grajene skupine
delavnice smiselno prilagodimo.
Predavanje za starše in učitelje Preprečevanje motenj hranjenja in drugih
zasvojenosti in omam smo letos nadgradili in prilagodili tudi za mladostnike, zanje ga izvajamo posebej.
Ostale preventivne programe, ki jih izvajamo v svetovalnici, smo letos oblikovali po posameznih sklopih, in sicer:
• ENOMESEČNI SKLOP je sklop štirih
delavnic, ki potekajo enkrat tedensko
in je namenjen posameznim udeležencem.
• POLLETNI SKLOP je sklop PU-jevih
delavnic, ki potekajo enkrat tedensko
in je namenjen občutlivejšim udeležencem.
Oba sklopa sta namenjena dijakom in
mlajšim študentom, enomesečni sklop
tudi osnovnošolcem. Ker so dijaki povpraševali po opravljanju obveznih izbirnih vsebin (OIV) v naši svetovalnici, smo
se odločili za to možnost v okvirnem
obsegu desetih ur skozi enomesečni
sklop.

• INFORMIRANJE v svetovalnici poteka mesečno na informativnem srečanju oziroma po telefonu ali e-pošti.
ZA ŠOLE IN STARŠE
1. Preventivne delavnice v obliki
trojčkov in posamezno
2. Predavanje za starše in učitelje
(za mladostnike v prilagojeni obliki):
PREPREČEVANJE MOTENJ HRANJENJA TER DRUGIH ZASVOJENOSTI IN OMAM
Informacije in prijava:
solaPU@siol.net
Ostali programi
Svetovalnice PU
Veliko zanimanje je tudi za programe
okrevanja, zato bomo v nadaljevanju
predstavili letošnje oblike teh programov, ki pa niso finančno podprti.
Programi za urejanje
motenj hranjenja
Programi so namenjeni predvsem polnoletnim motiviranim dekletom in mlajšim ženskam predvidoma od 18. do
27. leta, ki niso življenjsko ogrožene.
Okrevanje v majhni skupini je možno v
enem letu (12 osnovnih mesecev ter
12 zaključevalnih mesecev), brez psihoaktivnih snovi ter z aktivno udeležbo
osebe v šoli ali službi. V intenzivnejših
programih je potrebno sodelovanje in
podpora staršev in svojcev.
Programi:
• SVETOVANJE
• PODPORNE SKUPINE (1-krat tedensko)
Skupina za vzdrževanje stanja, da se
le-to ne poslabša.
• SKUPINE ZA POMOČ (1-krat tedensko)
• INTENZIVNI PROGRAM (večkrat na
teden)
• POMOČ STARŠEM IN SVOJCEM
Starše in svojce s seminarjem in redno skupino usposabljamo za pomoč
oboleli osebi.

• INTENZIVNI INTERVENCIJSKI PROGRAM (vsakodnevni program)
Programi pod vodstvom Ane Hromc so
namenjeni tistim osebam, ki si resnično
želijo okrevati in kjer aktivno sodelujejo
starši in svojci. Vse programe za okrevanje vodi celoten PU-jev tim.
Ker je PU tudi letos pripravil novo
zloženko s preventivno vsebino, ki
ozavešča vse mlade po srcu s PUjevimi negovalnimi SOS točkami za
zdrav življenjski slog, vas vabimo,
da si jo ogledate v enem od številnih info kotičkov Vita medie in sporočite PU-ju vaš vtis, utrinek, misel,
idejo ...
V aprilu, ki je Mesec sociale in
zdravstva in hkrati Festival prostovoljstva mladih, bomo v naši
svetovalnici izvajali še dodatne aktivnosti za vse občane-prostovoljce:
ustvarjalne delavnice, predavanja,
postavitev stojnice v mestu z informativnim gradivom ...
Preventivne delavnice proti zasvojenostim in omamam za dijake in
mlajše študente potekajo mesečno
in polletno, skozi celo leto. Prijava
je obvezna!
Prijave sprejemamo po e-pošti:
dijakPUstudent@siol.net ali po
telefonu 031 77 29 29.
Informacije za nesofinancirane programe: vitaliti.pu@gmail.com.
Več o svetovalnici si lahko preberete na naši spletni strani
www.svetovalnica-pu.org
Za naslednjo številko Stoje pripravljamo nadaljevanje tematike Divje
ženske narave: prilagajanje prijazne ženske v partnerskem odnosu.
> Ana Hromc
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Nova telovadnica
2006 je kandidat za ljubljanskega župana Zoran Janković na sedmo mesto
svojega programa uvrstil izgradnjo
projekta Ilirije, z letnico dokončanja
2010. Kje se torej zatika?

