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Programi vadb in urnik 2018/2019

Fotr, hvala ti (za vse)
Intervju: Gašper Toth
Naši člani pišejo: Kako se bomo kvalificirati na OI 2020

SEZONSKE KARTE

(velja od 3. 9. 2018 do 14. 6. 2019, razen če ni navedeno drugače)

Študenti in dijaki imajo ob
predložitvi dokazila o vpisu za
šolsko leto 2018/2019 10 %
popusta na sezonsko karto.
O predčasnem prenehanju
obiskovanja izbrane vadbe je treba
obvestiti pisarno društva takoj,
ko nastopi razlog za to. Društvene
članarine ne vračamo, vadnino pa
vrnemo samo ob dolgotrajnejši
poškodbi ali bolezni (odsotnost oz.
nezmožnost obiskovanja vadbe več
kot 30 dni) na podlagi zdravniškega
potrdila, ki ga je treba skupaj s
prošnjo za vračilo dela vadnine oddati
v pisarno društva najkasneje 1. teden
po koncu zdravljenja.
Vse cene so v evrih. Cenik se lahko
tudi spremeni skladno s sklepom
Upravnega odbora ŠD Narodni dom.
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4-6
M/Ž

CICIBANKE
& CICIBANI

2

266€ 282€

1

159€

168€

3

310€

328€

1,5

188€

199€

4

401€

425€

2

271€

287€

3

310€

328€

6-9
M/Ž
10-15
M/Ž

NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA DEČKI IN
DEKLICE (1. TRIADA)
NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA DEČKI
IN DEKLICE

5
M/Ž

GIMNASTIČNI VRTEC
(DEČKI IN DEKLICE)

3

304€ 322€

M: 6-9
Ž: 6-8

GIMNASTIKA 1
(DEČKI IN DEKLICE)

3

304€ 322€

7-15
Ž

GIMNASTIKA 2
(DEKLICE)

4

401€

9-12
M

GIMNASTIKA 2
(DEČKI)

4,5

457€ 484€

M:12-18
Ž: 8-18

GIMNASTIKA 3
(DEČKI IN DEKLICE)

6

504€ 534€

M: 6
Ž: 6-7

GIMNASTIČNA ŠOLA
(DEKLICE, DEČKI)

4,5

448€ 475€

7-10
M

USMERJEVALNI
ŠPORT

10

678€

69€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

10+
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT

21

816€

83€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

50+
Ž

STAREJŠE ČLANICE 1 IN 2,
PILATES ZA ZLATOLETKE

1

103€

113€

50+
M/Ž

PREVENTIVA
IN ODBOJKA

2

180€

192€

20+
M

KOŠARKA,
MLAJŠI ČLANI

1,5

135€

143€

15+
M/Ž

AIKIDO –
ZAČETNI TEČAJ**

3

117€

126€

15+
M/Ž

AIKIDO –
REDNA VADBA

15+
M/Ž

ŠAKTI FLOW ***

9+
M/Ž

AKROBATIKA, AKRO-GIM

4,5

1

425€

347€ 368€

118€

1

103€

113€

3

225€ 239€

3

345€ 366€

2

258€

125€

4,5

448€ 475€

1,5

242€ 257€

3

362€ 384€

45€

1

179€

22€

na

UGODNOSTI IN POPUSTI
Ob sočasnem nakupu sezonske karte za 2. družinskega člana priznamo 20 %
popusta, ob sočasnem nakupu sezonske karte za 3.
družinskega člana pa 30 %
popusta. Popust se obračuna pri najnižji ceni karte. Za
družinskega člana se štejejo
bratje in sestre do 18. leta
starosti ter njihovi starši.

168€

eč

Ob nakupu sezonske in ob prvem nakupu mesečne karte je potrebno plačati
tudi društveno članarino za tekočo sezono. Pri plačilu na več obrokov (do 3.
zaporedni mesečni obroki) je cena sezonske karte višja.

159€

es

Društvena članarina velja za sezono
2018/2019 (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

1

15+
M/Ž

AEROBIKA, PILATES,
F.I.T.T. TRENING ****

190€

m

25 €

266€ 282€

na

DRUŠTVENA ČLANARINA
ZA PODPORNE ČLANE
netelovadni programi

2

eč

50 €

STARŠI Z
OTROKI*

es

DRUŠTVENA ČLANARINA
za telovadne programe

2-4
M/Ž

m

CENIK
ZA SEZONO
2018/19

en

st

ur

ar

e/

te

os

t/
sp
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PROGRAM

274€

32€

Mesečna karta
velja za tekoči
mesec (od 1.
do zadnjega
dneva v
mesecu).

* V oddelku starši z otroki se za spremljevalca otroka (eden od staršev oz. starih staršev) plača še članarina za podporne člane (25 €).
** Cena za začetni tečaj aikida velja za 4-mesečno vadbo – 30 vadbenih enot (1. 10. 2018 do 31. 1. 2019).
*** Cena za šakti flow velja za 5-mesečno vadbo – 17 vadbenih enot (11. 9. 2018 do 31. 1. 2019 oz. 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019).
**** Možna je kombinacija vseh treh vadb. Ob vpisu izberete vadbo in dan obiska v tednu.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON

Tako drugače,
pa vseeno enako

Foto: Sanda Vidmar

Kazalo

Pred sabo imate 34 številko Stoje. Na leto izideta dve, kar pomeni, da Stoja izhaja že 17 let,
in znova sem njena urednica. Zelo dobro se
spominjam njenih začetkov, prvih številk. Sedaj je marsikaj drugače. Poleg uredniškega
dela je bilo treba takrat pripraviti tudi celoten
koncept revije, poiskati ljudi, ki so napisali
članke … kar je bilo za nekoga, ki ni dnevno
ali pa vsaj tedensko prisoten v društvu, velik
zalogaj. Danes je, zahvaljujoč Karin in Sašu,
delo urednika precej enostavnejše. Stoja
nastane v telovadnici, v društvu, urednik pa
samo pregleda članke, poskrbi, da gredo v

Fotr, hvala ti (za vse)
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lekturo, se iz nje vrnejo in skupaj s slikami
pridejo do oblikovalke … Ni samo postopek
drugačen, drugi so lektorica, oblikovalka
in pisci. Tudi naše društvo se je v teh letih
spremenilo, preselili smo se v druge prostore, uvedli nove vadbe in aktivnosti, prišli so
novi člani in novi vodniki, žal so nekateri tudi
odšli … A ob prebiranju člankov sem ugotovila, da so kljub spremembam pomembne
stvari ostale enake: otroci še vedno uživajo
na vadbi in dosegajo lepe uspehe na tekmovanjih, vodniki še vedno svoje delo opravljajo
predano in s ponosom, zavzeto in strokovno,
v društvu se še vedno gojijo »stare« vrednote,
Premantura je še vedno Lepo življenje, naš
zaklad in moj uvodnik je še vedno zadnji prispevek, ki gre v lekturo.
Vera Simončič, urednica
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Fotr, hvala ti (za vse)
S

pomladi nas je zapustil Andrej Bleiweis
Fotr, legendarni taborovodja, častni
član ŠD ND, vizionarski vodja, kitarist,
pevec, pesnik, izumitelj, duhovit prijatelj…
V vseh, ki smo ga poznali, je pustil
neizbrisljiv pečat. Njegovi vodniki se ga
spominjajo takole:

NEPOZABNI TRENUTKI
Ob spominu nanj se mi pred očmi zavrtijo spomini na vodniška leta v Premanturi. Spomnim
se skrbi, ki smo jih imeli vsako leto pred začetkom taborjenja: kako bomo razdelili otroke
po vrstah, kateremu vodniku določiti skrb za
najmlajše, kateremu za najživahnejše, kako
pripraviti programe za vse skupine, da bodo
otroci ves dan zaposleni in pri tem morda celo
zadovoljni.
Ima kdo kakšno dobro idejo, ki bi jo kot novost
uvedli to leto, katere dejavnosti iz standardnega nabora so nepogrešljive, kaj je bilo lani
dolgočasno? Kako skozi priprave na taborjenje
vcepiti vodnikom tako čut za veliko odgovornost in kako jih pripraviti do tega, da se bodo
ves čas držali dogovorjene discipline?
Tukaj so se pokazale tako Fotrove človeške
kvalitete kot tudi njegova poklicna usmerjenost v načrtovanje in organizacijo procesov.
Priprava na taborjenje je potekala kot priprava
resnega projekta z mrežnim planom. Naredili
smo program dela za taborniške in tekmovalne vrste, za vse dni taborjenja, predvideli smo
več različic glede na možne probleme s slabim
vremenom in podobno.

ZVEZEK S ČRNIMI
PLATNICAMI
Zelo mlad, še v srednji šoli sem postal
vodnik v Premanturi, kmalu pomočnik taborovodje in naslednje leto, ko
je šel Leska v vojsko, še taborovodja.
S Fotrom sva se pozimi 1987 dobila
pri njem doma, bil sem kot šolarček
v prvem razredu. Govoril mi je o vodenju, motiviranju, odnosih z vodniki,
otroki, starši, kdaj, zakaj in kako voditi
sestanke, kako se čisti greznica, kako
pomembne in občutljive so kuharice
pa o nabavi, blagajni … Jaz sem poslušal, spraševal in zapisoval. Takrat
sem spoznal, kako pomembno je imeti
odličnega mentorja in Fotr mi je vzor, ko
prenašam izkušnje na mlajše. Še zdaj
ima taborovodja 2. taborne skupine pri
sebi ta zvezek, v pomoč pri načrtovanju
in izvedbi. Fotrov zvezek v mojem rokopisu, zvezek s črnimi platnicami.
Peter Škerlj

Večerno dogajanje v taboru se je popestrilo.
Fotr je s svojo kitaro in pesmijo spodbudil vse
otroke in vodnike v taboru, da smo ob večerih
skupaj glasno prepevali taborniške pesmi. Ko
sva se pred dobrim letom pogovarjala o teh večerih, je dejal, da ga še po toliko letih kar spreleti, ko se spomni na tiste nepozabne trenutke.
Mitja Zornada

SIV JESENSKI DAN
(na melodijo Ruby)
Megla
je skrila vse poti,
sivo je vse v temi
in mrzel dež rosi
po drevju vse dni.
Žalosten dan,
siv in teman,
mi otopi
oči.
Te dni
preželi so s temo
gozd, reko in nebo.
V tem mraku in dežju
je vse kakor v snu.
Žalosten dan,
siv in teman,
ne da miru
v snu.
A še
v srcu upanje
na lepše dni živi;
to noč se razjasni
misel in oko.
Žalosten dan,
siv in teman,
pobegnil bo
v temo.
Andrej Bleiweis (Fotr)
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KAKŠNA SREČA
je bila doživeti pravega voditelja, v
najboljših letih, navdušenega in polnega idej, ki se mu je ljubilo voditi ekipo zagnanih in prekipevajočih mladih
ljudi, ki jim nič ni bilo pretežko, preveč
čudno, preveč drzno. Voditelja, ki smo
mu sledili brez vprašanja, brez sence dvoma, brez negodovanja, z vsem
srcem, dušo in telesom, nasmejani
do bolečin, razvneti do pregrevanja in
hripavi od pesmi. Voditelja z velikim V,
vojskovodjo, kot jih zgodovina prešteje
na prste ene roke. Pa ni korakal pred
izurjeno, dobro opremljeno vojsko po
planjavah in širjavah, vodil je skupino
skoraj odraslih mladih, ki so skrbeli za
stotine malih tabornikov v premanturskem taboru, neopazno in duhovito, s
humorjem in pesmijo, zaupal nam je in
mi smo zaupali njemu in le obzorje nas
je omejevalo. Skupaj smo doživeli nepozabne dni, ko je bilo vse mogoče, vse
izvedljivo, vse izživeto do konca, čarobno in svetlo, kot v sanjah, a vseeno zelo
resnično. Hvala, Fotr, za to in vse.
Jana Bogdanovski

