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150 LET ŠD NARODNI DOM
PREMANTURA 2013
KAJ DOGAJA V DRUŠTVU

Letos mineva 150 let od ustanovitve telovadnega društva Južni sokol,
predhodnika današnjega Športnega društva Narodni dom. Ker je to obenem tudi
obletnica organiziranega delovanja športa v Sloveniji, bomo častitljivo obletnico
temu primerno tudi proslavili.

Vabimo vas na veliki
javni telovadni nastop, ki bo v
soboto, 15. junija 2013, ob 18. uri
na Letnem telovadišču v Tivoliju.
Nastopili bodo otroci in telovadci ŠD Narodni dom in ostala ljubljanska
ter slovenska gimnastična društva, vrhunski slovenski tekmovalci
gimnastike, aikido sekcija ŠD Narodni dom, ritmičarke, mažoretke in twirling, folklora, gardni bataljon Slovenske vojske in še kdo. Mnogi od vas ste tudi sami sodelovali na taki prireditvi, zato pridite in podoživite nekaj svoje
športne mladosti.
Za živo glasbo bo poskrbel orkester Slovenske vojske, prireditev bo
povezoval Bojan Emeršič.
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Premantura 2013

Počitnice v taboru Narodni dom Premantura je lepo življenje

piše: Aleš Vidmar

e nekaj kilometrov od istrskega narodnega parka Kamenjak, ki ima ene
najlepših plaž jadranskega morja in 40 metrov od najbližje plaže, že več
kot 60 let tabor Narodnega doma ponuja sproščeno kombinacijo šotorjenja v naravi, polnega penziona, športnih in drugih aktivnosti ter sproščanja v dobri družbi vrstnikov in družinskih članov.

uravnotežena in zdrava z veliko sveže zelenjave in sadja, ki jo v večinoma kupujemo pri lokalnih pridelovalcih.

V borovem gozdičku se nahaja preko 100 šotorov,
jedilnica, klubski prostor, igrišča in igrala. Udeleženci
so lahko večino časa na prostem, spijo pa v kvalitetnih,
vodoodpornih šotorih na vzmetnicah.
Narodni dom je športno društvo, zato sta v tem duhu
tudi infrastruktura in program tabora. Poleg plavanja so
na voljo odbojkarsko, košarkarsko in nogometno igrišče,
mize za namizni tenis, večnamensko igrišče za mehki
tenis, nogomet za otroke ali peš hokej. Poleg tega je
za vse udeležence tabora brezplačna izposoja drobnih
športnih rekvizitov (loparji, žoge, palice za hokej, …) in
plavalnih pripomočkov (plavalne deske, črvi, boje, …).
Možna je tudi brezplačna uporaba pedolinov in izposoja koles. Program je prilagojen različnim skupinam in
vključuje družinske oz. skupinske aktivnosti (telovadba
za starejše, animacijske igre za najmlajše, razna ekipna
tekmovanja, 8-kilometrski tek na Kamenjak, kolesarska
tekma, …) ter večerne plese in zabavne dogodke.
Kuhinja ponuja tri obroke in malico. Kosilo in večerja sta
topla obroka, kar pomeni, da s kuhanjem, nakupovanjem ali usklajevanjem menijev ni skrbi in se lahko več
časa nameni druženju in počitku, čemur so počitnice
pravzaprav namenjene. Ponudba hrane v taboru je

Taborni red je prilagojen glede na skupino in omogoča
mirno sobivanje različnih okusov. Zajtrk ob 8.30, kosilo ob 13.00, ki mu sledi počitek in mir v taboru. Le-ta
omogoča počitek za najmlajše in vse ostale, ki si lahko
privoščijo siesto. Po večerji (19.30) so na voljo različne športno-zabavne aktivnosti, animacije ali plesi. Ob
22.00 pa nastopi mir. Kljub temu lahko tisti, ki si to želijo,
ostanejo pokonci, berejo, se pogovarjajo, igrajo družabne igre ali kartajo v klubu tabora ali pa se odpravijo v
bližnjo Premanturo ali Medulin.
Ena največjih privlačnosti premanturskega tabora je v
tem, da v različnih skupinah ponuja prilagojen program,
ki pa v svojem bistvu ostaja zvest vrednotam 150 let
starega športnega društva in enak programu izpred 60.
let: uživanje v naravi, dobri družbi, športu in počitku. Za
en do dva tedna postane skupina naključno zbranih ljudi
skupnost, kot mala vas in spomin na dogodke tabora
greje udeležence na mrzle in deževne dni še celo leto.

Premantura 2013

OPIS TABORNIH SKUPIN
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V 2. skupini lahko taborijo tudi posamezniki in družine,
vendar pa je njihovo število omejeno. Ravno tako se ostali
taboreči prilagajajo urniku in aktivnostim otrok v vrstah,
zato pred vpisom priporočamo, da se posvetujete z vodjo
2. taborne skupine (Sašo – 051 66 49 44).

TRETJA SKUPINA (14 dni) – 14. 7. do 28. 7.
IN ČETRTA SKUPINA (14 dni) – 28. 7. do 11. 8.
• posamezniki in družine

PRVA SKUPINA (6 dni) – 24. 6. do 30. 6.
• posamezniki in družine
• otroci v vrstah (od 5. leta naprej)
• seminar Aikido
Konec junija, ko tabor oživi, je v Premanturi prav idilično. Turistov ni prav veliko, plaže so bolj prazne, tabor in
njegova okolica sta navadno še zelena. V 1. skupini poteka
taborjenje bolj umirjeno. Vsakodnevni živžav otrok, taborečih v vrstah, se prepleta z umirjeno energijo »aikidovcev«,
veliko je tudi starejših. Seveda je prva skupina namenjena
tudi družinam, katere si želijo več miru in prostora. Otroci
v vrstah taborijo po programu, prilagojenemu potrebam in
sposobnostim mlajših otrok, zanje pa izbiramo vodnike z
izkušnjami pri delu s to starostno skupino. Pod vodstvom
vodnikov otroci spoznavajo različne športne, taborniške in
kulturne veščine ter naravo, se učijo plavanja, ob večerih
pa plešejo in se zabavajo v šaljivih tekmovanjih.