V projektu novega športnega centra z
delovnim imenom Ilirija sodelujejo trije partnerji: Mestna občina Ljubljana,
ki jo zastopa mag. Janez Sodržnik kot
vodja projekta, Plavalni klub Ilirija, ki
ga zastopa predsednik Nestor Mankoč (oče vrhunskega plavalca Petra
Mankoča) in Športno društvo Narodni
dom, ki ga zastopam spodaj podpisani kot predsednik društva. Vsi trije
partnerji so lastniki zemljišča, na katerem bo projekt zgrajen, največji delež zemljišča pa je v lasti Narodnega
doma.

Ja, se strinjam, drage bralke in bralci;
že (pre)dolgo izgovarjamo in pišemo
ti dve besedi, tako da sta postali že
kar malo abstraktni. Nekaj, kar lebdi
v zraku in česar nikakor ne moremo
zgrabiti. Pa je res tako, kot je videti,
ali se zadaj vendarle skriva nekaj oprijemljivega? Poglejmo nekaj dejstev.
Leta 1999 je tedanja županja Vika
Potočnik položila temeljni kamen za
izgradnjo novega športno poslovnega
centra s parkirno hišo. Leta 2001 je
avstrijski arhitekt Peter Lorenz s prekrasnim projektom zmagal na javnem
natečaju za ureditev območja kopališča Ilirije in Letnega telovadišča. Leta

Zemljišče, na katerem sta Študijska
telovadnica in Letno telovadišče, je
Ljubljanskemu sokolu (našemu predhodniku) v začetku prejšnjega stoletja
podarila takratna mestna oblast, in
sicer z namenom, da na njem ustvari
pogoje za razvijanje zdravega načina
življenja prebivalcev Ljubljane. Po drugi svetovni vojni so se z zemljiščem
začele težave, saj so bili vsi športni
objekti nacionalizirani in združeni pod
eno športno zvezo. Po velikih naporih nam je leta 2006 uspelo ponovno
pridobiti lastninsko pravico nad tem
zemljiščem, s čimer je bil izpolnjen še
zadnji večji pogoj za izgradnjo nove
telovadnice.
Prvonagrajeni projekt, ki je sicer vzor
modernega športnega centra za novo
tisočletje, ima dve manjši pomanjkljivosti, ki zadevata pogoje gradnje na
tem zemljišče. V delu, kjer je nameščena strojna tehnika za vzdrževanje
bazena, posega nekoliko preko določene gradbene linije, v drugem delu
pa v neki točki prekoračuje dovoljeno višino 12 metrov. Pri načrtovanju

je bila upoštevana bližina Tivolija, ki
je z odlokom varovano območje, na
kar opozarjajo predvsem predstavniki
Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Dejstvo je, da so vse to rešljivi
problemi in da že kar nekaj časa potekajo intenzivni pogovori za uskladitev
projekta z danimi zahtevami. Največjo
vlogo pri tem imata župan Zoran Janković in Mestni svet, ki bi moral najti
in potrditi optimalno rešitev.
Če na kratko povzamem: naši predhodniki so za izvajanje športnih vsebin od mestnih oblasti dobili v dar
zemljišče; tudi Stanko Bloudek je dobil v dar zemljišče za izgradnjo bazena
za meščane. Partnerji smo soglasno
ugotovili, da so ti objekti preprosto
opravili svojo nalogo in da je tisto,
kar so ustvarili v preteklosti, potrebno
nadgraditi z novimi objekti, ki bodo
primerni za današnje in bodoče generacije, ter tako ustvariti pogoje, primerne za novo tisočletje.
Zgodovina nas uči, kako napredna,
humanistična in razgledana je bila
mestna oblast pred približno sto leti,
ko je ustvarjala pogoje zdrav način
življenja in zadovoljstvo prebivalcev
Ljubljane. Upam, da se bo enako izkazala tudi sedanja mestna oblast in
da bo projekt nove telovadnice, ki bo
prav gotovo arhitekturni in turistični
biser nove Ljubljane, dokončan v prvem županovem mandatu. Na potezi
je župan. Želimo in upamo, da bo ta
poteza prava, predvsem pa v dobro
športa in Ljubljančanov.
> Dejan Crnek
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Izhodišča strategije na področju
športa v Ljubljani do leta 2012
Vizija športa v Ljubljani do leta 2012 predvideva, da bo Ljubljana postala mesto športa, prepoznavno v Evropi in svetu. Športni center Stožice bo postal srce športa v Ljubljani in Sloveniji, tam se bosta razvijala množični in vrhunski šport. Športna društva in njihove zveze
prebujenih mestnih športnih blagovnih znamk (Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija ...) bodo postali
sodobne športne organizacije, ki bodo s poslovnimi modeli ustvarjale kakovostno ponudbo na področju množičnega in vrhunskega športa po meri vseh meščanov, obiskovalcev in
turistov.