PREDANO IN LJUBEČE
Vračam se s kopanja, boža me veter, poslušam
pesem morja in napev škržatov, vonjam borovce in v spomin pronicajo podobe šotorov v
Dolgi vasi, gneče v jedilnici, škropljenja ob fontanah, prerivanja na splavu, razgretosti in navijanja ob tekmah na mali olimpijadi ter večerov
ob tabornem ognju. V pionirski skupini taborjenja v Premanturi sem bila vodnica med letoma
1978 in 1984. Vsa leta, razen zadnjega, je bil
taborovodja Fotr. Ko sem, sprva še srednješolka, skrbela, da so se deklice dobro počutile,
se učile plavanja, se preoblačile in hodile suhe
spat, katero tudi potolažila, nisem razmišljala
o organizaciji taborjenja, samoumevno se mi
je zdelo, da vse gladko teče. Šele kasneje sem
razumela, kako predano in ljubeče je Fotr vodil tabor. Že tedaj pa sem čutila, nedavno še
sama pionirka, njegovo podporo, naklonjenost
in zaupanje. Postavljal je zahteve, vendar so
bila pravila razumna in smiselna odstopanja
možna. V težavnih trenutkih je razumel moje
skrbi in me ustrezno spodbujal. Po dolgih letih
sem se vrnila v Premanturo, da podoživljam te
trenutke, in ko pišem te vrstice, ga slišim, kako
nam poje: »Oh, please, stay by me, Diana.«
Nina Vene

STRNITI MISLI ...
O Fotru, ki je z vedro avtoriteto, dovtipi,
domiselnostjo, delom, glasbo, pesmimi, znanjem skoraj vsega zanimivega,
bil taborovodja našega življenja. Foter,
ki je popeljal generacije premanturčanov skozi čarobne čase otroštva mimo
tabornih ognjev, škarp in vsevednih
žur. O časih, ko so šolska leta štela za
odvečni čas med Premanturami, v katerih smo se spoznavali, zoreli, dihali
polnost, plavali veselje, jedli strah, ko
smo stražili stražarje, se orientirali v
nočnem gozdu in izgubili smer v dekliškem šotoru, ko je bil vsak odhod
skrajni čas da se znova vrnemo ...
O Fotru, ki je nezadržno odšel drugam,
v druge kraje, k novim mladostim, k
drugim upanjem skril se je v zrelosti,
ušel v spomine ...
O Fotru ki je bival v Andreju Bleiweisu
in bi mu ob še enem slovesu skupaj po
premantursko še kdaj zapel.
Živijo živijo bil je skrajni čas, da ta stvar
se konča ker to ni za nas, mi se takih
stvari naveličamo zdaj je konec živijo!
Aleš Leskovšek
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KAJ DOGAJA

Premantura je naš zaklad
LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativna in široko uporabna
metoda, ki spodbuja timsko razmišljanje, domišljijo in iskanje
rešitev za enostavne ali kompleksne izzive.
piše: Barbara Krajnc - Bara

V

letošnji 2. skupini taborjenja smo med t. i. »mix« dnevom
med drugim spoznavali resne legice (LEGO® SERIOUS
PLAY®). Z njimi smo se podali v svet naše domišljije, raziskovanj in iskanja novih idej. Pri tem smo se postavili v vlogo
vodje tabora ter se pogovarjali in razmišljali o naši Premanturi
danes in jutri.
Po uvodnem ogrevanju naših prstkov in misli, ko smo ustvarjali
najvišji stolp, smo s kockami začeli pisati zgodbo o taborjenju
v 2. skupini. Kako jo vidimo, čutimo danes, kaj nam pomeni,
kaj počnemo, kaj se (na)učimo? Ustvarili smo zelo zanimive in
raznolike modele, iz njih pa v nadaljevanju ustvarjali skupnega
– našo Premanturo jutri. Poimenovali smo ga Zaklad.
Vanj dajemo svoje znanje, izkušnje, prijatelje, v njem hranimo
dragocenosti in iz njega jemljemo. Premantura je za veliko od
nas drugi dom, druga družina, kjer preživimo prelepih 15 dni.
Druženje, stara in nova prijateljstva nam pomenijo vse,
Opazili smo številne novosti, ki so nas pričakale letos
učimo se od starejših, odraslih in vodnikov in vsi so
v taboru. »Jogiji so čarobni,« je izjavil Žiga. In to še
nam vzor. Ko vstopamo v naš tabor, nas ta sprejkako drži!
me z odprtimi rokami, iz leta v leto pa napredujemo, se vzpenjamo po stopnicah, gledamo in se
Zato je Premantura naš ZAKLAD! In upamo,
O PREMANTURI DANES
zgledujemo po vodnikih, starejših in odraslih,
da bo ostala in postala tudi vaš zaklad!
IN JUTRI SO RAZMIŠLJALI
od njih črpamo modrost in izkušnje. Brez igre
in številnih aktivnosti seveda ne gre, uživamo v
Hvala Evi P., Žigi, Bartu, Evi Z., Klari, Justu,
OTROCI S POMOČJO LEGO®
njih, enako kot med bivanjem v naravi.
Teji,
Maticu, Nalu in Maji za iskrene, igrive in
SERIOUS PLAY®.
iskrive misli. 

KAJ DOGAJA

NAPOVEDNIK DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

september
3. 9. 2018
Začetek telovadne sezone
2018/2019
3. 9.–7. 9. 2018
Teden odprtih vrat ŠD
Narodni dom
8. 9. 2018
Festival telovadbe na
Letnem telovadišču in
začetek Tedna športa 2018
konzorcija Razgibajmo
Ljubljano
21. 9. 2018
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Sombotelu
29. 9. 2018
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Parizu

oktober
20. 10. 2018
Pokal ŠD Center Maribor
in Šalamunov memorial v
športni gimnastiki
21. 10. 2018
Svetovno prvenstvo v
športni gimnastiki v Dohi
25. 10. 2018
Svetovni pokal MŠG in ŽŠG
Osijek
27. 10 . 2018
Holyjev memorial v športni
gimnastiki

november
10. 11. 2018
Prvenstveno tekmovanje v
ženski športni gimnastiki
v Šiški
12. 11. 2018
Začetek vpisa na tečaj
smučanja na Kopah

22. 11. 2018
Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Cottbusu
24. 11. 2018
Prvenstveno tekmovanje v
ženski športni gimnastiki
Salto
november 2018
Državno prvenstvo v
akrobatiki

december
1. 12. 2018
Državno prvenstvo v
moški in ženski športni
gimnastiki
13. 12. 2018
Novoletni nastop in obisk
dedka Mraza v Študijski
telovadnici
december 2018
Mednarodno tekmovanje
v športni gimnastiki v
Novem Sadu

januar
19. 1. 2019
Kongres Gimnastične zveze
Slovenije

februar
24. 2.–1. 3. 2019
Smučanje na Kopah

Društvena
pravila o varstvu
osebnih podatkov
piše: Barbara Krajnc - Bara

K

onec maja smo v ŠD Narodni dom prenovili društvena pravila, ki se nanašajo na zbiranje osebnih podatkov članov društva. Vabimo vas, da se seznanite
s Pravili o varovanju zasebnosti ŠD Narodni dom, ki so
objavljena na društvenih spletnih straneh, na voljo pa so
tudi v društvenih prostorih.
V društvu od vas, članov društva, potrebujemo določene
osebne podatke, sicer ne moremo zagotavljati izvajanja
društvenih aktivnosti, ki izhajajo iz članstva. V primeru
zbiranja osebnih podatkov za druge namene (npr. vodenje evidenc dolgotrajnejših poškodb, bolezni, ki vodijo v
daljšo odsotnost z vadbe, obveščanje o drugih ponudbah
društva, fotografiranje in snemanje društvenih aktivnosti za kasnejšo javno objavljanje) pa od vas potrebujemo
soglasje.

Vprašanja o varovanju osebnih podatkov v ŠD Narodni
dom pošljite po pošti na naslov ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti
info@narodnidom.si.
Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z
zakonodajo in društvenimi Pravili o varovanju zasebnosti.
Priporočamo pa tudi vam, da svoje osebne podatke vedno skrbno varujete, da se vnaprej seznanite, komu in za
katere namene jih boste posredovali, da preverite, kako
bo zagotovljena njihova varnost. Tako kot nam nova pravila varstva osebnih podatkov po eni strani zagotavljajo večjo zaščito in pravice (kot so na primer zahteva za
vpogled, popravek, izbris ali prenos), po drugi strani lahko
za njihovo varnost storimo največ sami.
Bodite sami trener svojim osebnim podatkom in ne dopustite, da »gimnastične elemente« izvajajo brez vašega
nadzora! 

februar 2019
Državno prvenstvo v
skokih z male prožne
ponjave

marec
5. 3. 2019
Pustna zabava v Študijski
telovadnici
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ZA VARSTVO
SVOJIH OSEBNIH PODATKOV
LAHKO NAJVEČ STORIMO
SAMI.

KAJ DOGAJA

8

Zanimivosti o našem društvu in
o posebnostih društev nasploh
pišeta: Dejan in Karin Crnek

S

redi leta 1862 je bil v Ljubljani sprožen »poziv«, da bi bilo »koristno, če
bi se gimnastika tudi v Ljubljani bolj
»vdomačila« in bi se napravilo gimnastično ali telovadno društvo«, ker »vsakteremu bo že znano, kako koristna je telovadba ali gimnastika in kako se s telovadbo
krepčata telo in duša«. Okoliščine so bile
ugodne: telovadba v Ljubljani že nekaj let
ni bila neznanka in tako je poziv podprlo
51 Ljubljančanov. Izvolili so pripravljalni
odbor in sestavili društvena pravila, ki so
bila zapisana tako, da veljajo (zanimivo) v
prilagojeni obliki še danes:
•

•
•

•

Namen gimnastičnega društva je dajati pobude, priložnosti in navade pravilnim telesnim vajam.
Vsak društvenik (član) mora podpisati pristopno izjavo, s katero sprejme
pravila društva.
Vsak društvenik (član) ima enako pravico do:
• koriščenja društvenih programov,
• koristi, ki jih prinaša včlanitev,
• sodelovanja pri izvajanju namena
društva,
• enakega dela društvenega premoženja,
• pristopa v organe društva.
Iz društva lahko vsak prostovoljno
izstopi, z izstopom pa ugasnejo tudi
vse pravice do društvenega premoženja.

Poleg pravil so člani morali podpisali

tudi Gimnastiški red (Pravila vadbe), ki je
obsegal določila, kako se morajo vadeči
obnašati v telovadnici. Poudarek je bil na
disciplini in spodobnosti obnašanja, kot
na primer, da se mora vsak vadeči član v
telovadnici »pokoriti« tistim, ki v društvu
vodijo vadbo. Če tega ne storijo, se jih
lahko iz društva tudi »odpravi«. Nadalje
je v redu napisano, da mora vsak storjeno škodo na orodju povrniti, ter mogoče
za današnje čase najzanimivejši sedmi
člen, ki prepoveduje »jesti, piti in pušiti«
med vadbo.
Društvo so takrat poimenovali Južni Sokol, katerega telovadno dejavnost je od
leta 1868 nadaljevalo Telovadno društvo
Sokol v Ljubljani ali krajše Ljubljanski
Sokol.

