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AKTUALNO - NOVA TELOVADNICA
SOKOLSKI ZLET 2010

UVODNIK

V rokah držite že 19. številko našega in vašega glasila
Stoja. Spomladanska številka je v prvi vrsti posvečena
taborjenju v Premanturi. Tudi tokrat smo za vas pripravili
izčrpne informacije o samem taborjenju in pogojih
taborjenja. Letošnja pomlad bo prinesla tudi novo kritino
za strehe na vseh zidanih objektih v taboru. Pa brez
strahu. Nad šotori bo še vedno samo nekaj borovih vej in
brezmejno nebo. Upam, da bo tudi letos vreme prijetno.
Dolgoročne napovedi tistih, ki se s tem ukvarjajo, so za
julij zelo ugodne. Zase lahko rečem, da že komaj čakam,
da grem na odklop. V vseh teh letih obiskovanja našega
tabora mi je taborno življenje že močno zlezlo pod kožo.
Vem, da je tudi med vami veliko enako čutečih. Brez
Premanture nam enostavno ni živeti. Zato vabim vse tiste,
ki vam je pri nas v taboru všeč, da se nam spet pridružite,
hkrati pa vabim, da povabite tudi svoje prijatelje in znance.
Skratka prosim vas, da nam pomagate širiti premantursko
idejo: »Premantura je lepo življenje«.

KOLOFON
Uredništvo

• ob sobotah ob
10., 14. in 17. uri
• ob nedeljah ob
10., 14. in 17. uri

• 2 uri športne animacije z našimi
najboljšimi vodniki in pol ure za pogostitev
• 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
• osvežilna pijača za vsakega povabljenca
• možnost organizacije zabave tudi za večje
skupine (do 35 otrok) in več slavljencev

• za skupine do 15 otrok
(2 animatorja) – člani društva
115 EUR, ostali 132 EUR
• doplačilo za dodatnega
slavljenca – 9 EUR
• doplačilo za dodatnega
animatorja – 23 EUR
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Poleg taborjenja v Stoji najdete še veliko drugih informacij.
Tokrat smo intervju naredili z našim dolgoletnim
vodnikom, dobitnikom priznanja za amaterske športne
delavce, ki ga podeljuje ŠZL in članom upravnega odbora
društva Miho Brodnikom. Rubrika Kaj dogaja je tokrat
zelo bogata: novoletni nastop, pust, novice iz Študijske
telovadnice, rezultati s tekmovanj in letošnji smučarski
tečaj – res se veliko dogaja. Poleg tega pišemo tudi o
sokolskem zletu, ki se je v začetku oktobra dogajal v
Ljubljani. Na njem smo seveda tudi mi aktivno sodelovali.
Eni smo pomagali pri organizaciji, drugi pa so nastopali.
Bilo je res zanimivo in zabavno, zato nikar ne spreglejte
omenjenega prispevka.
Ker se v medijih pojavlja kar nekaj zapisov o načrtih
prenove Narodne galerije in s tem povezane prihodnosti
delovanja našega društva, vas Dejan na strani 16 obvešča
o najnovejšem dogajanju okoli izgradnje nove telovadnice.
Na koncu glasila pa boste našli še en zelo zanimiv in
poučen članek o zdravilnih učinkih medu in seveda
prispevek iz Svetovalnice Pu.
Za konec naj zapišem, da telovadba, kljub temu, da
nam misli že uhajajo v Premanturo, še vedno poteka in
se konča 10. junija. Že sedaj vas vabim, da se udeležite
tradicionalnega zaključka sezone na Letnem telovadišču,
ki bo v soboto, 11. 6. 2011. Z letošnjo sezono in vpisom
smo zelo zadovoljni, saj v otroških oddelkih, kljub težki
ekonomski situaciji, beležimo povečan vpis. Zato mislim,
da se za prihodnost društva (bližnjo in daljno) ni potrebno
bati. Vedno znova dokazujemo, da se s trdim in predanim
delom lahko premaga še tako težka ovira. Zato tudi
optimistično verjamem, da bomo že zelo kmalu telovadili v
novih, lepših prostorih. Ostanite nasmejani in upam, da se
vidimo v Premanturi.
Sašo
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PREMANTURA 2011
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

OPIS TABORNIH SKUPIN
Do 15. maja
sprejemamo prijave
samo za celo skupino.
V primeru, da do takrat
skupina ne bo polno
zasedena, bomo
sprejemali tudi prijave
za krajše obdobje.

RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2011

1. TERMINI SKUPIN
pripravljalna skupina
nova
nova skupina - vrste *
druga skupina *
tretja skupina
četrta skupina
peta skupina
peta skupina - vrste*
pospravljalna skupina

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.

petek
ponedeljek
četrtek
sreda
sobota
nedelja
nedelja
nedelja
sobota

17.06.
20.06.
23.06.
29.06.
16.07.
31.07.
14.08.
14.08.
20.08.

nedelja
sreda
sreda
petek
sobota
nedelja
sobota
sobota
nedelja

19.06.
29.06.
29.06.
15.07.
30.07.
14.08.
20.08.
20.08.
21.08.

3 dni
9 dni
6 dni
16 dni
14 dni
14 dni
6 dni
6 dni
2 dni

Nižje cene
za vpis do
15. maja

VPIS V PISARNI DRUŠTVA:

v ponedeljek, torek, sredo in četrtek med 10.
in 12. uro ter vsak torek, sredo in četrtek med
17. in 19. uro
* taborjenje otrok pod vodstvom vodnikov je v novi in
peti skupini namenjeno otrokom starim vsaj 5 let,
v drugi pa otrokom starim vsaj 9 let

NOVA SKUPINA

2. TABORNA ČLANARINA
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
letnik rojstva
2011
2007 - 2010
1999 - 2006, 1945 in starejši
vsi ostali
OTROCI V VRSTAH
letnik rojstva
1999 – 2006
1994 - 1998

prijava
do 15. maja
po 15. maju
do 15. maja
po 15. maju
do 15. maja
po 15. maju
prijava
do 15. maja
po 15. maju
do 15. maja
po 15. maju

nova skupina
15 
60 
63 
175 
183 
201 
211 
nova skupina
142 
149 

2. skupina*
15 
113 
119 
328 
344 
377 
395 
2. skupina
378 
396 
428 
450 

3. in 4. skupina
15 
102 
107 
296 
310 
340 
357 
5. skupina
142 
149 
161 
169 

5. skupina
15 
40 
42 
117 
122 
134 
141 

* taborjenje družin in 		
posameznkov v drugi skupini
je možno samo ob predhodnem dogovoru s tabornim
vodstvom

Skupina se začne in konča s kosilom. Taborna članarina vključuje polni penzion, prenočišče v šotoru opremljenim z vzmetnico, uporabo športnih igrišč in rekvizitov ter turistično
pristojbino. Za otroke v vrstah taborna članarina poleg navedenega vsebuje še celodnevno varstvo otrok in izvajanje aktivnosti po programu. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori
več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta na znesek taborne članarine.

3. PRIJAVA (začetek vpisa: 4. april 2011)
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za telovadno sezono 2010/2011 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

Do 15. maja sprejemamo prijave samo za celo skupino. V primeru, da do takrat skupina ne bo
polno zasedena, bomo sprejemali tudi prijave za krajše obdobje. Za otroke v vrstah je prijava
možna samo za celo skupino. Prijave sprejemamo v pisarni društva v času uradnih ur (ponedeljek - petek od 10 do 12 ure ter torek, sreda, četrtek od 17 do 19 ure).