V izhodišča strategije na področju športa v Ljubljani so bila vključena spoznanja mnogih športnih strokovnjakov. V
zaključku različnih analiz smo v skupini
soavtorjev (Bon, Kolenc, Peršolja, Tomc)
pripravili dokument, ki je namenoma
kratek, splošen in jedrnat. Smo namreč
mnenja, da je šport potrebno obravnavati celostno in ne preko interesov posameznih športov, ki bi lahko temeljili na
osebnih pogledih. Nadaljevanje politike
status quo, kakršno je udejanjala Mestna občina Ljubljana na področju športa
doslej, lahko tako z družbenega kot z
gospodarskega vidika povzroči dolgoročne negativne posledice za šport in za
nekatere komplementarne dejavnosti v
mestu, kot so npr. turizem, gospodarstvo, izobraževanje in socialno varstvo.
Osnovna želja pri pripravi izhodišč je bila,
da postane šport v Ljubljani do leta 2012
prepoznaven po vrhunskosti, urbanem
športnem prostoru in množičnosti:
• VRHUNSKI ŠPORTNI DOSEŽKI
– ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske rezultate na olimpijskih
igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, univerzijadah in na mednarodnih klubskih tekmovanjih.
• URBANI ŠPORTNI PROSTOR – po
svetovnih standardih bo zgrajena in
prenovljena urbana športna infrastruktura, ki bo Ljubljano uvrstila na
zemljevid svetovnih športnih mest.
Poleg gradnje Športnega centra Sto-

žice, ki bo z množično obiskanimi in
vrhunskimi športnimi dogodki Ljubljani dajal pečat evropskega mesta,
bodo obnovljeni tudi športni parki
Bežigrad, Tivoli, Ilirija, Svoboda, Krim,
Univerzitetni športni center Kodeljevo, Kolezija in Letno telovadišče, ki
bodo s programi prednostnih športnih panog določali vsakodnevni utrip
mesta. Vzpostavljenih bo tudi najmanj pet otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtnih skupnostih
(obnovljena igrišča v naseljih, ureditev
tekaških in pohodnih poti ter drugih
zunanjih športnih površin), ki bodo
otrokom, mladim in odraslim omogočali kakovostno in športno aktivno
preživljanje prostega časa. Športne
površine se bodo povečale z 2 m² na
3 m² na prebivalca.
• VSAK MEŠČAN POVEZAN S
ŠPORTOM – vsak meščan Ljubljane
se bo lahko identificiral vsaj z enim vrhunskim športnim klubom in si v njem
oblikoval svoj življenjski športni slog.
Javni interes na področju športa v Ljubljani je interesno in prostovoljno delovanje zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega in
vrhunskega športa ter športa invalidov.
Zgodbo o mestu športa bodo pisali
meščani in turisti. Ti bodo z urbanim
športnim načinom življenja dajali mestu utrip v sodobnih športnih objektih

z vrhunskimi športnimi programi, ki jih
bodo izvajala športna društva in njihove
zveze. Podporo glavnim protagonistom
zgodbe športa v Ljubljani bosta nudila
Javni zavod Tivoli in novoustanovljeni
Oddelek za šport v Mestni upravi MOL,
ki bo s svojim delovanjem v prestolnici
učinkoviteje ustvarjal možnosti za ponovni zagon športa kot prostočasne industrije prihodnjega desetletja.

Sprejemanje strategije je očitno zapleten proces, morda na področju športa
še toliko bolj, ker je šport vpet v mnoge
pore družbe. Strategijo o športu je težko
uskladi že pri temeljnih vprašanjih, kot so
npr. ali je šport v Ljubljani dober ali slab,
ali potrebujemo stadion, ali Ljubljana
potrebuje vrhunski šport, ali je potrebno
financirati nekatere trendovske mejne
športne dejavnosti itd. Zato je dejstvo,
da smo strategijo o športu na seji Mestnega sveta soglasno sprejeli, pomemben
dogodek za šport v Ljubljani, obenem
pa velika obveznost, da športno življenje
v Ljubljani (še) izboljšamo.
V celoti so izhodišča strategije objavljena na spletnih straneh MOL-a.
> Marta Bon
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Mitja Petkovsek
M

itja nas je v preteklem letu zopet razveseljeval s
svojimi športnimi rezultati. Pet zmag in eno drugo mesto na tekmah za svetovni pokal in naslov svetovnega prvaka ter s tem uvrstitev na Olimpijske igre
v Pekingu so dosežki, ki ga prav gotovo uvrščajo med
najbolj uspešne slovenske športnike v letu 2007. Če ob
tem omenimo še borbo s poškodbami, postane jasno,
da je Mitja s svojim odnosom do športa in športnega
življenja lahko vzor mnogim mladim športnikom, ki so
šele na začetku svoje športne poti. Zato in zaradi nastopa na prihajajočih olimpijskih igrah smo se odločili,
da ga zopet povabimo na intervju. Mitja se je, tako kot
vedno, vabilu prijazno odzval in zopet je nastal zanimiv
prispevek. No, saj Mitja s svojimi iskrivim in včasih samosvojim pogledom na šport ni bil nikoli dolgočasen
sogovornik!