DRUGA SKUPINA (14 dni) – 30. 6. do 14. 7.
• otroci v vrstah (od 9. do 18. leta)
• posamezniki in družine (omejeno število po
dogovoru z vodstvom tabora)
V 2. skupini kar vre od mladosti in razigranosti, saj najštevilčnejši del taborečih predstavljajo otroci med 9. in 18.
letom starosti, ki taborijo v vrstah pod vodstvom vodnikov.
Celoten taborni ritem je prilagojen otrokom. Vsakodnevne športne, kulturne ali taborniške aktivnosti, kopanje na
prečudovitih plažah Kamenjaka, večeri z družabnimi aktivnostmi in plesi zapolnjujejo vsakdan otrok. Poleg naštetih
aktivnosti dajemo velik poudarek na druženju z vrstniki in
navajanju na samostojno ter 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.).

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 (6 dni) – 11. 8. do 17. 8.
• posamezniki in družine
• otroci v vrstah
• bazične priprave za gimnastično šolo
5. skupina je, podobno kot 1. skupina, 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 prve skupine. Predvsem
želimo otrokom ponuditi prijeten in zabaven zaključek počitnic. V času 5. skupine organiziramo tudi poletne priprave
za otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli društva.

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 telefonskih številkah (01) 422 37 50 in
051 66 49 44 ali poglejte na spletno stran društva:
www.narodnidom.si.
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Razpis taborjenja Premantura 2013
1. TERMINI SKUPIN

SKUPINA
pripravljalna
prva
prva - vrste*
druga*
tretja
četrta
peta
peta - vrste*
pospravljalna

OD
petek, 21.6.
ponedeljek, 24.6.
ponedeljek, 24.6.
nedelja, 30.6.
nedelja, 14.7.
nedelja, 28.7.
nedelja, 11.8.
nedelja, 11.8.
sobota, 17.8.

DO
nedelja, 23.6.
nedelja, 30.6.
nedelja, 30.6.
nedelja, 14.7.
nedelja, 28.7.
nedelja, 11.8.
sobota, 17.8.
sobota, 17.8.
nedelja, 18.8.

ŠT. DNI
3
6
6
14
14
14
6
6
2

* 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

2. TABORNA ČLANARINA
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
1. in 5.
leto rojstva
2.*, 3. in 4. skupina
skupina
2011 - 2013
brezplačno
brezplačno
47 €
111 €
2009 - 2010
102 €
237 €
2006 - 2008
136 €
316 €
2001 - 2005

1996 - 2000,
1947 in starejši
vsi ostali

153 €

356 €

169 €
* potreben predhodni dogovor s tabornim vodstvom

OTROCI V VRSTAH
leto rojstva
2006 - 2008
2001 - 2005
1996 - 2000

1. in 5. skupina
114 €
152 €
171 €

2. skupina
354 €
399 €

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.

395 €

NOVO: 10% popust na celotni znesek taborne
članarine za družine s tremi ali več otroki,
prijavljene za celo skupino!
Vstop v tabor je na dan začetka skupine po 15. uri (razen za otroke v vrstah). Skupina se začne z večerjo in konča z zajtrkom. 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.

3. AVTOBUSNI PREVOZ

Za skupine, v katerih taborijo otroci v vrstah, organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 19 € ali 38 € v obe smeri.
Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do 5 dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

4. PRIJAVA

Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2012/2013 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

ČLANARINA 2012/2013
do 18 let: 19 €
nad 18 let: 23 €

Ob prijavi se vplača akontacija taborne članarine in sicer:
posamezniki in družine
posamezniki in družine
otroci v vrstah
otroci v vrstah

letnik 2009 in 2010
letnik 2008 in starejši
prva in peta skupina
druga skupina

15 €
30 €
30 €
100 €

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. Ne velja
za otroke v vrstah, za katere je možna prijava samo za celo skupino. Prijave sprejemamo v pisarni oz. recepciji društva v času uradnih ur (ponedeljek - četrtek od
10. do 12. ure ter ponedeljek - petek od 16.30 do 20. ure).
Prijava je veljavna, ko taboreči vplača akontacijo taborne članarine, ki mu zagotavlja mesto v taboru. 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.

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 19.06.2013. Po tem roku si v primeru
bistvene spremembe zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

Kaj dogaja

Novičke iz Giba
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piše: Igor Ivanuš

onovno pozdravljeni v še enih novičkah iz Giba, kamor smo preseljeni že
dobre pol leta. V tokratnih novičkah boste izvedeli, kakšni so pogoji treninga v
novem, malem gimnastičnem centru, o pripravah, katerih so se udeležili mladi
gimnastični upi iz gimnastične šole, spremembi pravilnika obveznih vaj za
mlajše kategorije, seznanili pa se boste tudi z rezultati tekem v spomladanskem
tekmovalnem obdobju, tako za najmlajše kakor tudi za naše člane ter o poletnih
pripravah v Premanturi.
Naj začnem kar na začetku in nekaj besed namenim novemu, malemu gimnastičnemu centru v Gib Šiška. Kot verjetno
že veste, smo tam že od začetka septembra. Nov prostor smo vsa tri društva, ki
tam vzporedno treniramo, dobro sprejela
in se medsebojno prilagodila. Prostor je
na prvi pogled večji, pogoji izgledajo zelo
dobri, a le ni vse zlato, kar se sveti. Ker
90 odstotkov tam vadečih otrok predstavlja starostne kategorije od 5–12 let, nam
primanjkuje veliko vadbenih pripomočkov
(mala orodja, velika prožna ponjava ...),
predvsem pa nepogrešljiva gimnastična jama. Vendar pa vseeno verjamem,
da z veliko dobre volje, trdega dela in
iznajdljivostjo lahko pogrešamo tudi to,
česar nimamo. V tem času smo se uspeli
dogovoriti z žensko športno gimnastiko, ki
svoje programe prav tako izvaja v Gibu,
da jim podarimo gimnastične pene iz
Študijske telovadnice v zameno pa lahko
izvajamo del svojih programov v njihovih
prostorih, kateri imajo gimnastično jamo
in veliko prožno ponjavo.
Z novim koledarskim letom smo dobili
dva nova potrjena pravilnika. Kot vsako
novo olimpijsko obdobje je tudi to prineslo
nekaj sprememb pri tekmovalnih pogojih
Mednarodne gimnastične zveze (FIG),
katere bodo v najboljši meri sprejeli naši
člani, za naše mlade telovadce pa bo v
novi sezoni tudi nekaj sprememb. Namreč, sprejet je bil nov pravilnik v obveznih vajah za mlajše starostne kategorije.
Ena glavnih novosti novega pravilnika
je, da ne zavzema le štirih kategorij, po
novem jih je pet (OV1 – OV5). Novosti
pravilnika je kar veliko, naj jih naštejem
le nekaj:
• vaje v posameznih kategorijah so malce lažje kot v prejšnjem pravilniku,
• dodan je bonus 0.30 točke za uspešno
izveden seskok iz orodja,
• v OV2 »vrtalice« še ni,
• v OV3 in OV4 je preskoku namenjena
odskočna deska.