Ob prijavi se vplača akontacija taborne članarine in sicer: Prijava je veljavna, ko taboreči vplača akontacijo taborne članarine, ki mu zagotavlja mesto v ta- posamezniki in družine - letnik 2007 in mlajši 15 €
- posamezniki in družine - letnik 2006 in starejši 30 €
- otroci v vrstah - nova in 5. skupina 30 €
- otroci v vrstah - druga skupina 100 €

ČLANARINA: do 18 let 19 €, nad 18 let 23 €

boru. Preostanek taborne članarine se plača na taborjenju v Premanturi, razen za otroke v vrstah,
ki morajo imeti plačano celotno taborno članarino do enega tedna pred odhodom na taborjenje.
Ob prijavi se vsak taboreči s podpisom posebne izjave zaveže, da je seznanjen s tabornim redom,
ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. V posamezni skupini lahko
tabori največ 180 taborečih. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. V primeru polne zasedenosti
skupine lahko taborno vodstvo zavrne taboreče ali goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.

4. AVTOBUSNI PREVOZ
Za skupine, v katerih taborijo otroci v vrstah, organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 17,50 €.
V primeru zadostnega števila prijav (najmanj 10) organiziramo tudi avtobusni prevoz za ostale taborne skupine. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 25 €.
Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do 5 dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

5. POSEBNI POGOJI RAZPISA
- Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.
- Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil.
- Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob predhodnem dogovoru s taborovodstvom.

6. POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI
Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane akontacije, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane akontacije vrnemo). Vse morebitne zahtevke za vračilo taborne članarine 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 odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 19.06.2011. Po tem roku si v primeru bistvene spremembe zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

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 2003 in 2006, 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 2003
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 tabornim vodstvom, 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 …

PETA SKUPINA
5. skupina je bolj umirjena in je namenjena vsem, ki jim turistični vrvež ne
ustreza. V tej skupini zopet organiziramo taborjenje za otroke v vrstah od 5.
leta starosti naprej. 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. 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 spletno stran društva
www.narodnidom-drustvo.si.
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Zdravo Miha. Kdaj in kako te je pot
zanesla v ŠD Narodni dom?

ti, dobro pa bi bilo uskladiti še nekaj
manjših problemov znotraj Gimnastične zveze Slovenije. Pogrešam bolj
usklajeno delovanje odborov in več
sodelovanja. Predvsem več sodelovanja
odbora Gimnastika za vse z ostalimi
odbori ter obratno. Gre za odkrivanje
talentov. V C programu je veliko talentov, ki ostanejo na nivoju C programa in nimajo višjih ciljev. Na kratko,
delajo se koraki naprej, sploh z novim
vodstvom Gimnastične zveze Slovenije,
kar je vsekakor pozitivno.

Prve korake v društvo sem naredil s
svojimi starši. Starši so se spoznali v telovadnici in posledično sva tudi midva
s sestro zrasla v tej telovadnici.

Kaj vse si počel v našem društvu?
V našem društvu sem počel kar precej
stvari, od tega, da sem pričel kot
vodnik pri telovadbi pionirjev, tako pri
mlajših kot pri starejših, pri cicibanih
kot pomočnik, kasneje sem bil tudi
vodnik oddelka pri mlajših in starejših
pionirjih, nazadnje pa sem bil v društvu inovator za C program, današnje
Gimnastike za vse. Začelo se je z
udeleževanjem tekem v mali prožni
ponjavi, nato pa so fantje pokazali interes, da bi se naučili kaj več in to me
je vzpodbudilo, da smo se udejstvovali
pri vedno več tekmah na mali prožni
ponjavi in orodjih. Sedaj so fantje iz
dneva v dan boljši.

Ali si to delo sprejemal z neko vizijo,
ciljem ali so bile vrednote druge,
recimo, materialistične, da vztrajaš
že dvajset let?

piše • Igor Ivanuš

Za Miho Brodnika bi lahko rekli, da jabolko ne pade daleč od drevesa. V svet
gimnastike ga je pred 35 leti popeljal njegov oče, častni član društva Janez
Brodnik, bivši vrhunski gimnastičar in reprezentant Cerarjeve generacije.
Miha je v društvo prišel kot nadebuden deček, ki si je želel spoznati telovadbo
in gimnastiko v vsej njeni razsežnosti. Vzornika mu na začetku svoje športne
poti ni bilo težko najti. Vendarle pa gimnastične poti ni nadaljeval kakor njegov oče, marveč je svojo energijo preusmeril v pedagoško-trenerske cilje.
V našem društvu ga poznamo kot zelo priljubljenega vodnika, ki vsakemu z
veseljem poda odgovor na vprašanje ali dilemo. Trenutno so se njegove prioritete zaradi starševstva in urejanja doma nekoliko spremenile, upamo pa,
da se nam bo v prihodnosti zopet aktivno pridružil tudi v telovadnici. Miha
kljub pomanjkanju časa še vedno aktivno sodeluje v organizaciji taborjenja
v Premanturi in je tudi član upravnega odbora društva. Konec leta 2010 je
prejel nagrado za amaterske športne delavce, ki jo podeljuje Športna zveza
Ljubljana. Skratka več kot dovolj razlogov, da mu zastavimo nekaj vprašanj.

Materialistični razlogi niso bili nikoli v
ospredju, vedno je bilo prisotno veselje
oz. ljubezen do gimnastike. To so mi
že starši vcepili v glavo in v sistem
vrednot. Poleg tega me je, kot si že
sam omenil, gnala želja po napredku.
Skupaj s fanti smo napredovali in rasli.
Oni so od mene dobili gimnastično
znanje, jaz od njih marsikaj drugega.
To je vedno tisto v življenju, kar te
poganja naprej.

Ali imata telovadba in gimnastika na
Slovenskem prihodnost?

Kot skoraj vsak vodnik društva sem se
med zimskimi počitnicami udeleževal
smučanja na Pohorju in seveda poletne Premanture. Sčasoma sem postal
vodja smučanja na Pohorju, pomočnik
taborovodje v Premanturi in animator.

Kakšen položaj znotraj našega društva imaš sedaj?
Sem član upravnega odbora ŠD Narodni dom in v tekmovanjih Gimnastične
zveze Slovenije aktiven sodnik našega
društva.

Kakšni so tvoji cilji v prihodnje? Biti
še aktiven?
Meni se zdi, da nisem nehal biti aktiven. Trenutno sicer ne delam več kot

Samo priznanje je le neka nagrada za
moje delo, vendar je bolj bistven občutek, da je nekdo opazil tvoje dobro
delo. Tako si jaz to predstavljam.

sam v telovadnico vadit za sebe.
Mislim, da se bom nekoč v telovadnico vrnil tudi kot trener, saj je to del
mojega življenja.

Vemo, da si dejaven tudi na Gimnastični zvezi Slovenije. Ali nam lahko
poveš kaj več?
Sem član dveh strokovnih odborov na

Kaj si še drugega počel v okviru
društvenih dejavnosti?

Kako ocenjuješ delo Gimnastične
zveze Slovenije?

Miha, hvala za pogovor. Želimo ti
še veliko lepih trenutkov v tvojem
pedagoškem delu, tako v službi kot
v društvu.

Delo ocenjujem kot pozitivno. Glede
na tekmovalne dosežke naših fantov
in deklet se nimamo nič za pritoževa-

trener, pa vseeno ne izgubljam stika
s telovadnico. Večkrat grem namreč

Ne dolgo nazaj si dobil priznanje
Športne zveze Ljubljana na področju
amaterskih kadrov v športu. Kaj ti
to priznanje pomeni?

za akrobatiko. V odboru Gimnastike za vse sodelujem pri organizaciji
tekmovanj v okviru C programa. V
odboru za akrobatiko pripravljamo nekatere spremembe. Predvsem želimo
v Sloveniji začeti s tekmovanji, ki jih
organizira tudi Mednarodna gimnastična zveza. Tu imamo predvsem v
mislih veliko prožno ponjavo, ki je tudi
olimpijska disciplina, in akrobatiko oz.
»tumbling«, ki je tudi zelo atraktivna
disciplina.