Vsekakor lahko s pogledom v našo
155-letno preteklost ugotovimo, da so
bila pravila še kako smiselno in dobro
zapisana in večinoma veljajo še danes.
Še posebna skrb je bila in še vedno je
namenjena delovanju društva v skladu z
zapisanimi vrednotami, ki so: spoštovanje drug drugega, medgeneracijska solidarnost, zavzetost pri delu, prijateljstvo,
medsebojna pomoč, ljubezen do društva
in pripravljenost do prostovoljnega dela v
društvu.
V društvu smo veseli vsakega novega
člana, ki se odloči uživati in deliti društvene vrednote, pomagati pri društvenem
delovanju in z rednimi obiski vadb skrbeti
za svoje zdravje v umu in telesu (Zdrav
um v zdravem telesu). Za včlanitev v
katero koli društvo je treba le poravnati
društveno članarino, ki je osnova za članstvo in omogoča aktivno sodelovanje.

Po drugi svetovni vojni se je društvo preimenovalo v TVD Partizan – Narodni dom.
Članstvo se je takrat obnovilo in povečalo, dejavnost se je širila. Poleti 1991 je
V našem društvu je vsak član celotSlovenija razglasila samostojno sezono, ki se začne vsako leto
nost, kar je pomenilo razhod
1. septembra, vabljen na vse
z jugoslovanskim športom.
društvene prireditve in dogodPartizan Narodni dom je
ke (Festival telovadbe, zaDRUŠTVENA PRAVILA,
tudi v samostojni državi
ključek sezone, obisk Dedka
SPREJETA PRED 155 LETI,
nadaljeval telovadno demraza, pustovanje ipd.),
VEČINOMA VELJAJO ŠE
javnostjo, tako splošno
dvakrat na leto pa ga o doDANES.
telovadbo kot športno gigajanju v društvu obveščamnastiko. V istem letu pa
mo še z društvenim glasilom
se je naše društvo preimeStoja. Če se član odloči za obisk
novalo v današnji naziv, Šporenega ali več društvenih progratno društvo Narodni dom.
mov (programi splošne telesne vzgoje,
programi športne gimnastike, smučanje
ali programi v našem športnem taboru v
Premanturi), mora, glede na razpise za
posamezne programe, plačati ustrezno
vadnino oz. udeležnino na smučanju in/
ali v katerem koli športnem programu v
našem poletnem taboru na jugu Istre.

Zanimivo je, da se članom zaradi nenehnih družbenih sprememb in pravil spreminjajo tudi obveznosti, ki jih je bilo včasih manj. Tokrat je z dodatnim delom za
vse člane postregel novi evropski zakon
o varovanju osebnih podatkov (GDPR). A
kot vedno smo v Športnem društvu Narodni dom prepričani, da nam bo z dobro
voljo in zgodovinskimi vrednotami uspelo
preseči tudi to prepreko. 

KAJ DOGAJA
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Zaključek telovadne sezone
2017/2018
piše: Sašo Barle

UF, SAMO šE NA
KLOPCO SPLEZAM, PA SEM
PREMAGAL POLIGON.

NEKEGA NE PRAV SONČNEGA DNE SE JE NA LETNEM
TELOVADIšČU POSTAVILO VELIKO NAPIHLJIVIH IGRAL.

NO, JAN,
POKAŽI OTROKOM,
KAKO NAJ SPLEZAJO
NA KLOP!

VODNIKI SMO
PRIPRAVLJENI,
PRIDITE OTROCIIIII!

OČI POMAGAJ! GAšPER JE REKEL,
DA ME NA KONCU ČAKA MEDALJA
MIšKE ELI. HURAAAAA!

ZARADI OBLAČNEGA IN MOKREGA
VREMENA SE JE DOGAJENJE
PRESELILO V TELOVADNICO.

NA, UJEMI
ŽOGO, ČE
LAHKO!

EJ, DRUŽBA,
KJE SE ŽE
DOBIJO ČEVAPČIČI.
SO MENDA FUL
DOBRI.

... IN SO šLI OTROCI SKUPAJ S STARšI TELOVADIT
IN PREMAGOVAT OVIRE NA POLIGONU.

STAREJšI OTROCI SO MEDTEM DOBILI
PRIZNANJA IN ZNAČKE SOKOLČEK.

ČESTITKE ZA OSVOJENO
ZNAČKO SOKOLČEK. DRUGO
LETO PA NADALJUJEMO,
A NE?

MAMI, GLEJ
ME, KAJ ZNAM!
A BOM LAHKO
NASLEDNJE LETO
SPET NA TELOVADBO
HODIL?

JUHUUU! MOKRI AIRTRACK
JE CELO BOLJ ZABAVEN
KOT SUH. ŽUUUUUUR!

KLJUB TEMU DA JE ZUNAJ POSTAJALO VSE
BOLJ MOKRO, SE JE PRAVI ŽUR šELE ZAČEL!
HMM,
LE KAKO JE VSE
TO USPELO TEM
OTROKOM NAREDITI?
RES SO BILI
PRIDNI.

ZVEČER SO OTROCI OSTALI
Z VODNIKI NA ZABAVI V PIŽAMAH.

SAMO šE BESEDILO NAJDEM NA TELEFONU ...
NO, GREMO. VSI SKUPAJ: "VSAKA ZVEZDA
NA NEBU ZAŽARI ...".

NO, TI MOJ PLIšKO. NIČ
SE NE BOJ. SAJ BOM JAZ
SPALA S TABO.

šE EN ZAKLJUČEK SEZONE SE JE KONČAL Z
OGLEDOM RISANKE IN SPANJEM NA BLAZINAH.

6-DNEVNO SMUČANJE
KOPE 2019

Smučanje je namenjeno otrokom od 5. leta starosti
naprej ne glede na njihovo smučarsko znanje. Smučanje
poteka na smučišču Kope nad Slovenj Gradcem, ki ima
zelo dobre terene in žičniške naprave za smučanje.
Nastanjeni bomo v Lukovem domu, ki se nahaja ob
smučišču in ponuja prijetno bivanje ter veliko prostora
za različne ostale aktivnosti.

OD NEDELJE,
24. 2. 2019, DO
PETKA, 1. 3. 2019.
(MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI
ZA OSREDNJO SLOVENIJO)

VABLJENI
NA KOPE!

PROGRAM OBSEGA:
• pet polnih penzionov + dodatno kosilo,
• 6-dnevno smučarsko karto,
• smučanje,
• eno nočno smuko,
• zaključno smučarsko tekmovanje,
• usposobljene vodnike z opravljeno licenco,
• avtobusni prevoz Ljubljana–Kope–Ljubljana.
DOPLAČILI:
• letna članarina za tiste, ki niso člani društva v sezoni 2018/2019,
• izposoja smučarske opreme – cena po dogovoru.
PRIJAVA:
Prijave bomo začeli zbirati po 18. novembru 2018 s spletno prijavnico.
Cene bodo objavljene v začetku septembra na naši spletni strani.

Dodatne informacije: pokličite telefonski številki 01/422 37 50, 051/664 944 (Sašo) ali nam pišite na elektronski naslov: info@narodnidom.si
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29. pokal Narodnega doma
Tudi letos smo organizirali že tradicionalno tekmovanje Pokal Narodnega doma. Nekaj zadnjih let
smo naše tekmovanje uspešno združili s Pokalom Slovenije, letos pa smo se spet odločili za nekoliko
manjšo, a nič manj simpatično obliko in Pokal Narodnega doma izpeljali kot samostojno tekmovanje.
pišeta: Vanja Kavčič in Nuša Jarc

P

otekalo je 14. aprila 2018 v Gimnastičnem centru Ljubljana. Predstavilo se
je skoraj 80 tekmovalcev moške športne gimnastike iz vse Slovenije. V prvem
turnusu je bil čas namenjen najmlajšim
tekmovalcem obveznih vaj 1, 2 in 3. Naša
ekipa dečkov obveznih vaj 1 (David, Liam,
Nil in Miklavž) je ekipno dosegla 1. mesto,
Liam pa je tudi posamezno stal na stopničkah. Ekipa obveznih vaj 2 (Gašper, Tilen, Michael David, Andrej in Maj) je ravno
tako zmagala, poleg njih pa sta se z lepimi vajami predstavila še Erazem in Brin.
Posamezno si je srebro v obveznih vajah
2 priboril Gašper. V obveznih vajah 3 so
dečki iz Narodnega doma (Anže, Matej in
Urh) zasedli ekipno drugo mesto.
V drugem turnusu so tekmovali starejši v
obveznih vajah 4 in 5 ter mladinci in člani. Med tekmovalci obveznih vaj 4 smo
edini imeli ekipo (Kevin, Gašper, Jure in
Gal), Kevin pa je prepričljivo zmagal tudi
v posamični konkurenci. Veseli smo, da
imamo v društvu spet mladince. Gregor
je osvojil 2. mesto v mnogoboju, poleg
tega pa je bil na stopničkah tudi s 1. mestom na parterju, 2. mestom na konju ter
2. mestom na bradlji in drogu. Mark si je
pritelovadil srebrno medaljo na preskoku, na parterju pa se je z najtežjo mladinsko vajo predstavil Nikolaj. Ogledali smo si lahko nastope
ČESTITKE FANTOM
vseh narodnodomskih članskih
IN TRENERJEM ZA
reprezentantov, ki so zagotovo
VSE NASTOPE.
zgled mlajšim telovadcem. Luka
Bojanc je zmagal v mnogoboju,
Sašo Bertoncelj na konju z ročaji,
Alen Dimic pa na drogu.
Tekmovanja na takšni ravni zagotovo ne
bi izpeljali brez sponzorjev in donatorjev, ki se jim zares iskreno zahvaljujemo:
Avtopreproge.si in Valina, Erfa trgovsko
podjetje, Studio Moderna Group, Pizzeria
Foculus in Atlantic Grupa d. d.
Ogromna hvala seveda prostovoljcem,
članom društva, vodnikom, trenerjem in
prijateljem, ki so nesebično pomagali pri
organizaciji. In vam dragi starši in otroci;
saj veste, brez vašega zaupanja nas ne
bi bilo! 
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PROGRAMI VADB 2018/2019

Programi
vadb in
urniki ŠD
Narodni dom
2018/2019
V društvu ponujamo široko paleto
vadb za vse generacije: telovadbo,
splošno in športno gimnastiko,
različne oblike skupinskih vadb in
akrobatiko. Verjamemo, da si bo lahko
vsak poiskal nekaj zase in tako naredil
korak k boljšemu počutju in zdravju ali
pa omogočil svojemu nadobudnežu
kakovosten in zanimiv način razvoja
vseh motoričnih sposobnosti in
socialnih veščin. Naša izjemno
usposobljena ekipa vodnikov se bo
vse čas trudila za strokovni in sodobni
pristop, pomešan s tradicionalnimi
vrednotami, ki j ih v društvu
ohranjamo že več kot 150 let. To pa so
prijateljstvo, spoštovanje, solidarnost,
delovne navade in disciplina.