Spremembe so bile aktualne že na
spomladanskih tekmah. Tudi naši člani se
zelo dobro prilagajajo novemu pravilniku,
saj imajo veliko predhodnega znanja.
Učijo se novih, težjih elementov, obeta se
nov element po imenu Dimic 2, Mitja pa
je s svojo mladostno energijo gonilna sila
celotne telovadnice.
Ko že govorim o novih pravilnikih, naj
omenim, da smo se v mesecu februarju
vsi slovenski sodniki udeležili sodniškega izpita v Mariboru in ga tudi vsi tako
nacionalni kakor tudi mednarodni sodniki
uspešno opravili. V mesecu februarju smo
se z našim društvom udeležili tehničnih
priprav v centru Aton na Hrvaškem. Na
priprave so odšli telovadci Usmerjevalnega športa 2 in en član. Priprave so bile
namenjene učenju novih elementov za
prihajajoče sezone, cilj priprav pa je bil
kar najbolje izkoristiti večjo količino treningov ter gimnastično jamo. Za primerjavo
na povem, da smo v treh dneh realizirali
šest treningov in trenirali 18 ur. V rednem
tedenskem obsegu fantje opravijo 10 ur
treninga. Ker pa se v tokratnih novicah
več ali manj vse vrti okoli nove koledarske
sezone, vam posredujem še rezultate
članske tekmovalne vrste iz tekmovanj v
spomladanskem obdobju in rezultate mlajših kategorij, kjer so zavzeta tekmovanja
nacionalne ravni.
Člani:
SPP (svetovni pokal) Francija, 16.–17.
3. 2013
Sašo – konj z ročaji, 4. mesto, Mitja – bradlja, 12. mesto
SPP Cottbus, 21.–24. 3. 2013
Sašo – konj z ročaji, 2. mesto
SPP Doha, 27.–29. 3. 2013
Sašo – konj z ročaji, 5. mesto
Evropsko prvenstvo – Moskva,
17.–21. 4. 2013
Sašo – konj z ročaji, 7. mesto, Mitja – bradlja, ni se uvrstil v finale, Alen – mnogoboj, ni se uvrstil v finale

SPP Ljubljana, 26.–28. 4. 2013
Sašo – konj z ročaji, 1. mesto, Mitja bradlja, 6. mesto, Alen – bradlja, 3. mesto, drog, 5. mesto
Mlajše kategorije:
Pokal ND 6. 4. 2013, Ljubljana – GIB
(rezultati samo za mesto od 1 – 5)
OV1 Jure Podobnik, 3. mesto;
Patrik Crnjac, 4. mesto
OV2 Kevin George Buckley,
2. mesto; ekipno, 1. mesto
OV3 Nejc Kovačič, 4. mesto
tekme do konca sezone:
- Pokal Ruš 18. 5. 2013, Ruše
- Šalamunov Memorial 26. 5. 2013,
Maribor
- Pokal SLO 1. in 2. 6. 2013, Ljubljana
- Pokal Vič 8. 6. 2013, Ljubljana
Ker pa se hitro približuje tudi poletje, vas
obveščamo, da bomo tudi to sezono izvedli gimnastične priprave v našem taboru
v Premanturi. Priprave bomo izvedli v
okviru 5. taborne skupine (11. 8. – 17. 8.
2013), kakšen bo letošnji program pa vas
bomo obvestili na treningih. Vabljeni vsi iz
gimnastične šole in C programa.
Na željo staršev smo se spomladi dogovorili, da so ogledi treningov in razgovori
s trenerji za mlajše kategorije vsak zadnji
petek v mesecu. Vsi starši vljudno vabljeni, da si ogledate naše treninge. Za konec
bi vas rad povabil še na ogled domačega svetovnega pokala, ki bo potekal v
ljubljanski Hali Tivoli od 26. do 28. aprila
2013. Lepe pozdrave iz Giba ter stiskajte
pesti za naše najmlajše in malo starejše
gimnastičarje.
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Kaj dogaja

Pustni torek v Študijski

piše: Sašo Barle

konkurenco premagali s skupinsko
masko Hiše. Ker je naša želja, da bi še
kdo dobil navdih za pustne kreacije in
predstavljal naslednje leto konkurenco
Volovškovim, smo kar njih povprašali
za nasvet – kako pripraviti kvalitetno
pustno masko. Na vprašanja nam je
odgovarjala mama (ga. Ruda):

Na pustni torek smo v Študijski telovadnici za vse maske pripravili zabavo in
druženje ter, kot je že običaj, tekmovanje za najlepšo masko. Letos se
je zbralo nekaj manj mask, vendar je
bilo še vedno kaj za videti. In zabava
je tudi tokrat uspela. Dobro urico so
pustne šeme telovadile, plesale in
paradirale pred zbranim občinstvom.
Vodniki, našemljeni v Smrkce, so ves
čas skrbeli za dobro vzdušje. Smrčji
skoki na mali prožni ponjavi so bili
prav zabavni, izbor za najboljšo masko
pa zopet težaven. Kljub vsemu se
tudi letos niso dali serijski zmagovalci
zadnjih let – Volovškovi, ki so tokrat

Kje dobite ideje za maske?
V glavi.
Koliko časa potrebujete za pripravo
kostumov?
Ponavadi nekaj ur pred pustnim rajanjem, letos eno noč in dan do pustovanja popoldan.
Ali pri izbiri ideje in pripravi kostumov sodeluje vsa družina?
Seveda sodelujejo vsi. Otroci imajo
nore ideje, če jih pa lahko realiziramo
odločim jaz. To so hude žrtve. Miha
(mož) letos ni šel večer prej na košarko, kar ni bil hec, ker je ostal tudi brez
piva. Kosila tisti dan ni bilo (kuhali so
Kitajci), dom pa je še nekaj dni po
pustu prekrit z materialom.