Mitja, živjo! Povej nam, kako kaj napreduješ na treningih in ali si zdrav?
Živjo! Letos se res ne smem pritoževati nad zdravjem. Sicer me je na prvi tekmi za svetovni pokal v Dohi pri doskoku rahlo uščipnilo v hrbtu, tako da sem moral za dva
tedna zmanjšati intenzivnost treningov. Je pa sedaj bolečina praktično izginila in že lahko treniram z vso močjo.
Drugače pa so treningi posvečeni temu, da bi do meseca maja že prišel v tako formo, da bi lahko delal vajo z
lanskega svetovnega prvenstva. Novih elementov se ne
učim, tako da samo pilim to, kar znam, in nabiram kondicijo, da bom vse te težke elemente kvalitetno povezal
v lepo vajo.

Si se že začel pripravljati na Olimpijske igre
(OI) ali se trenutno posvečaš zgolj prihajajočim tekmovanjem za svetovni pokal in
evropskemu prvenstvu (EP)?
V bistvu gre eno z drugim. Spomladanske tekme svetovnega pokala mi služijo kot priprava na OI. Sedaj sem
že toliko izkušen, da vem, da je zame tekma najboljši
trening in da lahko samo skozi tekme pridem do dobrih
občutkov in forme. Tempiranje forme mi ne dela več večjih problemov, saj bolj ko se približuje pomembno tekmovanje, lažje in z več moči treniram. Kljub temu, da je
zame tekma na OI najpomembnejša letos, me ne bo prav
nič motilo, če bom že na EP dober.

Kakšno vajo pa pripravljaš za OI?
Na OI bom tekmoval z enako vajo kot na lanskem svetovnem prvenstvu, ko sem postal svetovni prvak. Želim si le,
da bila izvedba lepša. Bo pa to težko, saj je vaja zelo težka. Z lepo izvedbo in objektivnimi sodniki lahko pridem
do ocene 16,500. To pa bi, ob morebitnih ne najboljših
izvedbah azijskih konkurentov, lahko zadostovalo za medaljo. Moram pa še enkrat poudariti, da imajo predvsem
kitajski telovadci še vedno višje izhodiščne ocene za 2 do
3 desetinke točke in da bo zato osvojiti medaljo zares
težko.
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pritisk velik in da je to tisti neprijetni del, ki ga moraš vzeti
v zakup. Upam, da bom uspel umiriti samega sebe in da
bom lahko užival na tekmi.

Katerih tekmovanj se še nameravaš udeležiti in kakšen je načrt za treninge do OI?
Do OI imam v načrtu tekmi za svetovni pokal v Cottbusu
in Mariboru v mesecu aprilu, EP v Švici in tekmo svetovnega pokala v Moskvi v maju, junija pa še svetovni pokal
v Barceloni in francosko pregledno tekmovanje za olimpijado. Po tem me do odhoda na Kitajsko čakajo samo
še treningi. Vmes pa si bom, za podaljšan vikend ali dva,
privoščil oddih v Premanturi.

Kakšna pa so tvoja osebna pričakovanja
na OI?
Svojih osebnih pričakovanj ne bi ravno obešal na veliki
zvon. V bistvu se zavedam, da je za mene in moj ugled
finale realnost, za kaj več pa bom potreboval dosti sreče.
Seveda bi bil presrečen, če bi uspel osvojiti medaljo. Ampak ne vem, če s tem ne postanem že preveč požrešen.

Pa dajva zadevo obrniti takole. Čisto hipotetično. V finalu ti uspe narediti super vajo.
Boš s tem zadovoljen, tudi če mogoče ne
osvojiš medalje?
(Najprej smeh, potem pa je sledil resen odgovor pravega
šampiona.)
Vsekakor sem z lepo vajo vedno zadovoljen. Pa vendar:
medalja na OI je le ena tako velika želja, da bi lagal, če bi
rekel, da ne bi bil malo razočaran. Se pa zavedam, da se
tudi kaj takega lahko zgodi. Ampak, tako kot si rekel, vse
skupaj je hipotetično (smeh).