V

ečjih novosti v programih društva ni, smo
pa se potrudili in pripravili še bolj zanimive
vsebine vadb. Posebej bi radi izpostavili,
da imamo ob torkih možnost sočasne vadbe, in
sicer:
• vse, ki boste otroka vpisali v program netekmovalne gimnastike ali gimnastike 1
dečki, vabimo od 18. do 19. ure na pilates z
Moniko,
• vse, ki boste otroka vpisali v program akrobatike, pa vabimo od 19. ure do 20.15 na
šakti flow.
Obe vadbi potekata v trim kabinetu na OŠ Prežihovega Voranca, ki se nahaja v neposredni
bližini Študijske telovadnice. Seveda vabljeni
na obe vadbi tudi vsi ostali.

TELOVADBA
ZA PREDŠOLSKE
OTROKE

STARŠI Z OTROKI
Vadba je namenjena otrokom
med 2. in 4. letom starosti, ki
bodo skupaj s starši z naravnimi
oblikami gibanja pridobivali prve
gibalne izkušnje, razvijali gibalne
sposobnosti, spoznavali nove igre
in vrstnike ter uživali v gibanju.
Nekateri otroci bodo tako prvič
vključeni v organizirano skupino
z vrstniki, prednost vadbe pa je,
da so starši/babice/dedki ves čas
navzoči, kar omogoča otrokom, da
se lažje vključijo v voden del programa, ter jim daje občutek varnosti in motivacijo.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek
16.30–17.30 v Študijski telovadnici.
CICIBANI IN CICIBANKE
Vadba je namenjena deklicam in
dečkom, starim od 4 do 6 let. Telovadijo samostojno pod vodstvom
naših vodnikov ter nadaljujejo usvajanje gibalnih izkušenj in prilagajanje na organizirano obliko vadbe.
Gibalni razvoj otrok spodbujamo z
igro, pri čemer otroci spoznavajo
osnovne elemente atletike, iger z
žogo, gimnastike in poligonov ter
z različnimi naravnimi gibanji sami
rešujejo gibalne izzive.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek
17.30–18.30 v Študijski telovadnici.
GIMNASTIČNI VRTEC
Vadba je namenjena predšolskim
dečkom in deklicam, starim 5 let.
Poudarek na treningih je na usvajanju osnovnih gimnastičnih prvin
z igro ter na razvijanju široke baze
motoričnih znanj. Kljub mladosti
in razigranosti je na prvem mestu varnost, zato otroke od prvega
dne vzgajamo v odgovorne in disciplinirane telovadce, ki poznajo
pravila in vrednote gimnastičnega
sveta. Vadbo je mogoče obiskovati
le dvakrat na teden.
Urnik: torek in petek 16.30–18.00
v Študijski telovadnici.

TELOVADBA IN
GIMNASTIKA ZA
OSNOVNOŠOLSKE
OTROKE

Za osnovnošolske otroke ponujamo tri sklope programov: netekmovalno in tekmovalno gimnastiko ter akrobatiko. Vsebine skupin
se razlikujejo glede na potrebe
otrok, vsem pa je skupen zdrav in
športen način življenja.
NETEKMOVALNA GIMNASTIKA
za deklice in dečke 1. triade
Namenjena je deklicam in dečkom od 6. do 9. leta, ki se radi
ukvarjajo z gimnastiko, vendar ne
želijo nastopati oz. tekmovati, in
tistim, ki jim gimnastika pomeni
le dopolnitev k ostalim dejavnostim in zato na trening prihajajo
samo enkrat na teden.
Urnik: torek in/ali petek 18.00–
19.30 v Študijski telovadnici.
NETEKMOVALNA GIMNASTIKA
za deklice in dečke
Namenjena je deklicam in dečkom od 10. do 15. leta, ki se radi
ukvarjajo z gimnastiko, vendar ne
želijo nastopati oz. tekmovati, in
tistim, ki jim gimnastika pomeni
le dopolnitev k ostalim dejavnostim in zato na trening prihajajo
samo enkrat na teden.
Urnik: torek in/ali petek 18.00–
20.00 v Študijski telovadnici.
GIMNASTIKA za deklice
Vadba je namenjena dekletom, ki
si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega znanja in nastopati
ter tekmovati v stopenjskem sistemu ženske športne gimnastike
in programu gimnastika za vse.
Dekleta so med vadbo razporejena v čim bolj homogene skupine
po starosti in znanju. Na zabaven
način se učijo elementov na vseh
ženskih gimnastičnih orodjih
(preskok, bradlja, gred in parter),
skokov na veliki in mali prožni ponjavi ter akrobatike na zračni blazini – air-tracku.

PROGRAMI VADB 2018/2019

Gimnastična šola za deklice
Skupina je namenjena deklicam, starim
6 in 7 let, ki bodo z igro spoznavale in izpopolnjevale svoje gimnastično znanje
ter tekmovale v 1. in 2. stopnji stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: *torek, sreda in petek 15.00–16.30
v Študijski telovadnici.
* za dekleta, ki hodijo v šolo na OŠ Majde
Vrhovnik, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ
Toneta Čufarja imamo organizirano tudi
pobiranje po šolah.
Gimnastika 1
Namenjena je deklicam, ki začenjajo
vadbo gimnastike in tekmujejo v 1. in 2.
stopnji stopenjskega sistema ženske
športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.00
v Študijski telovadnici.
Gimnastika 2
Je nadgradnja gimnastike 1. Dekleta tekmujejo v 3. in 4. stopnji stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.30
v Študijski telovadnici.
Gimnastika 3
Tekmovalke izvajajo že nekoliko težje
elemente in tekmujejo v 4., 5. in 6. stopnji stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.30
v Študijski telovadnici ter sreda 18.30–
20.30 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
GIMNASTIKA za dečke
Vadba je namenjena dečkom, ki si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega
znanja in nastopati ter tekmovati v programih gimnastika za vse in akrobatika.
Dečki se med vadbo na zabaven način
učijo elementov na vseh moških gimnastičnih orodjih (preskok, bradlja, krogi,
drog in parter), skokov na veliki in mali
prožni ponjavi ter akrobatike na zračni
blazini – air-tracku.
Gimnastika 1
Vadba je namenjena dečkom, ki želijo
spoznati gimnastiko in obiskujejo 1. triletje osnovne šole. Fantje se po želji udeležujejo tudi tekmovanj v gimnastiki za vse
in akrobatiki.
Urnik: popoldanska skupina*: sreda in
petek 15.00–16.30 v Študijski telovadnici.
večerna skupina: torek in petek 18.00–
19.30 v Študijski telovadnici.
* za dečke vpisane v popoldansko skupino, ki hodijo v šolo na OŠ Majde Vrhovnik,
OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Toneta
Čufarja imamo organizirano tudi pobiranje po šolah.

Gimnastika 2
Gimnastika 2 je namenjena dečkom od
4. do 6. razreda osnovne šole, ki želijo
usvojiti ali nadgraditi svoje gimnastično
znanje. Fantje se udeležujejo tekmovanj
v gimnastiki za vse in akrobatiki.
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek 18.30–
20.00 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
Gimnastika 3
Obiskujejo jo dečki, stari od 12 do 18 let,
ki se udeležujejo tekmovanj v gimnastiki
za vse, akrobatiki in skokih na veliki prožni ponjavi.
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek 18.30–
20.30 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
AKROBATIKA
Namenjena je vsem otrokom od 9. do 15.
leta. Vadba je sproščena in prilagojena
individualnim željam, sposobnostim in
predznanju. V glavnem delu vadeči prosto izbirajo, kje bi želeli vaditi, na vsakem
orodju pa je trener, ki jim pomaga z napotki. Tako lahko vadijo na veliki prožni
ponjavi, mali prožni ponjavi in atraktivni
zračni blazini – air-tracku. Tisti, ki želijo,
se lahko udeležujejo tudi tekmovanj v
akrobatiki, skokih na veliki in mali prožni
ponjavi.
Urnik: torek in/ali petek 19.00–20.30 v
Študijski telovadnici.

GIMNASTIČNA ŠOLA
ŠD NARODNI DOM

Gimnastična šola je namenjena usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski
šport. Razen v začetno skupino (gimnastična šola) je vpis možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
Gimnastična šola za dečke
Skupina je namenjena dečkom, starim
6 let, ki bodo z igro usvajali osnovne gimnastične prvine in tekmovali v obveznih vajah 1.
Urnik: *torek, sreda in petek 15.00–
16.30 v Študijski telovadnici.
* za dečke, ki hodijo v šolo na OŠ Majde
Vrhovnik, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ
Toneta Čufarja imamo organizirano tudi
pobiranje po šolah.

13

Usmerjevalni šport (dečki stari od 7 do
10 let)
Urnik: ponedeljek in četrtek 16.00–
18.30 ter torek in petek 17.30–20.00 v
Gimnastičnem centru Ljubljana.
Perspektivni šport (dečki starejši od 10
let – količina vadbe in izbor tekmovalcev v skupini je izbira trenerjev)
Urnik: ponedeljek do petek 15.00–18.30
ter sobota 9.00–12.30 v Gimnastičnem
centru Ljubljana.

GIMNASTIKA IN
SKUPINSKE VADBE ZA
MLADOSTNIKE
IN ODRASLE

Trening F.I.T.T., akro-gim, aerobika, joga,
pilates in aikido so vadbe, namenjene
mladim od 15. leta dalje in odraslim, ki
se zavedajo pomena gibanja za zdravo
življenje. Vadbi mlajši člani in mlajši člani – košarka, sta primerni za odrasle nad
20 let.
Trening F.I.T.T.
Vadba je namenjen zdravim, starejšim
od 15 let, ne glede na stopnjo telesne
pripravljenosti. Namen vadbe je izboljšati vse osnovne gibalne sposobnosti,
se naučiti novih gibanj ali pa se spomniti in ponovno usvojiti gibanja, ki smo
jih sčasoma zaradi neuporabe pozabili.
Prepletajo se gibanja vsakodnevnega
življenja, gimnastike in atletike. Učimo
se jih uporabljati in povečevati učinkovitost gibanja ter zmanjšati napor ob
obremenitvah. Vadba temelji na uporabi
lastne telesne mase in se izvaja v različnih oblikah (krožna vadba, vadba po
postajah, v parih …), z uporabo različnih
pripomočkov (gimnastična orodja, težke
žoge, elastike, palice …), v dvorani ali v
naravi.
Urnik: torek in/ali petek 7.00–8.00 v
Študijski telovadnici.