Se pred predstavitvijo dogovorite
o skupnem nastopanju ali se kar
prepustite toku dogodkov?
Za nas je zmaga, da se vsi našemljeni z vsemi čevlji in kapami pravi čas
»zbašemo« v avto. Dogovarjanja ni,
lahko pa drugo leto pripravimo točko...

Novoletni nastop in obisk dedka Mraza
piše: Sašo Barle

Kot je že ustaljena praksa v našem
društvu, smo veseli december popestrili z novoletnim nastopom. Poleg
staršev, bratcev, sestric, dedkov
in babic smo na nastop povabili
tudi dedka Mraza in mu sporočili

željo, da bi nam prinesel kaj daril.
In potem se je zgodilo. Študijska
telovadnica je zaradi navala otrok
in gledalcev skoraj počila po šivih.
Z gimnastičnimi, akrobatskimi in
plesnimi točkami so se predstavili
vsi otroški oddelki in gimnastična
šola. Prav tako so se nam pridružili
in pokazali svoje znanje otroci, ki na
OŠ Toneta Čufarja in OŠ Šentvid
sodelujejo v interesni dejavnosti
gimnastika. In bilo je kaj za videti. Fantje iz gimnastične šole so z
vajami na orodjih pokazali, zakaj so
postali državni prvaki, dekleta iz C
programa so se predstavila s plesno-akrobatsko točko, s katero so
požele toliko simpatij na sokolskem
zletu v Beogradu, pionirji in fantje iz
C programa pa so dvigovali temperaturo z visokimi in atraktivnimi skoki
na mali prožni ponjavi. Seveda ne
smemo pozabiti na predšolske otro-

ke, ki so telovadili, peli in plesali. Za
marsikoga je bil to prvi javni nastop.
In ko smo pokazali, kaj znamo, nas
je obiskal še dedek Mraz. Letos se
mu je sicer malo mudilo in je bil njegov postanek v Študijski zato malo
krajši. Vseeno pa ni pozabil na pridne otroke in jim je za vzpodbudo za
Vadbe
potekajo,
naprej
prinesel
darila terče
jimnizaželel
šenavedeno
veliko telovadnih
uric. Mido
pa smo
drugače,
si 14.6.2013!
zaželeli, da bi še kdaj napolnili
Študijsko in se tako lepo imeli.

Kaj dogaja

Tečaj smučanja
Ponedeljek

(Hana Škerlj):

na Pohorju.
je tu smučarski teden
Leto je naokoli in spet
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odpravili
se
o se vsi zbrali, smo
pričakal avtobus. Ko sm
tobus
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smo imeli kosilo, kjer sm
vsi svoje torbe v sobi,
li so nam,
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vse potrebne informac
lekli smo
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o se vsi
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o imeli
sm
ah
išču. Na športnih igr
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veliko različnih nalog,
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r je zmagal Svit G., po
»stolčkovem plesu«, kje
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že čas za spanje. Lahk

Četr tek

(Pia Peceli):

Ko so nas s hupo vrgli
iz postelje, smo se hitro
oblekli
in šli na zajtrk. Po zajtrk
u smo šli na avtobus,
ki nas
je pripeljal na smučišč
e, kjer smo smučali. Ko
smo
prevozili že celo smuč
išče, smo imeli malico
, potem
pa še malo smučanja
in snemanje naših zavo
jev
posamezno in v forma
ciji. Kasneje je naša sta
rejša
skupina odsmučala do
doma, ostali pa so poča
kali na
avtobus. Po poti smo im
eli nekaj postankov, ki
smo jih
izkoristili za skupinsko
slikanje in kepanje. Po
kosilu
in počitku smo se igrali
razne družabne igre, na
to pa
odšli na nočno smuko.
Po nočni smuki smo se
vrnili v
dom in povečerjali (»p
rsla sm do ugotovitve,
da smo
skos sam jedl«) ... In po
l spat ...

Torek
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(Jerica Zeljković):

Po jutranji hupi smo od
šli na smučišče nabirat
nove kilometre. Opold
anska malica nam je do
bro
dela in Janova skupina
se je odločila, da ne bo
delala gužve na avtob
usu, ampak bo kar odsm
učala skozi gozd proti do
mu. Pot je bila … zaba
vn
a
– vijuganje po celcu me
d smrekami ne more bit
i
drugačno. Po kosilu sm
o se malo spočili, nato
pa
je skupina mlajših odšla
na relaksacijo v bazen. Starejši so se odloč
ili, da še nimajo zadosti
smučanja za ta dan in
so odšli na nočno smuk
o.
Zvečer, ko smo bili spet
vsi zbrani v domu, sm
o
si
kmalu po večerji zaželel
i lahko noč in odšli nabir
at
moči za naslednji dan.

Sreda

(Kaja Škerlj):

V sredo smo kot vedno odšli smučat. Po kosilu
smo imeli delavnice, na katerih smo izdelovali škatlice in papirnate zvitke v obliki različnih
živali. Kdor pa ni bil včeraj na bazenu, se je lahko
namesto na delavnice odšel kopat. Po delavnici
smo imeli večerjo. Imeli smo BUHTLJE! Po odlični
večerji smo imeli družabni večer. Tema večera je
bil zamenjan spol – punčke smo postale fantki,
fantki pa punčke. Sledil je srčkov ples. Vsak je
izžrebal svoj listek v obliki srčka in poiskal svoj
par, s katerim je odplesal nekaj plesov. Tako se je
počasi zaključil dan in odšli smo spat.