Ja, vsekakor. Kljub majhnemu številu
tekmovalcev in slabim pogojem za
trening nam že zgodovina govori, da
imamo Slovenci gimnastiko v krvi.
Gimnastika je, če se ne motim, najuspešnejši šport v Sloveniji po številu
medalj na velikih tekmovanjih. Ravno
tako spada gimnastika med bazične
športne panoge. Ko se bodo rešili še
infrastrukturni problemi, bo veliko
lažje in mislim, da bo to še dodatna
vzpodbuda za vse nas, ki se tako ali
drugače ukvarjamo z gimnastiko.

Gimnastični zvezi Slovenije in sicer v
odboru Gimnastike za vse in odboru

NAPOVEDNIK
10. JUNIJ

zabava v pižamah (za vse otroške oddelke) –
Narodni dom
11. JUNIJ
zaključek telovadne sezone 2010/2011 in piknik
(vsi člani društva) – Letno telovadišče
20. JUNIJ
začetek taborjenja v Premanturi
20. AVGUST
zaključek taborjenja v Premanturi
5. SEPTEMBER začetek telovadne sezone 2011/2012
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4. vseslovenski sokolski zlet - Ljubljana 2010

• v letu 2013: Ljubljana – ŠD Narodni dom, ko bomo praznovali
150-letnico ustanovitve društva
in organizirane vadbe na Slovenskem.

gledalcev, številni ugledni gostje
ter predstavniki sokolskih in drugih
društev iz Slovenije in tujine. Lepi
nastopi Bežigrajčanov so se zaključili
s prijetnim druženjem in kulturnim
večerom.

Za organizacijo 4. vseslovenskega
sokolskega zleta v Ljubljani si, poleg vseh prostovoljcev, še posebno
pohvalo zaslužijo pisarna SZS, Sokol Bežigrad kot pobudnik in glavni
organizator zleta ter Jure Kern, ki
je prevzel in zelo uspešno opravljal
vlogo predsednika organizacijskega odbora. Našim prijateljem »Bežigrajčanom« ob spoštljivem jubileju
še enkrat čestitamo in jim želimo še
naprej uspešno širjenje sokolske ideje. Hkrati upamo, da bomo še naprej
uspešno sodelovali in pripravili še veliko skupnih projektov.

Na dan zleta, ki je potekal na dan
lokalnih volitev, v nedeljo 10. oktobra, smo se udeležena društva iz
različnih krajev Slovenije in tujine
predstavila na povorki po mestnem
jedru. Ljubljančani so si lahko ogledali naše prapore, se navduševali
nad znanjem mažoretk ter spremljali
in poslušali koračnice spremljajočega pihalnega orkestra.
piše • Sašo Barle

Med člani Sokolske zveze Slovenije (SZS) že več let obstaja želja po redni vsakoletni
organizaciji zletov, na katerih je v ospredju predstavitev sokolskih in ostalih podobno mislečih društev iz domovine in tujine ter druženje sodelujočih.
Na pobudo ŠD Sokol Bežigrad, da
se zlet organizira v letu, ko praznujejo 80-letnico delovanja v Ljubljani,
smo se zganili tudi ostali člani SZS
in z veseljem pristopili k organizaciji zleta. Organizacija tako velikega
dogodka je pomenila velik zalogaj,
saj je vse bolj ali manj slonelo na
prostovoljnem delu najbolj dejavnih
sokolskih društev (Sokol Bežigrad,
Partizan Renče, Sokol Bežigrad,
Narodni dom) in kadrovsko majhni
pisarni SZS. Narodnodomci smo se
tega zavedali že na začetku, saj že
imamo izkušnje z organizacijo takega dogodka – zelo uspešen in odmeven zlet ob proslavi 140-letnice
obstoja društva. Zato nismo želeli
jokati in stokati. Vedeli smo, da nam
bo uspešno izpeljan zlet poplačal
ves vložen trud in prosti čas.
Poleg zleta, ki je potekal v nedeljo
10. oktobra 2010, v športni dvorani
Kodeljevo, sta potekali še dve zelo
pomembni spremljevalni prireditvi. V
četrtek, 7. 10. 2010, je bila organizirana okrogla miza na temo Sloven-

ski šport in sokolsko športno gibanje
in sicer v knjižnici Bežigrad. Uvodne
misli so predstavili dr. Tomaž Pavlin,
mag. Andrej Pregelj in dr. Ivan Čuk.
Med skoraj dvajsetimi udeleženci so
bili tudi Janez Matoh, predsednik
ŠD GIB Šiška, Iztok Durjava, direktor
Muzeja za šport in predstavnici Mestne knjižnice Ljubljana.
Na predvečer zleta pa je potekala
svečana akademija ob 80-letnici ŠD
Sokola Bežigrad v ŠC Triglav. Akademijo si je ogledalo veliko število

Ob 15. uri se je začela športna akademija v dvorani Kodeljevo. Z zanimivimi nastopi se je v 16 točkah
predstavilo 215 sokolov in ljubiteljev
telovadbe vseh generacij. Prireditev
je z govorom počastil olimpionik
Miro Cerar. Organizatorja SZS in ŠD
Sokol Bežigrad sta dobila tudi pohvalo s strani Sokolske zveze Srbije
in Sokolske zveze Slovaške. Aktivni
udeleženci zleta so bili: Sokolsko
društvo Batajnica (SRB), Sokolsko
društvo Smederevo (SRB), Twirling
in mažoretni klub Komenda, Papirniški pihalni orkester Vevče, Trobilni
kvintet orkestra Slovenske vojske,
Športni klub Flip Piran, Sokol 1 Tabor, Športno društvo Partizan Renče, Telovadno društvo Sokol Brežice,
Telovadno društvo Partizan Metlika,
Športno društvo Narodni dom in
Športno društvo Sokol Bežigrad.
Prikazane so bile številne lepe skupinske sestave, akrobatika in orodna telovadba, ritmična gimnastika,
skoki z male prožne ponjave, vadba
generacij in podobno.
Narodni dom se je predstavil s samostojno plesno-akrobatsko točko
Srce, v kateri so nastopila dekleta iz
skupine C programa. Koreografijo je
pripravila njihova trenerka Marjana
Bokan. V pomoč pri akrobatiki so

jim bili tudi fantje iz C programa, ki
so sodelovali tudi v skupinskih skokih na mali prožni ponjavi. Starejši
fantje in dekleta ter nekateri vodniki so nastopili v bežigrajski sokolski
vaji, v kateri smo sodelovali že na
več zletih v tujini.
Naši člani in vodniki so bili aktivni
tudi pri pripravi prireditvenega prostora – za kar se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo. Brez njih in ostalih
prostovoljcev iz ostalih društev tako
velike prireditve s tako malo razpoložljivimi finančnimi sredstvi ne bi bilo
mogoče izpeljati. Ker v dosedanjem
delovanju SZS zleti iz različnih razlogov še niso povsem zaživeli, lahko z
veseljem pozdravimo namero, ki se
je porodila ob zletu v Ljubljani, da
se bodo v naslednjih letih za organizacijo zletov predvidoma angažirala
naslednja društva in njihova okolja:

• v letu 2011: Piran – ŠD Flip Piran
• v letu 2012: Metlika – TVD Partizan Metlika
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Tekma MPP v Renčah