Na izbrano
vadbo se lahko
prijavite tudi
preko spleta:
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Akro-gim:
Vadba je sproščena in prilagojena individualnim željam, sposobnostim in
predznanju ter namenjena vsem srednješolcem, študentom in odraslim, ki
bi radi okrepili svoje telo, izboljšali gibljivost, pridobili oziroma izboljšali svoje
gimnastično in akrobatsko znanje, predvsem pa se gibali v prijetni družbi. Če
ste se kadar koli želeli naučiti salte, pa
si niste upali oz. niste imeli možnosti za
varno učenje, je to pravi program za vas!
Urnik: ponedeljek in/ali sreda in/ali
četrtek 20.30–22.00 v Gimnastičnem
centru Ljubljana.
Aerobika:
Pestra vadba je mešanica hi-loja, TNZ-ja in step aerobike s primesmi funkcionalne vadbe ob dobri glasbi, individualni
obravnavi in odlični družbi.
Urnik: ponedeljek in/ali sreda 20.30–
21.30 v Študijski telovadnici.
Šakti flow
Šakti pomeni življenjsko energijo. S tovrstno vadbo jo dvigujemo in ohranjamo
tako fizično, umsko kakor duhovno. Šakti
flow je dinamična vadba, ki s prehajanjem
v različne položaje v ritmu diha ujdžaji
čisti energetske kanale ter vzpostavlja
energetsko in fizično ravnovesje. Gre za
fizično zahtevnejšo vadbo z velikim poudarkom na zavedanju telesa in fokusu
uma. Težavnostna stopnja je kljub vsemu
vedno prilagojena znanju skupine.
Urnik: torek 19.00–20.15 v trim kabinetu
v OŠ Prežihovega Voranca.
Pilates
Pilates je vadba s poudarkom na krepitvi
jedra telesa – notranjih mišicah trupa,
ki so mnogokrat pozabljene pri klasičnem treningu, vendar tako pomembne
za lepo in zdravo držo telesa. Vadba se
močno osredotoča tudi na mobilizacijo
hrbtenice in povečanje gibljivosti ter je
prava protiutež sedečemu načinu življenja. Namenjena je obema spoloma in
vsem starostnim skupinam, prav tako je
primerna za ljudi med rehabilitacijo po
poškodbah ter za vrhunske športnike.
Urnik: torek 18.00–19.00 v trim kabinetu
v OŠ Prežihovega Voranca.
Aikido
Tehnike ki-aikida so zasnovane tako,
da ščitijo oba partnerja. Pravilno izvedena gibanja so miroljubna in učinkovita samoobramba. Poleg napadov z
golimi rokami, ki so lahko tako prijemi
kot udarci, se na višji stopnji vadi tudi z
lesenimi imitacijami orožja, kot so npr.
meč (bokken), palica (jo) ali nož (tanto).
Začetni tečaj je namenjen vsem moškim
in ženskam, predznanje pa ni potrebno.

Redne vadbe se lahko udeležijo vsi, ki
imajo opravljen začetni tečaj. Uro vadbe
in tedensko količino si izberete sami.
Urnik – redna vadba: torek, četrtek in petek 20.30–22.00 v Študijski telovadnici.
Urnik – začetni tečaj: ponedeljek in sreda 19.00-20.30 v trim kabinetu v OŠ Prežihovega Voranca.
Mlajši člani – splošna telovadba
Vadba je namenjena moškim od 20. leta
dalje.
Urnik: sreda 20.00–21.30 v veliki telovadnici v OŠ Prežihovega Voranca.
Mlajši člani – košarka
Košarka je namenjena moškim, starejšim od 20 let.
Urnik: ponedeljek 20.30–22.00 v veliki
telovadnici v OŠ Prežihovega Voranca.

TELOVADBA ZA
STAREJŠE

Vadbe so namenjene vsem, ki se zavedajo pomena ohranjanja gibalnih sposobnosti do pozne starosti. Pri urah
je velik poudarek na gimnastičnih vajah, s katerimi se ohranja gibljivost in
prožnost telesa, ter na vajah za moč
hrbtnega, trebušnega in nožnega mišičja, s čimer se lahko učinkovito odpravljajo ali vsaj omilijo težave s hrbtenico, kolki in koleni. Ne nazadnje pa
pomenijo organizirane oblike vadbe tudi
druženje, kar je pomembno predvsem
za starostnike, ki velikokrat potožijo
prav zaradi osamljenosti in odmaknjenosti od družbe.
Pilates za »zlatoletke«
Vadba je posebej zasnovana za tečajnice v zrelih letih. S specifičnim sistemom dihanja, gibanja in poudarkom
na nadzoru varuje hrbtenico in sklepe
celotnega telesa. Povečuje gibljivost
in razvija moč, izboljšuje koordinacijo
in ravnotežje, zmanjšuje verjetnost za
urinsko inkontinenco, stimulira povečevanje mineralne gostote zaradi mišičnih
obremenitev in posledično preprečuje
osteoporozo. Najpomembneje pa je,
da vadba spodbuja k učenju zavedanja telesa, kar je izjemnega pomena
pri vsakdanjih opravilih in dejavnostih.

Drža, nadzor mišic in zavedanje telesa v
prostoru so osnova vsakršnega gibanja.
Urnik: petek 8.30–9.30 v Študijski telovadnici.
Starejše članice 1
Telovadba je nižje intenzivnosti in je primerna za ženske, starejše od 65 let, ki že
čutijo posledice staranja, kot so zmanjšana gibljivost, bolečine v križu in sklepih …
Urnik: sreda 16.30–17.30 v Študijski telovadnici.
Starejše članice 2
Telovadba je višje intenzivnosti in je primerna za ženske po 50. letu. Vsebuje več
dinamičnih gibanj in služi kot sredstvo za
ohranjanje vitalnosti.
Urnik: sreda 17.30–18.30 v Študijski telovadnici.
Preventiva in odbojka
Vadba je primerna za moške in ženske
po 50. letu starosti. Prvi del vadbe je namenjen preventivni telovadbi, ki zmanjšuje možnosti nastanka osteoporoze in
odpravlja težave v hrbtenici, drugi del pa
igri odbojke.
Urnik: sreda 18.30–20.30 v Študijski telovadnici.

TELOVADBA V VRTCIH
IN GIMNASTIKA NA
OSNOVNIH ŠOLAH

Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav staršev, hkrati pa želimo, da
bi bila telovadba na voljo vsem, ki si je
želijo, bomo tudi letos ponudili telovadbo v nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih
dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot
interesno dejavnost. Predvidoma bomo
skupaj telovadili:
• v vrtcu Pod gradom v enotah Prule,
Poljane in Stara Ljubljana,
• v vrtcu Mladi rod v enoti Vetrnica,
• v vrtcu Jarše v enoti Kekec.
Interesno dejavnost gimnastike bomo
izvajali v:
• OŠ Prežihovega Voranca,
• OŠ Trnovo,
• OŠ Toneta Čufarja in
• OŠ Majde Vrhovnik. 
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Mens sana in corpore sano:
moje »eksperimentiranje« s
telovadbami
piše: Jelena Isak Kres

Z

a mano je drugo leto telovadbe v Narodnem domu. Lansko leto ob tem času sem za Stojo že napisala prispevek o svojem navdušenju nad F.I.T.T. treningi, ki sem jih
obiskovala prvo leto. Zato sem z njimi seveda nadaljevala
tudi to sezono in z veseljem lahko rečem, da moje navdušenje ves čas ni upadlo niti za trohico! Vzdušje je še zmeraj
imenitno, v vsem tem času je ta vadba zame postala nekaj
popolnoma nenadomestljivega.
Vendar se mi je lansko jesen zazdelo, da je prišel čas, ko bi
bilo dobro svoj telovadni urnik nekoliko nadgraditi. Ker Narodni dom na svoji spletni strani med kombinacijami, ki bi
mi koristile, ponuja akro-gim, aerobiko, pilates, šakti flow in
aikido, sem že na jesenskem dnevu odprtih vrat preizkusila
nekatere izmed teh aktivnosti. Nazadnje sem se odločila,
da bom svoj F.I.T.T., ki poteka dvakrat na teden, dopolnila
še s pilatesom, ki poteka enkrat na teden, in akro-gimom,
ki sicer poteka trikrat na teden, vendar je mogoče izbrati
tudi samo en termin.
Tako sem se vpisala v kar štiri termine v tednu. Domači in
prijatelji so me gledali že rahlo postrani, češ ali si prepričana, ali ne bo to morda malce preveč ... Ampak kdor ne poskusi, ne ve. Opogumila sem se in se vpisala na vse izbrano.
Torki so bili še posebej pestri, saj sem imela zjutraj F.I.T.T.,
zvečer pa pilates. Razpoloženje na pilatesu je bilo prijetno, vaje domišljene pa tudi sama intenzivnost vaj in raven
zahtevnosti sta bili, vsaj zame, ravno pravšnji. Žal pa so že
po nekaj mesecih moje druge obveznosti prišle navzkriž s
terminom pilatesa. A nisem se vdala, ampak sem se takoj
prepisala na jogo šakti flow, ki poteka v nekoliko poznejšem
terminu.
Tudi šakti flow me ni razočaral. Četudi je to tip joge, ki precej presega moje zmogljivosti, pa še termin je nekoliko daljši, sem se pri vadbi počutila več kot odlično. Osredinjenost,
nadzorovana drža v različnih, včasih zelo napornih položajih, trud za zunanje in notranje ravnovesje, od tehnik dihanja do stoje na glavi, skratka, odkrila so se mi nova obzorja
aktivnosti in miru obenem, pa še marsikaj zraven. Tako pilates kot šakti flow bi si zaslužila poseben prispevek. Ampak danes bi rada opisala predvsem svoje telovadno leto v
celoti. Ko pogledam nazaj, ugotovim, da je bil čas, ko sem
obiskovala kar štiri vadbe na teden, od tega dve celo v is-

tem dnevu, zame verjetno vrhunec telovadnih aktivnosti, ki
sem si jih privoščila med vsemi rednimi obveznostmi.
Treningi akro-gima potekajo v lepi svetli telovadnici z gimnastičnimi orodji in s številnimi športnimi pripomočki.
Vadbo usmerjajo trije trenerji. Prve pol ure je posvečene
skupnemu ogrevanju, v preostalih šestdesetih minutah pa
si vadeči poljubno izbiramo raznovrstna gimnastična orodja in rekvizite. Prožni parter z veliko jamo, gredi, moške in
ženske bradlje, vrvi, krogi, velika prožna ponjava, dolga prožna ponjava, blazine vseh vrst in oblik, žoge ... in še in še.
Možnosti ne zmanjka nikoli, prej časa. Čudovito se mi zdi,
da si lahko svoj trening sestaviš povsem individualno: glede
na svoje želje, potrebe in sposobnosti.
Zime s takimi vadbami minejo hitro in sploh niso več tako
neprijetne kot nekoč, ko sem zgrbljena v zakrnelost samo
nemočno čakala, da minejo. Predvsem pa mi pomagajo ohranjati mentem sanam in corpore sano, zdrav duh v zdravem
telesu. A kljub vsemu mojemu navdušenju je bilo – če smo
realistični – že zdavnaj jasno, da so štiri vadbe v tednu res
nekoliko veliko. Kaj šele dve v istem dnevu. Zato moram nekoliko skrušeno priznati, da sem morala torkov termin šakti
flowa v drugem semestru zaradi vseh obveznosti nazadnje
opustiti, čeprav mi je bil zelo všeč in mi je izjemno koristil:
mens sana se mi je torej vrnila že po enem semestru. Zato
imam za prihajajočo sezono spet zagnan, čeprav nekoliko
zmernejši načrt: telovadba trikrat na teden. 
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V dolgi zgodovini društva je svoje izkušnje in znanje prenašalo na vadeče že mnogo vodnikov in vodnic,
ki so kljub enotnim društvenim načelom telovadbe s sebi lastnim pristopom bogatili generacije članov
društva. S prav posebno energijo in motivacijo svoje delo v društvu opravlja Gašper. Iskanje vedno novih,
zanimivejših načinov izvedbe posameznih vadbenih enot, spremljanje najnovejši svetovnih smernic na
področju telesne priprave ter energija, ki poganja njegov bit, so tiste lastnosti, ki ga delajo v tem trenutku
za težko pogrešljiv člen med vodniki ŠD Narodni dom. Pa še ena njegova lastnost me vedno znova navduši.
To so vedno nove ideje, ki jih pri Gašperju nikoli ne zmanjka. Ideje o izboljšavah in spremembah, ki jih redno
prinaša v pisarno, so včasih resda težko uresničljive, vendar – kako se ne veseliti vsakega obiska, ki ga ne
moreš preslišati, saj je njegov korak po stopnicah do pisarne vedno hiter in glasen. Usta pa največkrat v
širokem nasmehu, da ne pišem o očeh, iz katerih že prihajajo jasni znaki, da se mu je porodila spet nova,
mogoče celo zelo odštekana ideja.
piše: Sašo Barle