Petek

(Jerica Zeljković):

s štartnimi
razdelili otrokom drese
Po zajtrku smo vodniki
du tekma. Na
dan vsako leto na spore
številkami, saj je zadnji
med količki
pozdravil sonček in dirka
smučišču nas je končno
m sprenje
o navijanje je med vijuga
se je lahko začela. Bučn
prečob
t
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in tekmovalca, zadihan
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mljalo vsako tekmovalko
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m
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n
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i
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sladka – čokoladna sm
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n
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voje po smučišču. Zadn
in naredili še zadnje za
proti domu.
opogumila in odsmučala
tudi Klemnova skupina
v. Vsi so
nili krstu novih Pohorce
Čas po kosilu smo name
v snegu in
ili
ni poligon, se malo ohlad
uspešno prebrodili snež
ga škrase
pri
sledila je še pohorska za
dobili s smučko čez rit,
rje nam
če
ve
čisto pravi Pohorci. Do
tu Bolfenku in postali so
rajanje
no
ež
sn
, ki smo ga izkoristili za
ki
je ostalo še nekaj časa
sko
ski
lte, skoki, preskoki, film
i.
na klančku pri domu. Sa
an
str
k
oo
pogledate na naši faceb
lili
… »fotošuting« si lahko
de
po
ej
čni večer, kjer smo najpr
Zvečer smo imeli zaklju
najhitrejše in
spravljeno sobo ter za
nagrade za najlepše po
še zadnji
pa
ldanski tekmi, potem
tiste malo manj na dopo
veda.
se
čnih norčij in spanje,
pohorski ples, nekaj no
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Aktualno

Športno društvo
Narodni dom – 150+

etos Športno društvo Narodni dom Ljubljana praznuje 150 let od ustanovitve
svojega predhodnika, telovadnega društva Južni Sokol, katerega tradicijo še
vedno uspešno nadaljuje. Južni Sokol je bil ustanovljen le poldrugo leto za
Praškim Sokolom, kar pomeni, da se le malokateri narod v Evropi lahko pohvali
s tako zgodaj izkazanim in vztrajnim množičnim športnim duhom.
pišeta: Dejan Crnek in Sašo Barle

NAŠA ZGODOVINA
Za rojstno letnico našega in hkrati prvega
telovadnega društva na Slovenskem velja
1. oktober 1863, ko je kranjska deželna
vlada končno (le) potrdila društvena pravila. K temu je pripomogla tudi takratna
zrušitev avstrijskega vladajočega absolutizma, ko so postale politične razmere za
združevanje državljanov bolj ugodne, kar
so izkoristili ljubljanski rodoljubi in začeli
priprave na ustanovitev slovenskega telovadnega društva. Bernard Jentl je 27. 7.
1862 izdal javni »Poziv« za pristopanje k
snujočemu društvu, izvolili so pripravljalni
odbor in sestavili društvena pravila.
POZIV: »Zdrava duša v zdravem truplu« –»Mens sana in corpore sano«
Vsakteremu bo že znano, kako koristna
je telovadba ali gimnastika, kako se s
telovadbo okrepča telo in duša. Koristno
bi bilo tedaj, da bi se gimnastika tudi v
Ljubljani bolj vdomačila in da bi se napravilo gimnastično ali telovadno društvo.
Kdor bi hotel pristopiti k takemu društvu,
naj naznani to s svojim podpisom. Vse
drugo se bo bolj natančno določilo, ko bo
dosti podpisov.

Na občnem zboru 1. oktobra 1863, ki je
bil v prostorih ljubljanske čitalnice, se je
zbralo 70 članov. Vodil ga je dr. Fran Žerovec, za prvega načelnika pa je bil izbran
dr. Etbin Henrik Costa. Prva leta delovanja so bila zelo plodna. Prvo telovadnico
so si uredili v Fröhlichovi hiši na Dunajski
cesti in v njej telovadili do oktobra 1868,
nato pa pri Cvajerju v Gradišču, odkoder
so se preselili leta 1896 v novozgrajeni
Narodni dom (stavba današnje Narodne
galerije), v katerem je društvo delovalo do
leta 2012, ko se je preselilo v Študijsko
telovadnico na letnem telovadišču zaradi
potreb Narodne galerije po povečanju
prostorov in začetku celostne obnove. V
bližini letnega telovadišča so sokoli že
maja 1864 začeli telovaditi na prostem.
Na sredini telovadišča so postavili 13
čevljev visok jambor, na katerem je
vedno v času telovadbe vihrala slovenska
zastava.
V društvu se je skozi dolgo in burno zgodovino sokolstva zgodila marsikatera pomembna prelomnica tako na telovadnem
področju kot tudi političnem. Društvo je
ves čas svojega obstoja krepilo tudi na-

Aktualno
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rodno zavest. Že pred tabori je v društvu
potekalo dejavno prebujanje Slovencev
in tudi vloga sokolov na taborih ni bila nezanemarljiva. Predvsem v zgodnjem obdobju delovanja društva so sokoli naredili
ogromno dela pri razvoju telovadbe. Tako
je v našem društvu leta 1864 izšla prva
slovenska knjižica o pomenu telovadbe – Nekaj besed o telovadstvu, ki jo je
spisal društveni načelnik E. H. Costa ter
prva slovenska strokovna knjiga – Nauk
o telovadbi (prvi del Proste vaje je izšel l.
1867, drugi del Vaje na orodju pa 1896).
Dr. Viktor Murnik, ki je vedel, da brez dobrih strokovno podkovanih ljudi, ki bi znali
prenašati znanje na druge, ne bo uspeha,
je leta 1896 ustanovil prvi vaditeljski zbor
na Slovenskem, leto kasneje pa uvedel
žensko telovadbo, telovadbo naraščaja in
starejših članov. Leta 1907 pa je popeljal
slovenske telovadce na prvo mednarodno
tekmo v Prago.