Tekmovanja v sezoni 2010/11
Tekmovanj v programu Gimnastike za
vse (C program – državno prvenstvo
na orodjih, akrobatika in tekmovanja v
skokih na mali prožni ponjavi ter stopenjska tekmovanja od 1. do 6. stopnje
v ženski športni gimnastiki) se v našem
društvu največkrat udeležujejo dekleta
in fantje, ki vadijo v oddelkih C programa. Udeležba na tekmovanju je v bistvu
logično nadaljevanje vadbe. Na tekmi
lahko otroci preverijo oz. dobijo potrditev o opravljenem delu na vadbi. Prav
tako se srečujejo s tremo in napetostjo
pred in med samim tekmovanjem, kar
jih utrjuje in uči, kako se spoprijemati
s stresnimi situacijami. Kljub temu vadba v omenjenih oddelkih ni usmerjena
zgolj v dosego rezultatov. V prvi vrsti je
bil C program zasnovan za vse, ki si želijo gimnastiko vaditi rekreativno in se
tu in tam tudi preizkusiti z vrstniki. Poleg tega želimo, kot tudi v vseh ostalih
oddelkih, pri otrocih vzbuditi željo po

aktivnem preživljanju prostega časa in
druženju z vrstniki. Ravno tako se trudimo ohranjati pripadnost društvu. Tako
je veliko sedanjega vodniškega kadra v
preteklosti vadilo v naših programih, na
kar smo zelo ponosni, saj menimo, da
je v društvu vzgojen kader najboljši.
Kljub temu, da na tekmovanjih Gimnastike za vse, tekmovalni dosežki niso na
prvem mestu, dosegajo dekleta in fantje že vrsto let zelo lepe rezultate. Tudi
v letošnji sezoni imamo že kar nekaj
uvrstitev na stopničke za zmagovalce.
Predvsem pa nas veseli, da so zadovoljni otroci in da se jim njihov trud povrne
na tak način. Da bi si lažje predstavljali,
kako tekmovanja doživljajo otroci sami,
smo nekaj deklet iz C programa naprosili, da za nas in za vas strnejo občutke
iz zadnje tekme v Renčah. V nadaljevanju objavljamo tudi nekaj rezultatov iz
tekmovanj v tej sezoni.
Sašo, Jerica in Igor

V soboto, 12. marca, smo se že zgodaj
zjutraj z avtobusom odpravili na tekmo
v skokih na mali prožni ponjavi (MPP)
v Renče. Peljali smo se malo več kot eno
uro. Med potjo smo igrali igrice, se pogovarjali, brali ter razpravljali o tekmi.
Ko smo prispeli na cilj, smo se morala
dekleta najprej preobleči v drese, potem
pa smo se postavile v vrste in gostitelji
so nam zaželeli srečo. Nekaj časa smo
čakale in med tem so nam vodnice na
roke napisale skoke, katere smo skakale.
Kljub temu smo bile nervozne. Potem
smo se šle ogret. Ko je društvo Flip končalo s tekmovanjem, smo lahko začele
s poskusnimi skoki. Šle smo do sodnika
ter se predstavile. Bila sem zadnja v
vrsti. Začele smo skakati. Gledala sem
Ano Marijo pred mano, ki je imela prve
tri skoke enake kot jaz, le zadnjega je
imela drugačnega. Jaz sem skakala salto.
Skrbelo me je, če bom lahko naredila
dobro salto, saj ima ta dobro izhodiščno
oceno. Prijateljice iz Narodnega doma so
me spodbujale. Skok mi je lepo uspel in
dobila sem oceno 9,6. Bila sem vesela, da
so mi skoki dobro uspeli. Kar nekaj časa
smo čakali na rezultate. V moji kategoriji je tekmovalo 50 deklet in zato nisem
vedela, kako sem se odrezala. Prišel je
čas za razglasitev rezultatov tekmovanja. Začeli so od zadaj. Učiteljica me je
dražila, da so me pozabili, saj mojega
imena niso poklicali do prvega mesta.
Seveda ne, če mi je pa uspelo zmagati.
Bila sem zelo presenečena, saj so se
tudi ostala dekleta zelo dobro odrezala.
Po tekmi smo punce šle na igrišče pred
telovadnico. Tam smo se lovile, skrivale,
pogovarjale ter jedle sendviče. Počakali
smo do razglasitve, saj sta tekmovali
tudi naši starejši deklici ter naši fantje.
Pozno popoldne smo se vračali domov
skupaj z Bežigrajčani. Doma so bili tako
veseli, da smo šli naslednji dan praznovat zmago v mojo najljubšo restavracijo
– v kitajsko.				
Nika Žigon

Moja prva tekma
Ko sem se v soboto zjutraj zbudila, sem bila zelo vznemirjena. Še nikoli nisem
bila na tekmovanju, zato me je bilo malo strah. Ko sem prišla v avtobus, sem
videla svoje prijateljice in se usedla zraven Neže. Tudi ona je bila prvič na
tekmovanju. Takrat me je strah že minil in počutila sem se super. Ko smo
prišli v Renče, so nas odpeljali v garderobo, kjer smo odložile svoje stvari in
pojedle sendvič. Jerica nam je na roko napisala zaporedje skokov, da se med
tekmo ne bi zmotile. Imele smo modro-srebrne drese, ki so mi bili zelo všeč.
Zelo sem bila vesela, ker sem dobila medaljo. Vožnja z avtobusom do Ljubljane mi je hitro minila, ker smo se vso pot zabavale. Z veseljem bom šla še kdaj
na tekmo!
Tigris Bravničar Pešič

Z avtobusom smo šli v Renče.
Nato smo se zbrali v veliki
telovadnici. Šli smo v vrste. Vsi
iz Narodnega doma v isto vrsto.
Telovadili smo na mali prožni
ponjavi, bila sem 49. Dobila sem
diplomo za začetnice. Domov smo
se vrnili z avtobusom. To je bila
moja prva tekma in imela sem se
zelo lepo.
Neža Tuma
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Novice iz Študijske telovadnice
pišeta • Marjana Bokan in Jerica Zeljković

Novoletni nastop 2010
piše • Sašo Barle

Nepoškodovani Sašo Bertoncelj se je v
letu 2010 udeležil kar devetih tekem za
svetovni pokal, evropskega in svetovnega prvenstva ter sezono zaključil kot 3.
v skupnem seštevku svetovnega pokala
na konju z ročaji. Zelo odmevna pa je
tudi bronasta medalja iz evropskega prvenstva v Birminghamu.
Žiga Šilc, ki nastopa predvsem na parterju in konju z ročaji, dosega v svetovnem
pokalu rezultate okoli 20. mesta. Konec
februarja se je udeležil mednarodnega
turnirja v španski Madeiri, kjer je osvojil
4. mesto na konju z ročaji in 5. mesto
na parterju.

Študijska telovadnica Narodnega doma
je eden izmed najbolj zanemarjenih
športnih objektov v Sloveniji. Kljub
razpadanju ter neprimernosti za vadbo
v njej še vedno trenira večina najboljših slovenskih telovadcev. Žal pa v
dvorani zaradi premajhnih dimenzij ni
mogoče zadovoljiti kvalitetnih pogojev
za pripravo na tekmovanja, zaradi tega
se večinoma pred večjimi tekmovanji
odločamo za trening v tujini, kar pa na
žalost povečuje stroške.
Vendar pa ima Študijska telovadnica
svoj duh in energijo, ki omogočata, da
naši telovadci v še tako skromnih pogojih napredujejo in dosegajo fantastične
rezultate.
Mitja Petkovšek je bil do jesenskega
dela sezone poškodovan, nato pa je se
je vrnil in v Rotterdamu najprej osvojil
14. mesto, nadaljeval pa v zmagovitem
slogu. Osijek, Stuttgart in Glasgow, tri
zmage in prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala na bradlji. Zmagal
pa je še na enem področju. Novembra
sta z Mojco (naša najboljša ritmičarka)
postala ponosna starša dojenčici Gaji.
Čestitamo!