Gašper, tudi za tebe klasično vprašanje,
ki ga postavljam na začetku vsakega
intervjuja. Kdaj in kako si prišel v Narodni dom in kakšni so tvoji spomini na to
obdobje?
V društvo sem prišel pri štirih letih.
Mami me je pripeljala na vadbo cicibanov, ki sem jo nekaj časa obiskoval
z največjim veseljem. Potem pa me je
veselje minilo. Kaj se je zgodilo, da sem
začutil odpor do telovadbe, mi še vedno ne zna nobeden razložiti. Po mojem
je del krivde pri meni, saj sem si želel
samo brez nadzora tekati po telovadnici, in tudi pri takratni vodnici, ki mi
preprosto ni bila všeč. Želel sem prekiniti vadbo, vendar je mami vztrajala,
da moram nadaljevati do konca sezone.
Tako sem skoraj pol leta telovadbo opazoval na klopci v naročju svoje mame,
ki je upala, da se bom premislil in začel
telovaditi. Ne glede na vse se lahko na
tem mestu zahvalim mami, da je vztrajala in mi ni dovolila, da bi prekmalu
obupal. Se mi zdi, da dandanes starši
vse prevečkrat delajo ravno to napako
in prehitro popustijo otrokom. Na koncu
je staršem in navadno tudi otrokom žal,
da niso dlje vztrajali pri neki dejavnosti. Ugotovil sem, da je dobro poslušati
starše, ko si mlajši, saj sam v mladosti
nimaš najboljše predstave, kaj je dobro
in pravilno. Starši pa to predstavo imajo
in bi morali bolj vztrajati pri svojih odločitvah.
Kako to, da te je mama pripeljala v Narodni dom in ne v katero drugo društvo?
Je v tvoji družini že pred tabo kdo obiskoval vadbe v društvu oz. bil kakor koli
povezan z njim?
Mislim, da je hodila na taborjenje v Premanturo oz. mogoče še celo prej na Valovine moja babica. Poleg tega se mi zdi,
da je sodelovala pri društvu, vendar ne
vem, kakšno vlogo je imela. Mislim, da je

imela mami zato neki odnos do društva
že prej. Pri mojem vpisu na taborjenje pa
so imeli pomembno vlogo tudi naši družinski prijatelji in njihovi otroci, ki so se
vpisali na taborjenje.

Res je. Ko sem prvo leto postal vodnik
v Premanturi, sem se jeseni pridružil
vodniški ekipi v Ljubljani. V bistvu sem
takrat gledal na stvari precej drugače kot prej, poleg tega me je tovrstno
delo zanimalo zaradi vpisa na fakulteto
za šport. Predvsem sem želel že med
študijem pridobiti neposredne izkušnje
z delom v telovadnici, marsikdaj sem
tudi kaj, o čemer so nam predavali na
fakulteti, takoj lahko preizkusil oz. videl,
kako deluje na vadbah. Obstaja namreč
kar precejšnja razlika med teoretičnim
modelom in praktično izvedbo vadbene
enote. Delo v telovadnici mi je zato dalo
precej širšo sliko, kot pa bi jo dobil, če
bi samo obiskoval predavanja in vaje na
fakulteti.

Kot si že sam povedal, se je tvoja telovadna kariera že po enem letu klavrno
končala. Si pa zato toliko bolj z veseljem
hodil na društvene letne tabore v Premanturo. Kdaj si začel obiskovati tabor
in kakšna so bila tvoja prva leta?
Z obiskovanjem tabora sem začel v 2.
taborni skupini v vrstah, in to pri šestih letih. Mislim, da takrat v 2. skupini
sploh ni bilo dovoljeno taboriti pri teh
letih, vendar sem bil deležen odpustka
taborovodje, ker je bil na taborjenju tudi
moj starejši brat Jan. V bistvu se prve
Premanture spomnim še zelo dobro.
Je bil vpis na fakulteto za šport tudi
Predvsem prvi teden taborjenja mi je
posledica vpliva oz. vzora katerega izostal v kar neprijetnem spominu zaradi
med tvojih vodnikov, ki so te spremljali
Premanturiade. Razvrščen sem
na taborjenju, ali so razlogi za vpis
bil namreč v tekmovalno vrsto,
kje drugje?
kar je pomenilo, da nisem bil
Mislim, da ne. V bistvu sem
več skupaj z Janom in fansi želel vpisa na fakulteto
KOT CICIBAN SEM
ti iz svoje vrste. Kar v biza šport že v osnovni šoli,
stvu ni bilo nič groznega,
saj mi je bil ves čas vzor
SI ŽELEL LE BREZ
samo jaz sem si takrat
osnovnošolski profesor
NADZORA TEKATI PO
predstavljal, da bom do
športne vzgoje, ki se mi
konca taborjenja ostal v
je zdel pravi frajer, ker se
TELOVADNICI.
tej tekmovalni skupini, ki
je ukvarjal z mnogo različse je imenovala “Skret majnimi športi. Zadnja štiri leta
stri”. No, seveda sem še pred
osnovne šole smo imeli vsako
koncem taborjenja vse skupaj douzimo tedenski tabor oz. smučanje
mel in sem na taborjenju samo še užina Krvavcu. In meni se je zdelo to, da je
val. Na taborjenje v 2. skupino sem hodil
profesor cel mesec službe na smučavse do 16. leta. Po dveletnem premoru
nju nekaj najlepšega. Sem se pa o tem
pa sem se pri osemnajstih spet vrnil v
z njim pogovarjal kakšno leto nazaj in
Premanturo kot pripravnik in nato nadami je povedal, da je to ena od groznejših
ljeval delo vodnika v 1., 2. in 5. skupini.
stvari, ki jih mora organizirati, in da mu
je vsak dan, ki ga preživi na smučišču,
Ko si pokazal interes za vodniško delo
zelo naporen. Še posebej v teh časih, ko
v Premanturi, si hkrati začel tudi v tese otroci ter njihova vzgoja in dojemanje
lovadnici. Kaj te je prepričalo, da si se
avtoritete močno spreminjata. Še dobro,
spet vrnil na kraj “zločina”?
da mi tega ni povedal že prej.
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V Narodnemu domu si začel kot vodnik
predšolskih otrok, kasneje si delal v
praktično vseh programih društva. S
katero populacijo je delo najprijetnejše
in v največje zadovoljstvo?
Najprej sem začel kot pripravnik pri
cicibanih in začel spoznavati delo v telovadnici. Ob nesebični pomoči ostalih,
starejših vodnikov sem pridobil zelo
veliko uporabnih informacij in se posledično hitro učil ter napredoval. Tako
sem počasi začel delati pri drugih vadbah. Za mene je vsaka vadbena enota
nekaj posebnega in se še vedno med
vsako uro učim oz. spoznam kaj novega. Zato težko rečem, katera vadba mi
je najljubša in s katero populacijo najraje delam. Dobro se počutim pri vseh
vadbah, saj mi vsaka posebej predstavlja poseben izziv in veselje.

Mraza, pustna zabava, zabava v pižamah in zaključni piknik, ki niso del rednih vadb in jih društvo za člane organizira brezplačno, si praktično vedno
prisoten in tudi obremenjen s kakšno
od odgovornejših vlog. Kako gledaš na
te dejavnosti društva? Ti predstavljajo
breme ali meniš, da so pomembne in je
zaradi tega smiselno vlaganje dodatnega časa in energije?
Vsekakor je organizacija teh dogodkov
pozitivna stvar in je pomembna za vse
člane društva, tudi za vodnike in samo
društvo. Opažam pa, da se je pogled na
te dejavnosti rahlo spremenil. Ko sem
jaz prišel v društvo, je bilo vsem vodnikom zelo pomembno, da smo pri vseh

Omenil si, da si dobil in še vedno dobiš
veliko znanja in idej od ostalih vodnikov
in vodnic. Kakšno je tvoje mnenje o tem
pretakanju informacij med vodniki in o
skupnem iskanju najboljših rešitev?
Za uspešno delo sem mi zdi povezanost vodniške ekipe zelo pomembna.
Konec koncev med letom preživimo
skupaj kar precej ur v telovadnici, zato
je pomembno, da se med sabo dobro
razumemo in smo se pripravljeni drug
od drugega učiti. Glede na to, da imamo
različne načine dela in pristope k reševanju določenih situacij, se lahko med
sabo na vsaki uri učimo, se opazujemo in analiziramo ter s tem vsi skupaj
rastemo. Tako po strokovni kot tudi po
človeški plati. Na koncu to prinese vadbo, ki je dobro izpeljana in je hkrati zelo
kakovostna. Pri prenašanju informacij
in znanj v društvu se mi zdi pomembno,
da smo skupaj vodniki različnih generacij in tako dopolnjujemo svoja znanja
z informacijami starejših ali mlajših generacij. Predvsem na začetku vodniške
poti je zelo pomembno, da imaš
ob sebi nekoga bolj izkušenega in da prihaja do
medgeneracijskega
prenosa izkušenj
in znanj. Moram
aktivnostih zraven, da sopa na tem mestu
delujemo in se družimo.
NAJTEŽJA VADBA
še dodati, da se
To mi ni nikoli predstavljami zdi ravno tako
lo dodatnega bremena.
JE REDNA VADBA.
pomembna tudi
Danes pa se nam včasih
dobra komunikacizgodi, da se nas zbere
ja in sodelovanje s
malo. Kar ni prav, saj je nepisarno in vodstvom
govanje društvene pripadnodruštva. Sam sem bil
sti še posebej v teh časih zelo
vedno deležen take popomembno. Menim, da tovrstni
moči, kar mi je marsikdaj olajdogodki prispevajo k temu, da se člani
šalo delo v telovadnici.
v društvu počutijo dobro in se mogoče
zaradi tega več družijo s podobno mislePri društvenih dogodkih, kot so na pri- čimi. To je vsekakor pomembno za vse,
mer novoletni nastop z obiskom dedka ki skrbimo za obstoj in napredek društva.