V zadnjih letih si na vseh velikih tekmovanjih tekmoval praktično brez napake. S
svojo mirnostjo si včasih prekašal celo svoje trenutne sposobnosti. Boš lahko tudi na
OI ohranil to mirnost in dal v pravem trenutku svoj maksimum od sebe ali vseeno
pričakuješ večji pritisk?
Za enkrat sem še vedno zelo miren in upam, da mi to
mirnost uspe ohraniti tudi na OI. Se je pa moj odnos do
OI po neuspehu na OI 2000 in zrelosti, ki sem jo dosegel, spremenil, in ni več tako čustven. Ta občutek je sicer
težko razložiti, je pa nekako tako, kot odnos do bivše
ljubezni. Še vedno si lahko v normalnih odnosih, samo
tiste čustvene navezanosti pa kljub vsemu ni več (smeh).
Še sam ne vem, ali je to dobro ali slabo. Se pa vseeno zavedam, da bo, že zaradi pričakovanj medijev in javnosti,

Mitja, poglejva še malo naprej v prihodnost, v čas po OI. Do kdaj nameravaš še
vztrajati v gimnastiki? Bi osvojena medalja
na OI pomenila morebiti zaključek fantastične kariere ali bi te tak uspeh le še dodatno motiviral?
Velikokrat sem že poudaril, da si ne predstavljam življenja
brez gimnastike. Upam, da tudi OI na to ne bodo vplivale. Želim si še naprej trenirati in tekmovati. Mi je pa popolnoma jasno, da moram biti, če hočem od gimnastike
živeti in se ji posvečati 100-odstotno, v svetovnem vrhu.
To bo pa predvsem zaradi sprememb pravilnikov in moje
starosti ter posledično večje nagnjenosti k poškodbam
zelo težko.

Mitja, v imenu vseh bralcev Stoje in v imenu
društva ti želim, da bi se čim bolj uspešno
izogibal poškodbam ter da bi uspel na olimpijskih igrah v Pekingu narediti to, kar si
sam najbolj želiš. Mi pa bomo držali pesti.
Hvala za lepe želje in podporo ter povabilo na intervju.
Tudi jaz želim bralcem Stoje vse lepo in prijetne počitnice
v Premanturi ali kje drugje!
> Sašo Barle

NAPOVEDNIK
april – začetek vpisov v Premanturo 2008
10. maj – pohod Pot ob žici 2008
13. junij – zabava v pižamah
14. junij – zaključni piknik in podelitev medalj
Eli in značk Sokolček
od 23. junija do 24. avgusta –
taborjenje v Premanturi
8. september – začetek telovadne sezone
2008/2009
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Tečaj smučanja in
druge dogodivščine na Pohorju
Vsako leto se med zimskimi počitnicami odpravimo na prelepo Pohorje. Enkrat nas narava
zelo bogato obdari s snežno odejo, drugič malo manj. Pa to vseeno ni razlog, da se ne bi na
Pohorju vedno imeli čudovito.

Z velikimi pričakovanji smo se tudi letos podali na pot, tako otroci kot tudi
mi, vodniki. Preživeti pet dni na smučanju za nekatere ni bilo najlažje, saj
so se prvič za dalj časa ločili od staršev.
Tako smo bili vodniki poleg učiteljev
smučanja, animatorjev, vzgojiteljev in
prijateljev tudi nadomestilo za starše,
kar pa ni vedno ravno lahko. Kar nekaj solzic so potočili naši najmlajši, pa
vendar so se imeli lepo. Zanimivo je,
da si v takih situacijah otroci pomagajo kar med seboj. Otroci na Pohorju
so stari od 5 do 17 let; velikokrat se
je zgodilo, da so starejši kar sami od
sebe pomagali mlajšim. To pa je seveda dobro tako za mlajše kot starejše.
Naši dnevi na Pohorju so bili vedno
zelo dejavni in raznoliki. Vsak dan se
je dogajalo nekaj novega, še bolj za-

nimivega. Če nam je bilo vreme naklonjeno, smo bili poleg smučanja veliko zunaj. Hodili smo na sprehode, se
»lopatkali«, postavljali snežake, organizirali razne športne igre, krst, šli na
nočno vožnjo z gondolo in še in še.
Kadar pa smo morali biti v domu, smo
risali, barvali, igrali različne družabne
igre, pisali ljubezenska pisma, imeli
plese, kvize, se igrali pantomimo, pospravljali sobe, gledali risanke in filme
… Dnevi so bili zelo naporni in dolgi.
Mlajši otroci so potrebovali veliko pomoči pri oblačenju in obuvanju, umivanju, pri kosilu in na smučišču. Tudi
ob večerih smo imeli nepozabne trenutke: obnovili smo dogodke, ki so se
nam zgodili čez dan, prebrali pravljice,
se malo »pocrkljali« in potem hitro
zaspali. Starejši otroci so bili pri večini
opravil samostojni in vestni, tako da
so bili lahko malo dalj časa pokonci,
ali pa so imeli ples.
Domovanje v Zidanškovemu domu
ima poseben čar. Najbolj so zanimive
sobe, v katerih je tudi do 16 ležišč.
Verjemite, da je to za otroke zelo zanimivo in hkrati poučno. Naučiti se
morajo sodelovati eden z drugim,
počakati, ker ne morejo biti vedno
prvi, pospravljati za seboj … Osebje
v domu je zelo prijazno in ustrežljivo.
Še posebej nam bo v spominu ostal