Alen Dimic se je po lanski sezoni končno
otresel poškodb in pili svoje vaje na pripravah v tujini. Tudi on je zastopal naše
barve na Madeiri, kjer je dosegel 8. mesto v mnogoboju.
Tudi naši mlajši telovadci, ki se udeležujejo tekem v obveznih vajah (OV1), so
nas uspešno zastopali. V jesenskem delu
sezone so nanizali tri zaporedne ekipne
zmage (30. pokal ŠD Center Maribor,
pokal Bežigrada in državno prvenstvo
v Rušah). Najuspešnejši tekmovalec v
OV1 je bil Ožbej Cesar (eno prvo in eno
drugo mesto), stopničke si je z drugim
mestom priboril tudi Jure Trček, tik pod
njimi pa je stal Nejc Kovačič. Pričenja pa
se spomladanski del sezone. Uvodna

tekma bo v domači telovadnici, saj bo
16. aprila v Študijski potekala tekma za
22. pokal Narodnega doma.
Letos je na sporedu osem tekem za točkovanje svetovnega pokala ter evropsko
in svetovno prventvo. Tekma v Cottbusu je že za našimi telovadci. Slovenske
barve so zastopali Mitja Petkovšek, Sašo
Bertoncelj, Žiga Šilc, Alen Dimic, Rok
Klavora in Žiga Britovšek. Izkupiček tekmovanja sta dve bronasti medalji: Mitja
na bradlji in Sašo na konju z ročaji ter 8.
mesto Roka na parterju. Bravo!! V času
priprave članka je potekal svetovni pokal
v Parizu, kjer sta našo telovadnico zastopala Mitja in Sašo. Iz prve letošnje tekme
svetovnega pokala kategorije A, sta se
spet vrnila z dvema vrhunskima uvrstitvama; Mitja je zmagal na bradlji, Sašo
pa je osvojil drugo mesto na konju z ročaji. Kako že pravijo: “ kuj železo, dokler
je vroče”. Sašo ima novo priložnost že v
prihajajočih dneh na svetovnem pokalu
v Dohi, ostali pa pridno pilijo formo za
prihajajoče evropsko prvenstvo.
V letu 2011 so na tekmovanjih za svetovni pokal kategorije A v športni gimnastiki uvedli tudi novost, da tekmuje
le 12 najboljših tekmovalcev. Med njimi
so tudi slovenski tekmovalci: Teja Belak,
Mitja Petkovšek, Aljaž Pegan in Sašo
Bertoncelj.

Za naše boste lahko navijali:
11.-13. 3.2011 svetovni pokal

Cottbus, Nemčija

19.-20. 3.2011 svetovni pokal (A-kategorija)

Pariz, Francija

30. 3.-1. 4.2011 svetovni pokal
6.-10. 4.2011 evropsko prvenstvo
posameznikov

Doha, Katar
Berlin, Nemčija

13.-14. 5.2011 svetovni pokal (A-kategorija)

Moskva, Rusija

13.-16. 8.2011 univerzijada

Shenzen, Kitajska

3.-4. 9.2011 svetovni pokal

Gent, Belgija

23.-25. 9.2011 svetovni pokal

Maribor, Slovenija

8.-16. 10.2011 svetovno prvenstvo

Tokio, Japonska

4.-6. 11.2011 svetovni pokal

Osijek, Hrvaška

18.-19. 11.2011 svetovni pokal

Ostrava, Češka

16. decembra je velika telovadnica društva pokala po šivih. Vzrok je bil tradicionalni novoletni nastop vseh otroških oddelkov in gimnastične šole, ki so prikazali, kaj vse
počnejo na vadbah. Telovadni poligon, ples Robotek,
akrobatika, vaje na bradlji in gredi, skoki na mali prožni
ponjavi, plesno-akrobatska točka Srce so bili nastopi, ki
so navduševali staro in mlado. Še posebej pa velja pohvaliti ritmičarke in njihovo trenerko Tino, ki so, v zgolj treh
mesecih vadbe ritmične gimnastike, pripravile zelo simpatičen nastop s kolebnicami. Bravo dekleta, bravo vsi nastopajoči!
Poleg nastopov smo se še enkrat spomnili uspehov naših
najboljših telovadcev v minuli sezoni. Nagrado in torto, ki
smo jo na koncu pojedli skupaj, sta si tokrat prislužila Sašo
Bertoncelj in Mitja Petkovšek. Za vse otroke je bil verjetno
najlepši del večera prihod dedka Mraza. Kljub temu, da
si dedek Mraz še vedno ni zapomnil, kako se pride do
telovadnice, mu poti ni bilo težko najti, saj so ga otroci
priklicali zelo, zelo na glas. Tudi pesem Siva kučma je bila
strumno zapeta. Nekateri so mu celo pokazali nekaj gimnastičnega znanja. Dedek Mraz je bil navdušen. Otroci pa
tudi, saj jim je tudi letos prinesel lepa darila.

»Mate kej za
pusta hrusta??«
piše • Jerica Zeljković
Letos se je pust dogajal kasneje kot prejšnja leta. Praznik mask in preganjanja
zime je sovpadal s še enim praznikom, 8.
marcem. V Narodnem domu smo tudi letos organizirali pustno rajanje. Videli smo
klovne, Rdečo kapico, telebajska, agenta
FBI, gusarje, Zorrota, viteze, indijance, vikinge, čarovnice in čarovnike, poškodovanko, junaka iz Nintendo igrice, novoletno jelko, mojstrico in njeno živo kladivo,
supermana, ninđe, čebelico, tigerčka, miške, želvico, kavboje, mobitel, stražarja,
spidermana, mucka Toma, pikapolonico,
dobro vilo, ciganko, levčka, iz Afrike je prišel na krof noj pa tudi jelenček Rudolf se je
spet oglasil (tokrat brez dedka Mraza).
Najprej smo se s svojo točko na mali prožni ponjavi predstavili vodniki. Na ta dan
smo komaj čakali ... le kdo si ne bi želel biti
klovn??! Vedno nasmejana pojava, polna
energije in norih idej. Zabava se je nadaljevala s skupinskim plesom. V ritmu Čukov

si je vsak poiskal svoj par in že je nastal
tunel. Nadaljevali smo z limbo plesom, kjer
se je pokazala gibljivost naših telovadk in
telovadcev. Nato je sledil izbor komisije, ki
je ocenjevala maske.
Stroga komisija v sestavi iz vodnikov in
staršev je imela med stop-plesom zelo težko nalogo, saj je morala določiti najlepše
tri maske. Na koncu so se odločili takole:
5. mesto je pripadlo novoletni jelki, 4. je bil
viking, na 3. mestu je pristal afriški noj, 2.
in 1. mesto pa je zasedel rod indijancev ter
mojstrica mama s svojim živim kladivom.
Na koncu smo se posladkali s krofi, se še
malo pozabavali v pustno okrašeni telovadnici, nato pa odšli domov na zaslužen
počitek. Se vidimo drugo leto!
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Četrtek, 24.2.

Pohorski dnevnik
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pišejo • Jaka Osvald, Jasna Urbančič, Nuša Prebil,
Tadej Osvald, Živa Urbančič, Jerica Zeljković

Torek, 22. 2.

.