Študij na Fakulteti za šport, ki ga boš
prav kmalu končal, si usmeril na področje kineziologije in zato dobro poznaš nove trende in oblike vadb v svetu
in pri nas. Kakšno je tvoje mnenje o
poplavi različnih funkcionalnih vadb,
boot-campov, individualnih treningov,
treningov teka s trenerjem in podobno? Katera je po tvojem mnenju bistvena aktivnost, ki je pomembna za zdravo
življenje in kaj se ti zdi mogoče pretiravanje in nepotrebno?
Upam, da bom res kmalu končal magistrski študij kineziologije. V bistvu mi
manjka samo še magistrsko delo, za
katerega upam, da bo dokončano še
pred izidom te Stoje. Na tvoje vprašanje o primernosti posamezne vadbe
nimam čisto natančnega odgovora.
Že med študijem sem se pri različnih
profesorjih srečeval z različnimi pogledi na to, kateri športi in oblike vadbe
so pomembnejši od drugih. Zelo dobro
pa sem si zapomnil vprašanje enega
od profesorjev, ki nas je vprašal, kateri šport se nam zdi najtežji. Seveda je
od nas dobil zelo različne odgovore.
Vsi po vrsti so ga spravljali v smeh, saj
nam je na koncu povedal, da je najtežja
vadba tista, ki je redna. In to se mi zdi
bistveno in najpomembnejše pri vsem
skupaj. Redno udejstvovanje pri kateri
koli vadbi je najtežje. Predvsem zato,
ker vsak od nas lahko v nekem trenutku
v življenju najde bolj ali manj upravičen
izgovor za to, da se vadbe ne udeleži.
Moj odgovor je torej, da je redna vadba
najboljša vadba.
Pred dvema sezonama si v društvu začel voditi neke vrste funkcionalno vadbo – trening F.I.T.T.. Kaj je pri tej vadbi
bistveno in kaj prinaša največje koristi
vadečim?
Na začetku nisem bil čisto prepričan,
kako naj bi zapeljal vadbo. Seveda sem
imel izdelan princip, sem pa izvedbo
prilagajal – in jo še vedno – vadečim in
njihovim trenutnim sposobnostim. Trenutno je skupina precej homogena, zato
je trening izpeljati zelo lahko. Seveda pa
je skupina odprta in z veseljem sprejmemo nove člane. Ves čas se namreč
trudim vadbo kar se da prilagajati posameznikom in jim s svojo energijo pomagati pri doseganju zastavljenih ciljev.
Pri tem mi zelo pomagajo tudi vadeči, ki
vadbo redno obiskujejo in so kljub zgodnji uri vedno dobre volje.
Spomladi si bil na rednem volilnem občnem zboru izvoljen v upravni odbor
društva. To pomeni, da se začenjaš
aktivno vključevati tudi v delovanje in
razvoj društva. Kako gledaš na trenutni
položaj društva ter v kateri smeri naj bi

INTERVJU
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se razvijal v prihodnosti?
To, da sem postal član upravnega
odbora se mi za zdaj še ne pozna.
V bistvu sem bil do zdaj samo na
volilnem občnem zboru. Tako da še
nimam jasne slike, kako te zadeve
delujejo in kako lahko pomagam
pri vodenju društva. Mislim pa, da
bom to zelo kmalu izvedel in se s
tem delom društvenega delovanja
spoznal. Glede na informacije, ki jih imam, menim, da
društvo trenutno deluje
zelo dobro. Po mojem
GIMNASTIKA JE
mnenju je zelo dobBAZIČNI ŠPORT IN
ro, da imamo poleg
rekreativnih vadb
PREDSTAVLJA DOBRO
poskrbljeno še za
tekmovalni šport
OSNOVO TUDI ZA
in da je postavljena
UKVARJANJE Z
piramida. Gimnastika je namreč bazični
DRUGIMI ŠPORTI.
šport, ki predstavlja
zelo dober otrokov motorični razvoj in konec koncev dobro osnovo za ukvarjanje
z drugimi športi. To bi po mojem
mnenju morala biti tudi usmeritev
za prihodnost.
Za konec pa še bolj sproščeno
vprašanje. Med vodniki si trenutno
gonilna sila produciranja novih
idej, s katerimi bi še okrepili druženje med vodniki in pripadnost
skupini. Ročni nogomet, ki je postal nadvse priljubljeno druženje
med vodniki, je bil tvoja domislica.
V pisarni si nas prepričeval toliko
časa, da smo jo na koncu izpeljali.
Kakšna bo tvoja naslednja ideja,
da se malce pripravimo?
(pred odgovorom zelo dolg in
iskren smeh) Vse te ideje, tudi
ročni nogomet, se mi v glavi porajajo sproti in jih prav posebej ne
načrtujem. Imam bujno domišljijo
in vedno iščem stvari ter ideje, ki
so mi všeč in so uporabne v skupnem vodniškem življenju. Ko pride prava ideja, se prepustim toku.
Poizkušam jo izpeljati, če ne gre,
se navadno kmalu porodi druga. V
tem trenutku nimam nobene sveže ideje, ampak imam občutek,
da bo prišla prav kmalu. In ja, še
vedno bom trkal na vrata pisarne.
Predvidevam, da sta me s Karin
vedno vesela, in si mislita: “O, glej
ga, Gašperja, že spet ima kakšno
pametno idejo!” Priznam, da vse
ideje niso vedno najuporabnejše
in najkoristnejše, smo jih pa kar
nekaj uresničili, kar se mi zdi zelo
fino. Upam, da bom v prihodnosti
lahko uresničil še katero od njih. 
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Novice iz gimnastičnega centra
Pozdravljeni, najmlajši, mlajši in malo starejši bralci naše Stoje. Pol leta je naokoli in
čas je, da vas seznanimo s potekom in rezultati spomladanskega dela sezone. Že v
prejšnji številki smo omenili, da je januarja v naše društvo prestopil uspešen slovenski mnogobojec Luka Bojanc, tokrat pa si lahko z našim edinim članskim tekmovalcem, ki tekmuje v mnogoboju, preberete krajši intervju.
piše: Igor Ivanuš

T

okratna zima nas je dodobra potisnila v telovadnico Gimnastičnega centra Ljubljana. Naši najmlajši so imeli veliko
časa za piljenje novih elementov v obveznih vajah 1, 2 in 3,
malo starejši kadeti in mladinci pa so se trudili osvojiti čim več
novih težjih elementov pravilnika FIG-a, ki so jih potem dodajali
v svoje kadetske in mladinske sestave. Opravljenega je bilo kar
nekaj dela, fantje so bili pridni in rezultati primerni. Omenil bi
samo nekaj res izjemnih uvrstitev naših najmlajših in malo starejših tekmovalcev.

Zaključek in glavna tekma za tekmovalce v obveznih vajah in
pokal Slovenije je tokrat potekal v Rušah. V OV1 je Liam Tim
Čeč osvojil tretje mesto, Gašper Kirn je ponovil rezultat iz Pokala Narodnega doma, prav tako Anže Zalaznik. Med kadeti je
na konju z ročaji »deklasiral« vso konkurenco Mitja Nastran z
oceno 12,20. Kevin Buckley je prvič tekmoval s starejšimi tekmovalci in se redno uvrščal na četrta mesta. Super popotnica
za treninge v Švici, kamor se Kevinova družina seli v avgustu.
Kevin in Michael, želimo vama veliko dobrih treningov in uspehov v drugi državi, bosta pa fanta seveda še tekmovala za slovensko reprezentanco.

Na tradicionalnem pokalu Narodnega doma, ki je tokrat potekal le v trenažnem delu Gimnastičnega centra je Liam Tim Čeč
v obveznih vajah 1 osvojil odlično 3. mesto, ekipno
Pri mladincih je na pokalu Slovenije uspešno nastopal Grepa so bili fantje celo prvi. Tudi Gašper Kirn, ki je
gor Turk, ki si je nabral kar nekaj odličij. Članska tekmotekmoval v obveznih vajah 2, je osvojil odličvanja v svetovnem pokalu so se začela v avstralskem
no 2. mesto. Najmlajši so tekmovanja naMelbournu, kjer je Sašo Bertoncelj prišel v finale na
daljevali na Pokalu Viča, kjer je v OV1 prvo
konju z ročaji in na koncu po napaki osvojil osmo
ZAVZETOST PRI
mesto osvojil David Čeč, Liam je bil tretji.
mesto. Rezultat je popravil v Bakuju dva tedna
TRENINGIH SE JE
V OV2 je tokrat s tretjim mestom na stokasneje s petim mestom. Na svetovnem pokalu v
OBRESTOVALA Z USPEHI
pničke stopil Michael Buckley. Izkazal se
Kopru se je Sašo v finalu na konju z ročaji zavihtel
je tudi naš perspektivni mladi telovadec
na tretje mesto, kar je dobra popotnica za avguNA TEKMOVANJIH.
Anže Zalaznik, ki je v OV3 osvojil 2. mesto
stovsko evropsko prvenstvo v škotskem Glasgowu.
v mnogoboju.

SAŠO
BERTONCELJ
SREBRN NA EP
Sašo je sredi avgusta pri
34 letih osvojil še tretjo
medaljo na evropskih
prvenstvih. Po dveh
bronastih je bil tokrat v
Glasgow-u drugi in osvojil
srebrno medaljo. Ob vseh
težavah s poškodbami
in smolo na preteklih
tekmovanjih je izjemen
dosežek gotovo prava
vzpodbuda za nadaljnje
delo in motivacija za
uresničitev cilja – nastop
na OI v Tokiu 2020. Iskrene
čestitke in držimo pesti za
naslednja tekmovanja!

NOVICE IZ CENTRA
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LUKA BOJANC, EDINI ČLANSKI TEKMOVALEC V MNOGOBOJU
Luka Bojanc je delaven fant, priden študent z jasnimi cilji v športu, v katerem se
moraš ogromno odrekati, še več trenirati, ostati realen, skromen in imeti veliko
pozitivne energije, da vztrajaš in dosežeš lastne cilje. Luka je star 21 let, ko ni
v telovadnici, se posveti svojim hobijem,
fotografiji, snemanju videov in druženju s prijatelji ob igranju nogometa na
playstationu. Tole nam je zaupal:
Kako in kdaj si začel trenirati športno gimnastiko in kdo te je za ta šport
navdušil?
Gimnastiko sem začel trenirati v prvem
razredu osnovne šole predvsem zaradi
Mitje Petkovška in Aljaža Pegana. Povod
za začetek moje gimnastične kariere pa
je bilo predvsem moje zdravje, saj sem
bil pogosto bolan.
Kateri so dosedanji tvoji najboljši
uspehi?
Moji najboljši uspehi so zmaga na državnem prvenstvu v mnogoboju v članski
kategoriji, nastop na svetovnem pokalu,
nastop na EYOFU v Utrechtu, nastop na
univerzijadi v Tajpeju in uvrstitev na sredozemske igre v španski Tarragoni.
Zakaj si se decembra 2017 odločil za
zamenjavo društva in trenerja?
Konec leta 2017 se je v moji športni
karieri zgodila velika sprememba.
Prestopil sem v Športno društvo
Narodni dom, s tem pa sem dobil novega trenerja Sebastijana
Piletiča, ki mi je že v preteklosti
pomagal, da sem prestopil iz

KOT MNOGOBOJEC IMAM
NA VOLJO ŠEST ORODJI.
NAJLJUBŠE JE TRENUTNO
DROG.

C-programa v A-program.
To se je zgodilo predvsem zaradi finančnih težav v mojem prejšnjem klubu.
Katere športne cilje imaš v nadaljnjih
nekaj letih?
Moj največji cilj v naslednjih letih je, da
izboljšam svoj mnogoboj in se v prihodnosti uvrstim na olimpijske igre.
Trenutno si skoraj edini članski mnogobojec. Katero je tvoje najljubše in
najzanesljivejše gimnastično orodje?
Trenutno sem res edini članski mnogobojec, upam, da se to v prihodnosti
spremeni. Moje najljubše orodje je trenutno drog, se pa to pri meni hitro, lahko
bi rekel kar dnevno spreminja, saj imam
na voljo šest orodij.