oskrbnik, gospod Boris, ki ga letos žal
ni bilo več.
S smučkami smo »prekruzali« celo
Pohorje. Od najpoložnejših strmin do
snežnega stadiona, kjer poteka tekmovanje za svetovni pokal ZLATA LISICA. Našli smo tudi manj obljudene
poti in celo kakšno skakalnico, vedno
pa smo se držali zapovedi »tako hitro,
da lahko kjerkoli varno ustavimo«.
Pravo doživetje je bila tudi nočna
smuka, kajti smučanje pod žarometi
je vsekakor drugačno.
Tako kot otrokom, ki se iz leta v leto
vračajo na Pohorje, bodo tudi meni
vsi trenutki ostali v nepozabnem spominu. Hvala vsem za tisoč vragolij, ki
smo jih skupaj ušpičili, za tisoč dobrih
stvari, ki smo jih skupaj naredili in za
tisoč in še več spominov, ki me bodo
vedno spominjali na prelepo Pohorje.
> Špela Mole

Naroči brezplačno
zgoščenko z
letošnjimi
fotografijami!
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Novoletni nastop 2007

Leto je bilo hitro naokoli in spet nas je
v prazničnem decembrskem času obiskal Dedek Mraz. Ker smo telovadno
društvo, smo najprej vsem obiskovalcem pokazali, kaj smo se v lanskem
letu naučili. Najmlajši so pokazali, kako
se znajo spretno gibati po poligonu ter
plezati po stolpu. Malo starejša dekleta so nam predstavile spektakularno
akrobatsko-telovadno vajo »Piratke«
s sokolskega zleta v Beogradu. Fantje so nastopili na mali prožni ponjavi

in zopet so nam njihove vragolije jemale dih. Naše druženje so popestrili
tudi Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj
in Alen Dimic, ki so si s svojimi gimnastičnimi uspehi v letu 2007 zaslužili
nagrado in bučen aplavz. Skupaj smo
si ogledali tudi zmagovalni vaji Mitje s
svetovnega prvenstva in Saša z univerzijade. Po nastopu pa smo vsi skupaj
priklicali Dedka Mraza, ki je s svojim
prihodom in darili razveseli otroke ter
tudi nekatere starše. Dedek Mraz se
je najprej pogovoril z otroki o tem, ali
so bili pridni čez leto, in jih povprašal,
kako kaj telovadijo. Vsakega otroka,
ki mu je pokazal preval ali kakšno
drugo spretnost, je tudi obdaril, vsem
skupaj pa zaželel vesele praznike. Ker
je imel Dedek Mraz še veliko dela, se
je kmalu poslovil, mi pa smo, skupaj s
starši in otroki, nadaljevali rajanje še
pozno v noč.
> Jan Černe

Pustna zabava
V torek, 5. februarja 2008, smo tudi
mi pustovali. V okrašeni telovadnici
so se zbrale najrazličnejše maske – od
kraljičen, kraljevičev, princesk, do gasilcev in mumije – vsi so napeto pričakovale program. Najprej je prisotne
pozdravil nogometni sodnik s čisto
pravim sodniškim dresom in piščalko
v ustih. Na prizorišču sta se predstavili
tudi obe nogometni ekipi, in sicer Pohorske smučke in Premanturski rakci.
Sodnik je zapiskal in ekipi sta se, vsaka
s svojo taktiko, pomerili v nogometnih
spretnostih. Kmalu je bilo jasno, da
jim zadeva nikakor ne gre od nog in
da potrebujejo še precej vaje. Sklenili
so, da bi jim prav prišel kakšen trening
v Narodnem domu! No ja, čeprav nogometaši niso bili profesionalni, so bili
pa vsaj smešni in smeh je pol zdravja. Za njimi so na prizorišče prišle vse
maske in dokazale, da lahko Medvedji ples odlično zaplešejo, tudi če niso