Ponedeljek, 21. 2
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Sreda, 23. 2.
Zjutraj nas je iz postelj kot ponavad
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Na novega leta dan je v 94. letu življenja vzel slovo Milan Megušar. Spoznali smo se
v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko smo se srečevali pri telovadbi starejših članov in
v savni na Letnem telovadišču. Ker smo vsi po malem rekreacijsko tekli, smo kmalu
oblikovali tekaško skupino. Vsaj enkrat tedensko smo pred savnanjem skupaj tekli,
najprej čez Rožnik, kasneje po mostičkih nad sankališčem, nazadnje po tartanski
pisti na telovadišču. Tekli smo vse leto, tudi pozimi, ko nam je prijazni hišnik po
vsakem sneženju splužil vsaj eno tekaško progo.
Milan je redno tekel trikrat tedensko, tudi med počitnicami v avgustu. Bil je zagrizen
tekmovalec. Od leta 1977 do 84 smo se z njim udeleževali tekaških tekem v Ludbregu na Hrvaškem. V svoji kategoriji je skoraj vsako leto dobil eno od medalj. Z njim
sem dvakrat tekel Tek ob Savi. Leta 83 je tu dobil bronasto medaljo. Nekajkrat se je
udeležil Teka prijateljstva na Avalo v Beogradu, kjer je leta 84 dobil pokal, sicer pa
je »dihal za ovratnik« znanemu dolgoprogašu Mihaliču. Celotna naša skupina se je
tudi večkrat udeležila Teka čez Rožnik, on sam pa še več različnih tekaških tekmovanj po Sloveniji. Vedno kot član TVD Partizan Narodni dom.
Njegovo življenje je bilo prežeto s tekom. Bil nam je vzornik, discipliniran in nepopustljiv. Pri Rezki smo praznovali mnogo njegovih obletnic rojstnega dne, s cvičkom v
kozarcih in s Kolkor kapljic, tolko let v grlih.
Svojega življenja ni obešal na veliki zvon, čeprav je kot prvoborec v partizanih opravljal pomembne naloge. Nikoli ne bom pozabil »učne ure« v Bazi 20 na Rogu, ko
je z nami pred vsako barako obujal spomine na dogodke, ki so žal z njim odšli v
pozabo.
Odšel je tako, kot je živel, zdravo in pokončno. Zbogom, Milan!
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Nova telovadnica

saj je bilo potrebno poiskati nove vire, predvsem v evropskih sredstvih in državnih oz.
mestnih financah.
Za naše društvo je bila sprememba projekta
celo dobrodošla, saj je v novi zasnovi predvideno, da imamo nove prostore v samostojni
enoti, ki pa bo povezana z glavnim delom.
Tako še vedno načrtujemo eno gimnastično
dvorano, eno splošno telovadnico, dvorano
za skupinske vadbe (razne oblike aerobike),
dvorano za borilne športe, manjšo savno
in seveda upravne prostore. V sosednjem
(glavnem) objektu pa je poleg bazena z
vsemi pripadajočimi prostori predviden tudi
večji wellness center s fitnes studiem, savno,
masažo in restavracijo. Pod celotnim kompleksom je načrtovana garažna hiša v dveh
etažah.
Kakšna bo končna podoba PGC Ilirija še ni
čisto dorečeno, saj so trenutni načrti v fazi
idejnega projekta, ki ga bo v nadaljevanju
priprav arhitekt začel projektirati.
Glede na vse aktivnosti v zvezi s pripravo so
za potrditev v mestnem svetu Mestne občine
Ljubljana v mesecu aprilu pripravljene spremembe Akta o javno zasebnem partnerstvu,
čemur sledi ureditev pogodbe med vsemi
tremi partnerji (ŠD Narodni dom, PK Ilirija in
Mestno občino Ljubljana), ob tem pa tudi
urejanje finančne konstrukcije. Za pridobivanje evropskih in tudi drugih sistemskih
sredstev je predvsem pomembno veljavno
gradbeno dovoljenje, zato bo glavna naloga
v prihajajočih mesecih prav ta.

piše • Dejan Crnek

Kar nekaj časa je že preteklo, odkar smo zadnjič pisali o novi telovadnici. Vendar
ves ta čas nismo sedeli križem rok, ampak smo pripravljali vse potrebne aktivnosti
za dosego končnega cilja – izgradnjo Plavalno gimnastičnega centra Ilirija (delovni
naslov projekta).
Največji izziv, ki je hkrati predstavljal tudi
časovno najbolj zamudno obdobje, je bilo
usklajevanje projekta z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine. Kljub temu, da bazen
Ilirija ni kulturni spomenik, temveč je samo
vpisan v razvid objektov kulturne dediščine,
so v zavodu vztrajali na določenih stališčih.
Ko je župan Zoran Janković po pogovoru s
podžupanom prof. Janezom Koželjem, ki je
bil glavni sogovornik z zavodom, ugotovil,
da se bodo stvari težko premaknile v pravo
smer, je prof. Koželju predlagal spremembo projekta, ki bi omogočala nadaljevanje
izvedbe projekta.
Podžupan prof. Koželj je to naredil, župan
pa je sklical sestanek, ki so mu prisostvovali
vsi vpleteni v tem segmentu, od ministrice
za kulturo Majde Širca, generalne direktori-

ce direktorata za kulturno dediščino Damjane Pečnik, zaposlenih na zavodu do vseh
nas vključenih v projekt.
Na tem sestanku smo dokončno potrdili
predlagane spremembe, ki jih je prof. Koželj
uskladil z avtorjem nagrajenega projekta arhitektom Petrom Lorenzom in tako začrtali
delo za vnaprej. Projekt ima sedaj podobno
zasnovo kot prvotni, vendar je izostal komercialni del (trgovine, lokali), ki naj bi po
prvotni zamisli tudi pomagal pri financiranju
objekta, saj je splošno znano, da noben bazen na svetu sam po sebi ne prinaša dobička, temveč za to vedno potrebuje finančno
pomoč, bodisi od države, lokalne skupnosti
ali od spremljajočega komercialnega programa. Ta sprememba je pomenila tudi
spremembo strategije financiranja projekta,

Vsi vključeni v projekt, z županom Zoranom
Jankovićem na čelu, ki ves čas poudarja,
da je to njegov glavni športni projekt v tem
mandatu, se zavedamo, da je sedaj čas, ko
moramo narediti vse, kar je v naših močeh,
da realiziramo projekt. Namreč, ne glede na
to, da bo naše društvo leta 2013 praznovalo 150 let svojega delovanja, se moramo
zavedati, da se od te stare telovadnice poslavljamo.
Narodna galerija je prav tako kandidirala na
evropska sredstva za prenovo celotne stavbe
in jih tudi dobila. Ker jih bodo morali začeti v
kratkem črpati, je še toliko bolj pomembno,
da naperimo vse moči v dokončanje projekta. Ob tem ne smemo prezreti dejstva, da
sta v projektu močno dejavna tako župan
Zoran Janković kot tudi načelnik oddelka za
šport Marko Kolenc.
Ob koncu naj dodam, da sem kljub svetovni
situaciji, ki nam ni ravno v prid, še vedno optimist, vendar z dobro voljo in optimizmom
sledimo našemu cilju.
Zato, kdor koli izmed vas ima možnost, naj
po svojih najboljših močeh govori v prid
nove telovadnice in verjamem, da nam bo s
skupnimi močmi uspelo.

Med

Čebelar Tone Tome je začel čebelariti leta 1978. Že od začetka svoje čebelarske poti na čebele
in čebelje pridelke gleda z drugačnimi očmi. Zanj so čebelji pridelki vir najboljše hrane.
Vsak dan zaužije 1 žličko medu in 2 žlički cvetnega prahu. Čebelice so tudi vir energije, ki jo
dobi pri delu z njimi. Sede pred panj in jih opazujem. Ali pa se uleže v čebelnjak in uživam ob
vonju in njihovem brenčanju. Ko dela z njimi, ga včasih tudi popikajo. Pik je boleč, vendar tudi
koristen. Če se v čebelnjaku zadržuje dlje časa, ali v njem spi, se sprosti in umiri. Pravi, da
so mu čebelice spremenile življenje.

Med ali strd
Med je lahko tekoč ali v kristalni obliki. Če ga hočemo utekočiniti, ga nikoli
ne segrejemo na temperaturo višjo od
40°C. Vsebuje veliko sestavin, ki jih telo
koristno uporabi za vsakdanje normalno delovanje. Zato je priporočljivo, da
ga uživamo vsak dan; 2 do 3 žličke. Če
ga uživamo samega, ga v ustih dobro
raztopimo s slino. Je najboljša zamenjava za sladkor.