NAŠA SEDANJOST
Na tem mestu še velja dodati, da je
Narodni dom v desetletjih svojega razvoja
vzdržal mnoge politične viharje in družbene spremembe. Pri njegovem čistem
izviru telesne vadbe, ki krepi telo in duha,
so se napajali in se še vedno napajajo številni slovenski vrhunski telovadci

in drugi športniki. Miro Cerar in Mitja
Petkovšek sta verjetno najbolj znana in
uspešna društvena in slovenska tekmovalca v športni gimnastiki. Tudi ostali bivši
in sedanji tekmovalci društva skupaj z
nepregledno množico ljubiteljev telovadbe
in športa še danes močno zaznamujejo
slovensko identiteto doma in v svetu.
Športni duh se je prav preko Narodnega
doma prenašal iz generacije v generacijo in ogromna množica članov ves čas
zagotavlja Športnemu društvu Narodni
dom prav posebno mesto v športni in kulturni zgodovini slovenskega naroda. Tudi
danes poleg omenjene gimnastične šole
programe društva predstavlja telovadba
za vse generacije, temelječa na osnovnih
prvinah gimnastike, ki jo smatramo za
enega od bazičnih športov. Nabor programov zajema tako telovadbo za predšolske otroke (od 2. leta starosti naprej) in
šoloobvezne otroke kot tudi programe za
odrasle in starostnike (najstarejši člani
štejejo že krepko čez 80. let). Seveda pa
v društvu sledimo tudi najnovejšim trendom v športni rekreaciji. Poleg telovadbe
ponujamo tudi atraktivno vadbo akrobatike na veliki prožni ponjavi in napihljivi
blazini, aerobiko, jogo in borilno veščino
aikido. Za naše člane, v skladu s tradicijo,
poskrbimo tudi z družabnimi dejavnostmi.
Vsako leto organiziramo novoletni nastop
s prihodom dedka Mraza, pustovanje,
zabavo v pižamah in zaključni piknik ter
interna tekmovanja za značko Sokolček in medaljo miške Eli. Med zimskimi
počitnicami organiziramo tečaj smučanja,
med poletnimi počitnicami pa članom
društva ponujamo prav posebne počitnice
v našem taboru ob morju v Premanturi
pri Puli.

Pomemben del sokolstva so bili tudi javni
telovadni nastopi – zleti. Prvi se je zgodil
že ob prvi obletnici ustanovitve Južnega
Sokola, številčno največ in najpomembnejši zleti pa so se priredili pred 2. svetovno vojno, od teh je bil največji leta 1933,
ki je potekal od 25. do 29. junija v Ljubljani, v sklopu praznovanja 70-letnice Južnega Sokola (sedaj Narodnega doma). Na
zletih se je vedno zbrala velika množica
ljudi, ki so navdušeno pozdravljali predvsem množične nastope sokolov.
V zadnjem obdobju društvo izvaja velike
javne telovadne nastope na 10 let. Tako
bomo tudi letos častitljivo obletnico
proslavili z javnim telovadnim nastopom
v slogu tradicionalnih sokolskih zletov, ki
bo v soboto, 15. junija 2013 ob 18. uri, na
letnem telovadišču v Tivoliju (ob kopališču
Ilirija). Nastop, na katerem bodo nastopili
nekdanji vrhunski telovadci z Mirom Cerarjem na čelu, trenutna slovenska gimnastična elita z Mitjo Petkovškom, današnji
mladi člani društva in številni gostje iz
sorodnih društev po Sloveniji, vse skupaj
jih pričakujemo okoli 1.500, bo, kot vedno,
prava paša za oči in ušesa. Prireditev bo
povezoval Bojan Emeršič, za živo glasbo
pa bo skrbel orkester Slovenske vojske.
Mnogi od vas ste tudi sami sodelovali na
taki prireditvi, zato pridite in z nami podoživite nekaj svoje športne mladosti.

Vse najboljše,
Športno društvo
Narodni dom!
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Sokolski zlet - Beograd 2012
piše: Jerica Zeljković

o nekajminutni zamudi smo se 23.11.2012 le odpravili proti Beogradu, kjer
smo se udeležili sokolskega zleta. Pot je bila dolga, a na avtobusu nam ni bilo
prav nič dolgčas. Ker je bil odhod kar zgodaj, nas je večina najprej odspala še
kakšno kitico, potem pa se je zabava na avtobusu lahko pričela. Čas smo si
krajšali z risankami, prepevanjem, igricami, poslušanjem glasbe, nekateri pa
so se pripravljali na šolske obveznosti, ki so jih čakale po prihodu nazaj.

Ob prihodu v srbsko prestolnico smo imeli še nenačrtovani večerni ogled mesta, saj smo se najprej odpeljali v napačni hostel.
Ko smo se namestili v »ta pravega« in pojedli večerjo, nas je
čakala slavnostna akademija v Domu sindikatov. Soboto smo si
organizirali po svoje. Narodnodomovske vodnice in vodniki smo
se preimenovale/i v turistične vodičke in vodiče ter odpeljale/i
otroke na sprehod. Ogledali smo si mesto, živalski vrt, ki se nahaja v bližini parka Kalemegdan, znamenito ulico Knez Mihailova
(beograjsko Čopovo) in se najedli čevapčičev, bili smo v velikem
šoping centru »Ušće«, kjer so si predvsem punce dale duška,
videli smo tudi enega najbolj znanih stadionov na Balkanu, stadion Crvene Zvezde – Marakana ter z avtobusom zakrožili okoli
cerkve svetega Save, največje pravoslavne cerkve na svetu.
Nedelja je bila »dan D«, saj nas je pred odhodom domov čakal
še nastop. Sokolski zlet se je, v športnem centru Šumice, pričel

s slavnostno otvoritvijo in mimohodom vseh nastopajočih, nadaljeval pa z nekaj govori na temo sokolskega športnega gibanja.
Po uvodnem delu smo bila na vrsti sokolska društva s svojimi
točkami. Poleg nas sta slovenske barve na zletu zastopali tudi
ŠD Sokol Bežigrad ter SD Metlika. Po približno polovici programa smo nastopili mi. S točko »Namesto srca«, kjer so dekleta in
fantje iz C programa pokazali svoje plesno in akrobatsko znanje
ter izvedli nekaj atraktivnih skokov na mali prožni ponjavi, fantje
iz usmerjevalnega športa pa so publiko očarali z vajami na moški
bradlji in jurčku, smo zažgali … resnično … poželi smo največji aplavz. Tako pravi predsednik društva Dejan, ki je bil med
gledalci. Tudi na zadnjem sokolskem zletu so se Bežigrajčani, že
tradicionalno, predstavili s svojo simpatično sokolsko vajo, v kateri smo jim priskočili na pomoč tudi narodnodomovci, da je bila
formacija še večja. Po nastopu smo se naužili svežega zraka in
nekaj sončnih žarkov še v bližnjem parku, nato pa odrinili proti
domu … čakala nas je še dolga in zanimiva pot.
Naslednji sokolski zlet bo potekal letos na letnem telovadišču
ŠD Narodni dom. 15. junija bo naše društvo praznovalo 150-letnico ustanovitve in organizirane vadbe na Slovenskem. Ob tej
priložnosti vabim vse, ki bi želeli na kakršenkoli način pomagati
pri organizaciji in sami izvedbi dogodka, da se oglasite, ali po
elektronski pošti (narodni.dom@siol.net) ali telefonu (01/422
37 50 in 051/664 944) ali pa kar direktno v društveni pisarni na
Bleiweisovi.
Sokolski zdravo!