gozdne živali z rjavim kožuščkom. Sledil je zanimiv poligon, na katerem je
bilo izbranih devet najboljših mask, ki
so se nato potegovale za glavno nagrado. Predstavile so se na treh postajah. Na prvi so morale voditi žogo med
stožci, na drugi zadeti gol, na tretji pa
nekaj povedati o sebi. Vse maske so
bile zelo dobre in izbor je bil res težek. Na koncu je prvo mesto zasedla
gozdna družinica, z zelo zanimivim,
prisrčnim doma izdelanim kostumom.
Ker je marsikomu že pošteno krulilo v
želodcu, je sledilo okrepčilo; kot se za
pusta spodobi, so bili to slastni krofi.
S polnimi želodci smo se za konec še
poveselili in zaplesali.
> Nuša Jarc
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Sokolski zlet v Beogradu
Gostje lanskoletnega sokolskega zleta v Renčah so bili tudi telovadci sokolskih društev iz Srbije. Ker Sokolska zveza Slovenije že nekaj časa dobro sodeluje z brati (tako se sokoli kličejo
med sabo po celem svetu) iz Srbije in ker so bili srbski gostje
zelo zadovoljni z gostovanjem pri nas, smo slovenska društva
prejela vabilo na Sokolski zlet v Beogradu, ki je bil organiziran
v počastitev 150-letnice organiziranega športa v Srbiji in 125letnice sokolstva v Srbiji. Seveda smo se z velikim veseljem
vabilu tudi odzvali. Zlet je potekal med 23. in 25. novembrom
2007. Iz Slovenije so se zleta poleg našega društva udeležili še
telovadci ŠD Sokol Bežigrad in ŠD Partizan Renče; vse skupaj
nas je bilo 122.

V Beograd smo se odpravili praktično
sredi noči, tako da smo bili v Beogradu že okoli 12. ure. Najprej smo se
namestili v sobe v mladinskem domu
in napolnili lačne želodčke, popoldne
pa smo se odpravili na kratek ogled
Beograda. Zvečer smo se udeležili
slavnostne akademije v Narodnem
gledališču. Že zelo utrujeni in zaspani
smo se v poznih večernih urah odpravili na zaslužen počitek. Naslednji dan
smo imeli dopoldne najprej generalko, na kateri smo spoznali vse nastopajoče in protokol, se spoprijateljili s
športno dvorano in izpilili še zadnje
malenkosti v vajah. Bolj kot se je bližal začetek, več nervoze je bilo med
nastopajočimi. Zlet se je začel z mimohodom vseh udeležencev in s pozdravnimi govori. Po svečanem delu
so se začeli nastopi. Večina telovadcev je nastopala v skupinskih vajah, ki
so za gledalce tudi najbolj atraktivne.

Narodni dom se je predstavil z dvema
točkama: 19 deklet in 2 fanta iz cprograma je nastopilo s samostojno
plesno-akrobatsko točko »Piratke«,
ki sta jo pripravili vodnici Marjana in
Lejla, vodniki pa so se pridružili Bežigrajčanom v skupinski sokolski vaji; 52
usklajenih telovadcev je poželo enega
močnejših aplavzov v dvorani. Seveda
smo si ogledali tudi ostale nastopajoče. S težkimi in atraktivnimi vajami
so navdušili najboljši srbski telovadci,
prav nič pa niso zaostajali tudi ostali. Kot zanimivost naj še napišem, da
so bili skoki na mali prožni ponjavi,
ki so jih pokazali telovadci Partizana
Renče in Sokola Bežigrad, za gledalce posebno doživetje, saj v Srbiji tega
gimnastičnega orodja ne uporabljajo
tako pogosto kot pri nas.
Konec zleta je pomenil tudi konec
uradnega dela našega izleta. Preostanek našega bivanja v Beogradu je mi-