Vrste medu
Cvetlični, akacijev, lipov, kostanjev
Gozdni medovi: smrekov in hojev

Cvetni prah ali čebelji kruhek
Vsebuje vse za življenje pomembne sestavine, kot so beljakovine, aminokisline, minerali, nenasičene maščobne kisline omega 3 in omega 6. Cvetni prah
imamo v suhem stanju in v sveži obliki.
Suhega moramo zdrobiti ali zmleti. Svežega namočimo v vodo, sadni sok ali
jogurt, lahko pa tudi v med. Priporoča
se ga zaužiti do 20 g na dan. Uživamo
ga od jeseni do pomladi. Priporočljiv je
za vegetarjance. Osebe, ki imajo alergijo na cvetni prah, morajo zelo pazljivo
in pozorno začeti z jemanjem cvetnega prahu. Začnejo naj z enim zrnom in
nato počasi povečujejo količino.

Propolis je izvleček iz različnih drevesnih smol, ki jih čebele nabirajo na
drevesih iglavcev. Tem smolam dodajo
izločke svojih žlez, rudninske snovi in
vitamine. Propolis deluje proti bakterijam, virusom in glivicam. Je močan
antioksidant.

Med v satju s cvetnim prahom se žveči. Priporoča se vsem, ki imajo težave
z dihali, še posebno tistim s kroničnim
sinusitisom. Cvetni prah je konzerviran
v najboljši obliki, saj ga čebele že same
zaščitijo z medom.
Matični mleček proizvajajo čebele dojilje in je edina hrana za matico. Njegovo
delovanje je antibakterijsko, protivirusno in uravnava imunski sistem. Uporabljamo ga pri hujših obolenjih, a le
krajši čas.

Apipreventiva
Vsakodnevno uživanje čebeljih pridelkov; za zajtrk med in žlička cvetnega
prahu v jogurtu ali kozarcu vode. V sezoni prehladov 10 kapljic propolisa.

Apiterapija

Količino čebeljih pridelkov povečamo,
če imamo zdravstvene težave. Čebelje
pridelke lahko uporabljamo tudi skupaj
z zdravili. Da jih uživamo, povejmo tudi
svojemu zdravniku. Ne morejo nam
škoditi, lahko nam zelo pomagajo. Previdnost je potrebna pri diabetesu. Pri
uporabi zdravil nam cvetni prah zmanjšuje njihove stranske učinke, učinek
zdravila pa se poveča. Uporabo čebeljih pridelkov vam lahko svetujem
tudi iz svojih lastnih dolgoletnih
izkušenj. Pri tem sodelujem tudi
z dr. Majdo Kurinčič-Tomšič in dr.
Francem Grošljem – apiterapevtom
in akupunkturologom.

Aerosol terapija
Zrak v posebej prirejenem čebeljaku
je nasičen z eteričnimi vonjavami, ki
izhajajo iz čebeljih panjev. Nekaj urno
vdihavanje
pomaga pri obolenju dihal, sinusov,
zmanjšuje posledice stresa in vpliva na
splošno dobro počutje.

Apimiks
Mešanica medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa. Apimiks
nam povečuje odpornost. Uživamo ga
1 žličko dnevno. Damo ga v usta in s
slino dobro premešamo, pri tem ga čim
dlje zadržujemo v ustih. Vedno uporabljamo leseno ali plastično žličko.

Medene pijače
Medeni liker je pijača iz sadnega žganja in medu. Medica ali medeno vino je
sladka alkoholna pijača. Pridobljena je
iz medu in vode v postopku fermentacije z žlahtnimi kvasovkami. Pri vrenju
se sladkor spremeni v alkohol. Osvežilna pijača (voda + med + sok pomaranče ali limone).

Med kot darilo
Med in ostale čebelje pridelke lahko z
veseljem podarimo prijateljem za rojstne dneve, obletnice, novo leto, za
otroke, mlade in starejše, ...
Vsi ga bodo veseli.

Tone Tome - čebelarski mojster
Kajakaška c. 63, Tacen, 1211 Lj. - Šmartno
Gsm: 041 561 548, matija.tome@siol.net
tt77@evj-kabel.net
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smo pri svojem študiju ali delu za vsakdanji kruh odgovorni in prizadevni, a
smo hkrati še vedno otroško prepričani,
da moramo le naleteti na pravo osebo,
ki ji bo že na čelu pisalo, da je naš
prijatelj in si bomo z njo lahko ustvarili
intimen prijateljski odnos, strokovnjak
za partnerske odnose pojasni, da smo v
zmoti. Dr.Harville Hendrix poudarja, da
se prijateljstvo razvija počasi, z veliko
razumevanja, pozornosti in potrpežljivosti, iskrenosti, zaupanja in »fair
playa«.

pojasnjuje dr.Sigdell, bo odmrla kot
rastlina brez vode. Drugi zakon pa je,
da ima ljubezen tudi svojo ekonomijo.
Ne moreš dobiti več ljubezni, kot je
daš. Če ne daš nobene ljubezni, tudi
ne boš dobil nobene ljubezni nazaj. Če
je deliš malo, je boš prav toliko dobil
nazaj. Dr.Harville Henrix poudarja, da
je za kakovostno partnerstvo potrebno
trdo delo obeh partnerjev; potrebna je
predanost, samoomejevanje in pogum
za osebno rast in spremembo. Priporoča zavestni zakon.

»Samo ljubezen zmore združiti
živa bitja, tako da jih dopolni
in izpopolni; kajti zveže jih s
tistim, kar je najgloblje v njih.«

»V ljubezni ne obstajata več
'ti' in 'jaz', kajti bit preide v
ljubljeno osebo...«

Pierre Teilhard De Chardin (1881-1955)

Zlate misli o ljubezni
piše • Ana Hram, Svetovalnica PU

Nekaj spoštljive ljubezni o kateri pišem
je prikazano v »Zeleni milji« in »Da bo
življenje lažje«, v »Brata« in »Vrni se«.
Našteti filmi navdihujejo, napolnijo človeka z nečim posebnim, dragocenim,
kar zmorejo v nas prebuditi le odlične
ustvarjalne - umetniške stvaritve.

Pri svojem delu se nenehno srečujem z
nekakovostnimi odnosi in komunikacijo
med starši in otroki, med partnerjema
oz. med bivšima zakoncema. Predvsem
z dajanjem in prejemanjem ljubezni,
s spoštovanjem in trudom za kakovosten odnos ter z odgovornostjo do
starševske vloge tudi po ločitvi. Prav
tako se srečujem z odnosi, kot vsi, tudi
v svojem življenju. In slednje mi je dalo
poseben navdih. Ljubezen obstaja, tiha,
čista, močna, prava. Četudi večina ne
verjame več vanjo. Le zakaj? Redkim,
a vztrajnim in osebnostno rastočim pa
jo le uspe najti in seveda kakovostno
ohranjevati.

in tarnati. Ljubezen, naklonjenost in
spoštovanje niso samoumevi. Če želimo
nekaj lepega ohranjati, moramo ostati
v srcu in namerah čisti in iskreni, prvo
do sebe, nato do drugega. Vsak kakovosten odnos poteka vzajemno in sicer
50% dajem, 50% prejemam. Sliši se
precej enostavno. Za tem pa se skriva
trdno vsakodnevno delo na sebi. Kakovostni odnosi niso samoumevni, so
odličen rezultat oseb, ki se trudijo, ki s
čistim srcem razumejo bistvo odnosa. V
kolikor odnos procentualno ni uravnotežen, počasi izgublja svoj čisti namen,
pravo moč, prične propadati in se prej
ali slej zaključi.