Kaj dogaja
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Napovedujemo - novosti
za sezono 2013/2014
piše: Sašo Barle

o burni sezoni, ki nam je jeseni prinesla selitev v Študijsko telovadnico in na
druge lokacije, začetnemu lovljenju pri zagonu programov in še kakšni manjši
tegobi med sezono nam jo je vendarle uspelo speljati tako, kot se za društvo z
najdaljšo tradicijo organizirane vadbe v Sloveniji spodobi. Ker se zavedamo, da
na starih lovorikah ne gre spati, se z enim očesom že obračamo k novi sezoni,
v kateri želimo zopet zadihati s polnimi pljuči in že v začetku napolniti njene
oddelke. Tako se bomo, kot že nekaj let do sedaj, predstavili tudi na Otroškem
bazarju, ki bo letos potekal od 12. do 15. septembra na Gospodarskem
razstavišču. Prav tako imamo v načrtu konec avgusta in v septembru predstaviti
naše programe v parku Tivoli in na bližnjih osnovnih šolah in vrtcih.
fazi želimo z gimnastično šolo za dekleta
vzpostaviti začetne skupine in postaviti
temelje. Ker je pred leti ženska gimnastika v društvu že uspešno delovala, smo
prepričani, da bo tako tudi tokrat.

Poleg aktivnosti pred začetkom nove
sezone pa že razmišljamo in pripravljamo
urnike in novosti v samih programih. Na
področju telovadbe za predšolske otroke
in telovadbe za šoloobvezne otroke večjih
sprememb ne bo. Urniki bodo načeloma
ostali enaki, želimo pa si še okrepiti ekipo
vodnikov v teh oddelkih. Tudi pri ostalih
rekreativnih oddelkih za odrasle in starejše nimamo v načrtu večjih sprememb.
Največ sprememb napovedujemo v
gimnastični šoli. S ponovno vzpostavitvijo
piramide in sistematičnega dela smo prišli
do točke, ko bomo morali pri starejših
začeti s selekcijo in povečevati količino
treningov. To pomeni, da imamo v urnikih
vse manj manevrskega prostora. Zato
imamo v načrtu, da najmlajšo skupino
(Gimnastična šola 1) preselimo nazaj v
Študijsko telovadnico, saj nam pogoji v
Študijski to tudi omogočajo. Glede na
letošnji vpis in zanimanje se bo verjetno
ločila tudi skupina C program dečki, saj
je starostni razpon med dečki postal
prevelik. Predvidoma bodo starejši ostali
v Gibu, mlajši pa se preselili v Študijsko telovadnico. Zaradi povpraševanja
staršev bomo naslednjo sezono začeli
tudi z gimnastično šolo za dekleta. V prvi

Največja letošnja pridobitev društva je
nakup zračne blazine (Air Tracka), ki
omogoča zelo atraktivno vadbo akrobatike in do neke mere nadomešča odbojno
parterno stezo, ki je v društvu, predvsem
zaradi prostorskih omejitev, nimamo. Tako
bo zračna blazina na eni strani pomenila
dodatno kvaliteto za tekmovalne programe, po drugi pa večjo pestrost vadbe v
prav vseh oddelkih. Zaradi zračne blazine
in velike prožne ponjave, ki sta sedaj na
voljo v Študijski telovadnici, bomo namesto v Gibu vadbo akrobatike organizirali
v Študijski. Naš načrt je, da akrobatiko
ponudimo tako za šoloobvezne otroke
kot tudi za odrasle, saj tovrstna atraktivna vadba predstavlja novost v našem
prostoru.
Podrobno vas bomo o novostih in urnikih
za sezono 2013/2014 obveščali preko
glasila Stoja, elektronske pošte, facebooka in spletne strani društva, za katero
imamo v načrtu tako grafično kot tudi

vsebinsko prenovo. Naša želja je, da bi
bila nova spletna stran pripravljena že
pred začetkom nove sezone. Upamo,
da nam bo uspelo in da boste med našo
raznovrstno ponudbo programov našli
kaj po vašem okusu in se nam pridružili
tudi naslednjo sezono, ki se bo začela 9.
septembra 2013.

Seveda pa vas še
prej vabimo na:
• podelitev nagrad in priznanj
(miška Eli in Sokolček) ter zabavo
pod zvezdami – v petek, 7. junija
2013, od 17.30 ure naprej (Študijska
telovadnica in Letno telovadišče)
• veliki javni telovadni nastop v
sklopu praznovanja 150 let ŠD
Narodni dom – sobota, 15. junij
2013, od 18. ure naprej (Letno
telovadišče)
• taborjenje v taboru ŠD Narodni
dom–od 24. junija do 17. avgusta
2013 (Premantura, Hrvaška)
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Uravnotežen krog vzajemnosti
piše • Ana Hram, Svetovalnica PU

Dajanje in prejemanje v procentu
50-50% v odnosu je tako naravno,
kot dihanje. Je naravna pot, ki druži posebne ljudi v posebne odnose,
kateri dobijo tudi posebno mesto
v našem življenju. Če vzdržujemo
odnos na čisti – dobronamerni
ravni, dobimo največ, kar lahko: v
partnerstvu čudovitega partnerja
kot sorodno dušo ali dušo dvojčico,
v prijateljstvu: iskrenega, dobrega, zaupanja vrednega prijatelja,
prijateljico (takoimenovano dušno
sestro, brata) in v poslovnem
odnosu, odličnega dolgoletnega
fair play poslovnega partnerja.
Dr.Cherie Carter-Scott v dveh
priročnikih Zlata pravila za srečno
življenje in Zlata pravila za srečno
ljubezen pojasnjuje osnovna vodila
za uravnotežen krog vzajemnosti v
posebnih, poprej naštetih odnosih.