nil v precej bolj sproščenem vzdušju.
Čas, ki nam je ostal do nedeljskega
odhoda domov, smo izkoristili za
oglede največjih znamenitosti Beograda. Kalemegdan, ogromna katedrala Sv. Save, Dedinje in grob Josipa
Broza Tita, veličasten stadion Crvene
zvezde Marakana, stavba Narodnega
gledališča in parlamenta, predvsem
pa srbska gostoljubnost so na nas
pustili močan vtis in ni nas bilo malo,
ki smo si obljubili, da se bomo v Beograd še vrnili. Po možnosti z udeležbo
na še kakšnem zletu, saj se je pokazal
obojestranski interes po nadaljnjem
sodelovanju.
> Sašo Barle
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Tempo današnjega življenja postaja
vse bolj naporen, kar od posameznika zahteva dobro fizično in psihično
stabilnost. Starši se zavedajo kako
pomembno je zdravje, zato že v rani
mladosti vključijo svoje otroke v različne vadbene aktivnosti. Čeprav nas
večina pozna rek »zdrav duh v zdravem telesu«, se ob pomenu športne
vadbe vse prevečkrat osredotočimo
na telesno pripravljenost, pozabljamo
pa na pozitivne psihološke učinke,
ki se razvijajo hkrati s pridobivanjem
novih gibalnih znanj in spretnosti.
Rezultat vadbe vidimo predvsem kot
fizični napredek (npr. izboljšana aerobna sposobnost, večja moč, gibljivost,
ravnotežje, hitrejši odzivni čas, boljša
koordinacija), kar je mogoče časovno
ali prostorsko opredeliti. Poleg tega
otrok razvija tudi vrednote in osebnostne lastnosti, ki jih neposredno
ne moremo izmeriti, so pa zagotovo
zelo pomembne za zdrav otrokov
razvoj tako v športu kot v vsakdanjem
življenju.
Sem prištevamo:
1. Razvijanje samozavesti
Samozavest je definirana kot sposobnost nekoga, da se spoprime z življenjskimi situacijami in se čuti vrednega sreče in spoštovanja. Z vsako
uspešno opravljeno nalogo otrok
bolj zaupa samemu sebi, dosega višjo stopnjo samozavesti in s tem gradi
pozitivno samopodobo.
2. Samostojnost in
odgovornost
Ob redni športni vadbi otroci razvijajo samostojnost in odgovornost (npr.
prinašanje ustrezne športne opreme,
odgovorno ravnanje s skupno lastnino, pravočasno prihajanje na vadbo,
varna uporaba športne opreme in rekvizitov, zavedanje morebitnih nevarnosti pri sami aktivnosti).
3. Spoštovanje pravil
V življenju se vsakodnevno srečujemo
z družbenimi normami in pravili, ki jih
je potrebno spoštovati. Vsaka igra ali
športna aktivnost vsebuje pravila, ki
se jih mora posameznik držati, v nasprotnem primeru ga družba začne izločati, saj vodi neupoštevanje pravil v
konfliktne situacije.
4. Vztrajnost
Z dosežki v športu je močno povezana vztrajnost, saj se za vsakim dobrim

Osebnostni razvoj otrok
vključenih v redne
programe športne vadbe
rezultatom skriva veliko število ponovitev in odrekanja. Vsak športnik
si zastavi sebi primeren cilj; le-ta ga
motivira, da vztraja kljub oviram, ki se
pojavljajo na poti do cilja.
5. Potrpežljivost
Ena izmed pozitivnih vrednot, ki se
razvijejo pri športu je tudi potrpežljivost. Vadeči spozna, da v določenem
trenutku ne more doseči vsega kar si
je zamislil (včasih mora čakati v vrsti,
upoštevati določen vrstni red, pridobiti trenerjevo pozornost, biti potrpežljiv
do drugih pri uporabi istega športnega orodja oz. pripomočka).
6. Pripravljenost na zmage
in poraze
Tukaj mislimo predvsem na to, da
otrok zna nadzorovati svoja čustva
tako pri uspehih (izražanje veselja, zadovoljstva) kot neuspehih (obvladovanje jeze, samokontrola, premagovanje
stresnih situacij).
7. Socializacija
Z vključitvijo otroka v športno aktivnost le-ti spoznajo več vrstnikov, s katerimi vzpostavijo komunikacijo. Med
njimi se lahko spletejo prijateljske
vezi, spontano si pomagajo, sodelujejo ter delijo dobro in slabo. Šport je
družabna dejavnost, ki od udeleženca
zahteva prilagajanje in občasno popuščanje.

8. Premagovanje strahu in
zaupanje
Vsak, ki se je kdaj ukvarjal s športom,
se zaveda, da je premagovanje strahu
eden od ključnih dejavnikov do uspeha. S količino uspešno in varno opravljenih ponovitev (ob pomoči trenerja)
se strah zmanjšuje in vadeči pridobiva
zaupanje (tako vase kot v trenerja).
9. Doživljanje ugodja v
športni aktivnosti
Rekreativni športniki pri športnih aktivnostih doživljajo ugodje in sprostitev,
s tem pa pozitivno vplivajo na svoje
splošno počutje, kar je ob današnjem
tempu življenja še kako pomembno.
Morda vaš otrok nikoli ne bo dosegel
vidnejšega športnega rezultata, bo pa
kljub temu skozi šport zorel in hkrati razvil vsaj nekaj od zgoraj naštetih
pozitivnih psiholoških dejavnikov, ki
mu bodo pomagali pri premagovanju
stresa in obvladovanju različnih situacij v vseh življenjskih obdobjih.
Če se tega zavedamo, bomo otroka
usmerjali k aktivnem preživljanju prostega časa ter mu omogočili, da skozi
šport dozori v zrelo in uspešno odraslo
osebnost.
> Marjana Bokan & Lejla Pirnat