»Ko duša sreča dušo na
ljubljenjega ustih.«

»Vsi ljudje na svetu
smo si bratje in sestre.«

Percy Bysshe Shelley, Poljub

Dr. Jan Erik Sigdell

Obstaja tudi čista in spoštljiva ljubezen
med pravimi prijatelji, in med sodelavci.
In med sorojenci, in med sorodniki.
Vendar, kot za vsako stvar, se je potrebno tudi za tovrstno ljubezen truditi,
ne samo tu pa tam malo potruditi,
ali samo zahtevati, okrivljati druge,
nadvladati, si podrediti, se pritoževati

BRATJE IN SESTRE

DVA ZAKONA NARAVE O LJUBEZNI

Vsi ljudje smo si na nek višji način bratje in sestre, na zemeljski način pa tujci.
In če želimo »s tujci« imeti, si ustvariti
trajna kvalitetna prijateljstva, pojasnjuje dr.Harville Hendrix v knjigi »Najina
ljubezen«, moramo vedeti, da je to
zamudno in naporno, a vredno. Četudi

Dr.Jan Erik Sigdell, gost v oddaji in
knjigi Jane in Dore Debeljak: »Predah v gibanju« odlično pojasnjuje
dva zakona narave, ki se nanašata na
ljubezen. Prvi zakon je, da ljubezen
preživi le v izmenjavi dajanja in prejemanja. Če je ljubezen enostranska,

»Ko sredi turobe in puščobe
obstoja zdajci ugledaš prelepo
bitje in obenem zatrdno občutiš,
da mora biti tvoja usoda trdno
povezana s to milo pojavo; da
ni druge radosti, kot je njena
radost, ne druge žalosti kot
njena žalost; da se v njenem
vzdihu ljubezni, v naklonjenem
smehljaju skriva večna blaženost, takrat si zaljuben in to je
ljubezen.«
Benjamin Disraeli (1804-1881)

Farid Al-Din Atar
IZRAŽANJE LJUBEZNI PRI MOŠKIH
Dr.Segdell še posebej poudarja, da
imajo moški veliko težav pri izražanju
čustev, veliko bolj kot ženske. Pogosto
lahko rečejo ali storijo nekaj v besedah: »Saj veš, da te imam rad, zato
mi tega ni treba pokazati.« Toda, če
svoje ljubezni ne pokažemo, poudarja
dr.Sigdell, ni vredna prav nič, lahko bi
jo primerjali s torto v hladilniku, ki je ne
smemo pojesti.

»...najlepša je zgodba o dveh,
ki vstopata v ljubezen, korak
za korakom, vznemirjenega
duha, kot otroka, ki se skupaj
hrabro podajata v temno sobo.
Od prvega trenutka, ko se
zagledata in ju prešine radovednost, se stopnjujeta očaranost
in zadrega, in drug drugemu v
očeh bereta lastne muke. ...
kakor hitro se moški zave, kaj
je v njegovem srcu, si je gotov,
kaj je v srcu ženske.«
Robert Louis Stevenson (1850-1894)
POKAŽIMO LJUBEZEN TUDI SVOJIM OTROKOM
Mnogo ljudi ima težave s kazanjem
ljubezni tudi svojim otrokom, nakaže

dr.Segdell na lakoto duše, ker sami kot
otroci te iste ljubezni niso bili deležni.
In pojasni, da starši svojim otrokom
zagotovijo obleke, prehrano in izobrazbo in s tem mislijo, da jim ni potrebno
storiti ničesar več. Vendar gre tu le za
polovico stvari, ki jih otrok potrebuje,
to je le hrana za telo. Pomembna pa je
hrana za dušo, poudarja dr.Sigdell, pri
kateri izpostavi pomen telesnega dotika
med materjo in otrokom, kakor tudi
med očetom in otrokom. Pomembno
je, poudari dr.Sigdell, da otroka vzamemo v naročje, ga ljubkujemo in tolažimo, kadar je žalosten, kajti tu gre za
prav tako pomembno hrano za dušo,
kakor je prehrana pomembna za telo.
Mnogo ljudi na tem svetu je čustveno
podhranjenih, ugotavlja dr.Sigdell, pa
jim telesno čisto nič ne manjka.

»Ljubezen je tista, ki vsemu
vdihne življenje.« Ču Li
LJUBEČE PARTNERSTVO, USPEŠNO
POSLOVNO PARTNERSTVO,
PRIZADEVANJE ZA SKUPEN CILJ
Cilj partnerstva je doseči enost – kakorkoli – lahko skozi ljubezen, posel ali
preko skupnega cilja. Sledeče veščine
so vitalnost za tekoče funkcioniranje
partnerstva, ki jih častita Kimberly Marooney opisuje v Angelskih blagoslovih.
1. Obveza je temeljni kamen dobrega
partnerstva. Zaobljubil si se, da boš
tukaj ne glede na razmere in odkrival resnico v vsaki situaciji. Oba se
strinjata, da je vez med vama dovolj
močna, da prenese težke izzive. Tvoj
cilj je dovolj pomemben, da je poroštvo za tvojo energijo in pozornost
za manifestiranje tvoje želje. Ko časi
postanejo težki, išči raje strinjanje
in povezave, kot pa da pustiš vse
skupaj. Potrebno je odprto srce in um
in voljnost prilagajati se okoliščinam.
Brez zaobljube pa obstaja strah, da te
bo partner zapustil ob prvem znaku
težav ali pa, da odide.
2. Zaupanje se sčasoma zasluži. Mi vsi
smo imeli preveč slabih izkušenj, da
bi nekomu zaupali kar takoj. Na prvi
pogled ti zaupanje pomaga priti čez
drobne probleme. Globji nivo zaupanja ti nudi varnost za razkritje skritih
delov sebe.
3. Sporazumevanje poteka po dveh poteh. Oba morata biti zmožna govoriti
in poslušati. Naj bodo tvoje namere

jasne, pa naj hočeš ljubeče in podpirajoče partnerstvo, uspešno poslovno
partnerstvo ali si prizadevaš za skupni
cilj. Načrtujta skupaj, občasno preglejta svoj napredek in usmerjajta aktivnosti. Ko pride do nestrinjanja, izrazi
svoje občutke in prisluhni partnerju
brez zagovarjanja svojega položaja.
Razmisli o vplivu povedanega, poišči
resnico v tem in sprejmi dogovor, ki je
sprejemljiv za oba.
4. Sodelovanje je vitalno za dobro
partnerstvo. Razgrni ga povsod okoli
sebe v vseh aktivnostih in odločitvah,
upoštevajoč dobro partnerja in cilje
partnerstva. Delitev želja, informacij
in materialnih stvari na pošten in
primeren način pomaga ohranjati
partnerstvo v ravnotežju. Ko eden od
partnerjev ne deli pravično, ne pride
do zadoščenja ali zaupanja. Odsotnost jasnega cilja ali strinjanja nad
procesom provzroči neviden zmeden
vpliv in morebitno ločitev. Odgovoren
partner je resnično dajajoč partner.
5. Odpuščanje Vsi delamo napake,
uporabi jih za rast in se z njihovo
pomočjo še bolj zbližuj. Odpusti sebi
in partnerju in pojdi naprej.
6. Ukrepaj, ko je potrebno. Partnerstvo
mora dovoliti spoštovanje spreminjajočih se želja in okoliščin vsakega od
partnerjev. Bodi jasen v ciljih, natanačen in pravičen v odgovornostih
vsakega od partnerjev. Naredi, kar si
rekel, da boš. Ustvari prostor za rast.

»V sanjah in ljubezni ni nič
nemogoče.« Janus Arony
Cilj prijateljstva, partnerstva, poslovnega partnerstva je doseči enost. Za tem
se skriva precej trdega in vztrajnega
dela prav vseh udeleženih. Ni lahko, a
je vredno!
Vsem, ki ste s srcem pripluli z menoj do
konca članka, želim še veliko prijetnih
in zanimivih plovb.

Info: svetovalnicaPU@siol.net
Vec o svetovalnici na e-strani:
www.svetovalnica-pu.org