DAJANJE IN SPREJEMANJE
Med partnerji teče krog vzajemnosti. Pomembno je, da je ta krog
uravotežen in takrat teče gladko.
Oba človeka se počutita enako
ljubljena, uslišana, cenjena in spoštovana. Vsak daje toliko, kolikor
prejema. (Vodilo velja enako tudi
v prijateljstvu, poslovnem partnerstvu, skratka med fair play udeležencema v odnosu).

ENAKOMEREN TOK

Foto: MATEJA J. POTOČNIK

Ko se ta krog prekine, in tok
dajanja ter sprejemanja postane neenakomeren, se partnerja
počutita oguljufana in jezna drug
na drugega. Eden od njiju preneha dajati toliko kot prej in drugi se
odzove tako, da 'skopari' tudi sam.

Predstavljamo vam

Nenadoma v partnerstvu ne gre
več za dajanje in jemanje, ampak
za jemanje in jemanje. In če dva
človeka jemljeta in nobeden ne
daje, se vodnjak ljubezni, oziroma
naklonjenosti, zaupanja lahko precej hitro izsuši.

RAZUMLJIVO
SPORAZUMEVANJE
Ko se vzajemnost poruši, se v
podzavesti obeh pojavi bilančna
lista. Vsak začne beležiti, kdo kaj
stori, kdo kaj komu da in kdo komu
dolguje uslugo, čas, pozornost,
naklonjenost ali kaj drugega. Če
se položaj stopnjuje in ga puščamo
nedotaknjenega, se zaostruje z
vsakim pogovorom in razdraženost
narašča. Razdraženost preraste v
zamero in ta, kot vedno, povzroča
težave, celo mržnjo.

POZITIVNA NAMERA
Ključ, da se temu izognemo, je,
da opazimo, kdaj je razmerje med
tem, kar dajemo in prejemamo,
porušeno in ga nemudoma znova
uravnotežimo. To je mogoče doseči z razumljivim sporazumevanjem
s pozitivno namero – iskrenim
pogovorom, tako da se oba človeka počutita enako pomembna. Če
želje po uravnoteženosti ni z obeh
strani, prav tako vloženega precejšnjega truda, je nemogoče doseči
uravnotežen krog.

VZAJEMNOST
Zadnji košček pite je na krožniku.
Opazujeta jo dve osebi in če si
vsaka misli, kako bi ga prva pograbila, obe predpostavljata, da druga
ne misli na potrebe in želje druge
osebe, ampak zgolj na lastne. Obe
osebi sta potemtakem naravnani
na jemanje. Če pa mislita druga na
drugo, kar je edino prav, ga bosta

obe ponudili drugi – kar izkazuje, da sta naravnani na dajanje.
Morda ga bo ena oseba sprejela
ali pa še najbolje, ga prepolovila.
Najpomembnejši je duh, s katerim
pristopimo k posamezni situaciji,
ki obema osebama daje občutek,
da bo prejela delež, ki ji pripada.
Vsa mala dajanja in prejemanja v
odnosu vzbudijo razvcet in vodijo
v uspešen odnos. Veselje, ki ga z
nekom delimo, se podvoji, bridkost,
ki jo zaupamo in vemo, da ne bo
prej ali slej zlorabljena, pa prepolovi. V primeru izdaje in sebičnosti
se krog poruši.

NAČINI DAJANJA
Dajemo lahko svoj čas, pozornost
ali energijo – in vsi ti darovi so
neizmerno dragoceni. Največje
darilo, ki ga lahko daste nekomu je
čas, ponujena pomoč, ko jo potrebuje, prebroden strah z njo, ko je
težka situacija v življenju, brezpogojna podpora, rama, ko je nujna.
Če čemu ne moremo prilepiti cene,
še ne pomeni, da je vrednost tega
majhna, ampak neprecenljiva.
Izpolnjevanje želja in potreb ter
čustveno sprejemanje so najprijaznejši načini dajanja cenjeni osebi.
Njihovo uresničevanje pritegne v ta
odnos občutek čudežnosti. Vendar
mora biti vzajemno. In v enakomernem toku.

KAJ OGROŽA VZAJEMNOST
Krog dajanja in sprejemanja med
partnerjema, prijateljema, prijateljicama, poslovnima partnerjema
lahko spravijo iz ravnotežja štiri
stvari:
1. Dajati premalo.
2. Prejemati preveč.
3. Prejemati premalo.
4. Dajati preveč.
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Najpogostejše je, ko ena oseba
daje premalo in pričakuje preveč
ali celo skoraj vse. Tisti, ki jemljejo
več, kakor jim pošteno pripada,
izčrpavajo drugo osebo in še bolj
rušijo uravnoteženost dajanja in
prejemanja. Tako se prva oseba
ne more napolniti in postaja v tem
odnosu čustveno in dušno prazna.
Čustveno zanemarjena. Takrat se
pojavi vprašanje: »Ali je ta oseba
še vredna truda?«

DRAGOCENOST
Spoštovati partnerja, prijatelja,
prijateljico pomeni imeti do njega/
nje zelo pozitiven odnos oziroma
ga/jo ceniti. Spoštovanje do njega/
nje nam preprečuje prenašati nanj/
nanjo lastna razočaranja, lastne
neuspehe in druga negativna
občutja in čustva. Partner, prijatelj,
prijateljica ni boksarska vreča,
kjer dajete duška svojim negativnim občutjem, razočaranjem nad
seboj... Tudi ni koš za smeti za
vedno slabe novice in kontakt zgolj
v vaši stiski in potrebi. In ni toaletna školjka za vašo nizkotnost,
sebičnost, neizpolnjenost in neuresničenost, če to posedujete. Raje
pojdite v naravo, katera zna in
zmore negativna občutja in čustva
predelati, raje zavihajte rokave in
naredite kaj iz svojega življenja, da
ne boste tako neprivoščljivi. Ampak
dobrotljivi. Skratka, spoštovanje je
osnova vsakega odnosa – temelj
odnosa. Posebni odnosi pa so
dragocenost.
Literatura
Carter – Scott, C.(2006). Zlata pravila za srečno ljubezen, Tržič: Učila

Račun, ki se izide
že na kratke proge.
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