Imaš v pretekli in sedanji gimnastični
srenji kakega vzornika, idola?
Seveda, tako kot vsi športniki imam tudi
jaz nekaj idolov. Veliko jih prihaja iz slovenskih vrst, saj drug drugega motivirajo do boljših rezultatov. Sprejeti in slišati
kašen nasvet starejših telovadcev je
zelo spodbudno. Od svetovnih tekmovalcev je moj glavni idol Kohei Uchimura.
Vemo, da si tudi študent. Nam izdaš,
kaj študiraš?
Letos sem začel študij medijske produkcije, smer videoprodukcija. Študiram
z veseljem, saj je to tisto, kar me poleg
gimnastike najbolj veseli. Z videoprodukcijo se ukvarja tudi moj oče, ki me je
zanjo navdušil že v mladih letih. Že pred
odhodom na sredozemske igre sem končal prvi letnik, zato bom poleti lahko nemoteno treniral brez drugih obveznosti.
Imaš morda dekle?
Imam dekle Saro, ki je z menoj na vseh
mojih poteh. Skupaj sva že tri leta.
Kako ti uspe usklajevati študij, treninge in zasebno življenje?
Študij in treningi mi vzamejo veliko časa,
tako da mi ostane nekaj manj za zasebno
življenje. To skušam nadoknaditi med vikendi, ko se vračam v Novo mesto.
Imaš za konec kakšen nasvet za
mlajše telovadce?
Najboljši nasvet, ki ga lahko dam
mlajšim tekmovalcem, je, da sledijo svojim sanjam, da delajo to,
kar jih veseli. Pomembno je, da
ne obupajo, ko jim je težko. Po
tem se razlikujejo povprečni
od tistih boljših. 
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NAŠI ČLANI PIŠEJO

Primerna gibalna aktivnost
– znosna starost
Razvite civilizacije so že pred našim štetjem ugotovile, da je zdrav duh lahko obstaja le v zdravem telesu. To dejstvo velja še danes, kljub temu da je znanost v zadnjem stoletju tako napredovala, da lahko
raziskovalci na področju medicine, kineziologije, biomehanike, genetike … človeka in njegovo delovanje
analizirajo tako rekoč do zadnje celice.
piše: Marica Žakelj
Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost in potreba od prvih
dni življenja. Spada med osnovne človekove potrebe (Maslow,
Roemich, Clark, idr., 2004), je izraz zadovoljstva, svobode, igrivosti in ustvarjalnosti.

Če bi se izognili dejavnikom tveganja in zdravo živeli, bi bilo po
njihovem mnenju 80 % manj prezgodnjih smrti zaradi srčnih in
žilnih bolezni, 80 % manj diabetesa tipa 2 in 40 % manj onkoloških bolezni (World Health Organization, 2006, 2007).

Človekov osnovni telesni razvoj se v glavnem konča okrog 20.
leta, duševno pa naj bi se človek oblikoval do smrti. V tesni povezavi z razvijanjem človeka nastopa zdravje.

Korenine našega zdravja se vzpostavijo prej, kot si večina ljudi
predstavlja. Treba je iti daleč, daleč nazaj, vse do našega spočetja, do načina življenja naše matere, njene družine, kasnejšega življenja … Vse, kar se je v dobi odraščanja v dobrem in
slabem dogajalo z nami, nosimo vse življenje s seboj.

Čeprav je pojmovanje zdravja vedno prilagojeno strukturi in
dinamiki družbe, so osnovno opredelitev zapisali leta 1946 v
pripravah na ustanovitev Svetovne zdravstvene organizacije.
Ta definicija velja še danes. V ustavi te organizacije piše, da je
zdravje stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega
blagostanja in ne samo odsotnost bolezni ali nemoči.
Življenje je možno oblikovati in bogatiti do zadnjega, čeprav nihče ne ve, koliko časa bo živel.

Prvine zdravja so telesne, duševne in socialne. Četudi o njih lahko ločeno razpravljamo, se med seboj tesno prepletajo. Zdravje
vse svoje prvine združuje v celovito vrednoto.
Odločitev za zdravo življenje je v vsakem primeru zelo osebna,
predvsem pa prostovoljna. Vsak ima pravico, da življenje preživi
po svoje, četudi popolnoma nezdravo. Vendar do tega ne moremo biti povsem brezbrižni.

NAŠI ČLANI PIŠEJO

Za zdravje v starosti opustimo (oziroma močno omejimo) škodljive navade in razvade. Telesna aktivnost naj bo zmerna, a redna. Delo v hiši in na vrtu, hoja, kolesarjenje, plavanje so vsaki
starosti primerne aktivnosti (Ulaga, 1999). Mi zagotovo dodajamo: starostnik naj bi se ukvarjal s primerno splošno telesno
vadbo, s katero bo ohranjal elastične mišice, si utrjeval sklepe
in imel primerno telesno kondicijo.
KAKO POTEKA VADBA ZA STAREJŠE?
V različnih športnih društvih (v mojem primeru je to
ŠD Narodni dom), dnevnih centrih aktivnosti za
starejše in drugod ponujajo razne oblike vadb.
Posameznik pa se mora odločiti, ali je zanj
določena aktivnost primerna.
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različne starosti z možnostjo prehoda oziroma enega obiska
informativno in brezplačno (tako je organizirano delo v ŠD Narodni dom). Kandidati imajo možnost spoznati vrsto vadbe in
ustreznost svojim sposobnostim in zmožnostim.
KAKO SE STAREJŠI ODZIVAJO, PRIJAVLJAJO?
Posamezniki pridejo v organizirano ustanovo, ker preberejo
razpis, ker jih povabijo prijatelji, družinski člani, ker preberejo
vabilo na ''dan odprtih vrat'', ker jim to svetuje zdravnik …

ODLOČITEV

MOJE POZITIVNE IZKUŠNJE PRI DELU S STAREJŠIMI:
V ŠD Narodni dom sem prevzela skupino starejših članov, ki nikoli prej niso imeli ženske vaditeljice. Ko me je vodstvo obvestilo, da bom
prevzela seniorsko skupino, sem se kar malo
zamislila: veliko različnih starostnih skupin
sem že vodila, tudi različnih zvrsti (vadbo
za predšolske otroke, mladinsko rekreativno vadbo , rekreacijo za ženske srednjih let,
športno gimnastiko …), starostnikov, in to samih moških, pa še nikoli.

V organizirani ustanovi starejši najlažje
ZA ZDRAVO
pridejo do vadbe, zanje primerne tako
ŽIVLJENJE JE
po strokovnosti kot po intenzivnosti. To
pomeni, da vodstvo ustanove pridobi
OSEBNA IN
ustrezno izobražene vaditelje, ki poznajo
PROSTOVOLJNA.
značilnosti oziroma sposobnosti starejših.
Vaditelji morajo biti sposobni prepoznati
pozitivne, še bolj pa negativne odzive vadečih in oblikovati oziroma sestaviti način vadbe,
Vadeči so bili člani seniorske skupine že dolgo vrsto
ki bo članom njihovim skupine ustrezal. Po potrebi
let in zanje je bila napoved, da bodo dobili žensko vopa mora biti ta vaditelj tudi sposoben vadbo prilagoditi
dnico, pravi šok. Nekateri so protestirali pri vodstvu društva, a
takoj, ko opazi določeno negativno odzivanje.
so jim v društvu svetovali, naj se najprej srečajo z mano in poskusijo vaditi z ''novo metlo''. Po nekaj urah vadbe so isti možje
Vaditelj mora biti sposoben prepoznati nepravilno izvajaje dolo- ''vzeli besedo nazaj'', ker jih je moj način vadbe povsem zadočene vaje in mora posameznika ali celotno skupino na to ustre- voljil. Ob priložnosti so mi to tudi priznali. Zadovoljna sem, ker
zno opozoriti.
skupina še obstaja. Nekateri člani so odšli (nekaj od njih tudi za
vedno), nekatere so odgnale zdravstvene težave, nekateri pa
Vadba za starejše je praviloma usmerjena v pridobivanje oziro- so se po letu, dveh premora spet vrnili.
ma ohranjanje osnovne moči, gibljivosti, ravnotežja in v aerobno vadbo nižje intenzivnosti. Posebna pozornost naj bo name- KAJ NAJ SPREMENIMO, DA BO VEČ STAROSTNIKOV FIZIČnjena preventivnim vajam proti težavam v hrbtenici in vajam za NO AKTIVNIH?
preprečevanje osteoporoze.
• Vprašala sem člane svojih skupin in povedali so, da je eden
izmed vzrokov precej draga vadba.
Zelo ugodno za vadeče in vaditelja je, če skupina ostane dlje • Drugi vzrok je oddaljenost od mesta, kjer izvajajo vadbo,
časa skupaj. Tako drug drugega dobro spoznajo, predvsem pa
primerno za starejše.
vaditelj lažje načrtuje vadbo, ki njegovim ''klientom'' omogoča Menim, da moramo vedno znova vabiti v društvo nove člane
napredek v fizičnem in psihičnem smislu.
tudi tako, da se pojavljamo na različnih posvetih, dnevih športnih dejavnosti za starejše, z oglaševanji na radiu, TV in v tiskaOrganizirane ustanove praviloma organizirajo različne vadbe za nih medijih. 

Viri:
Toš N., Malnar B. (2002). Stališča o zdravju in zdravstvu V: Toš N., Malnar B. Družbeni vidiki zdravja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Ramovš J. (2003). Kakovostna starost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Voljč B. (2007). Zdravo staranje. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.
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Gymnastikhøjskolen Ollerup
– šolanje na Danskem
piše: Branka Mavrič

Ž

e pred leti sem slišala zelo pozitivne stvari
o tej šoli danske gimnastike, zato sem si
že takrat rekla, da jo bom nekoč obiskala, četudi samo za nekaj dni. A na srečo se
je moje življenje obrnilo tako, da sem imela
priložnost tam ostati kar pol leta.
Za Dance je to »højskole«, za katero se
lahko odločijo po gimnaziji oziroma kadar
koli med osemnajstim in tridesetim letom.
Navadno vzamejo to leto kot leto iskanja
samega sebe, premislijo, kaj bi v življenju
počeli in na katero univerzo bi se vpisali.
Ko sem se pripravljala na odhod, nisem
vedela, kaj naj pričakujem. V kovček sem
metala stvari, ki so se mi zdele sila pomembne, pa jih potem sploh nisem potrebovala. V petek zvečer sem odvodila
še zadnji trening v Študijski telovadnici,
nato pa sem se z avtobusom odpeljala
do Milana, od koder sem letela v Köbenhavn. Pot do šole je bila dolga, in
ko sem končno prispela, nisem mogla
skriti navdušenja nad njihovo gimnastično dvorano. Takoj sem si predstavljala vse mogoče elemente, ki se jih
bom naučila. Še vedno pa sem bila
zelo radovedna, na kaj sem se sploh
prijavila. Na akademiji imajo veliko
programov, od fitnesa, plesa, ritmične gimnastike, parkourja, do power
tumblinga, team-gyma in tumbling
x-a, ki je bil moja izbira, čeprav nisem točno vedela, kaj to sploh je,
pa tudi drugi udeleženci programa
mi niso znali točno povedati.
Urnik je bil zasnovan tako, da
smo imeli del dneva namenjen
gimnastiki, del pa drugim predmetom, kot so medkulturne
študije in nevladne organizacije, vikend je bil prost. Učili smo
se tudi danščine, a po mojem
mnenju veliko premalo, da bi
se znali kaj zmeniti. Na izbiro
so bili še drugi športni predmeti, kot so joga, odbojka,
nogomet, plavanje, vožnja z
gorskim kolesom, delavnica
parkourja in še in še. Vsak
tretji teden je bil poseben

AKADEMIJA OLLERUP
VSAKO LETO RAZPIŠE
MEDNARODNE
ŠTIPENDIJE.
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45-minutna predstava, s katero smo se
predstavili na izletu v Nemčiji in večkrat
na domačih prireditvah. Čeprav je bilo
večkrat zelo težko, ker so nas učili dokaj
hitro, je z malo vaje postalo vse preprosto
in zabavno. Še posebno tisti občutek, ko
damo vse od sebe, vsi smo prisotni prav
tam na prizorišču. Ko srečaš veliko prijateljskih obrazov, ki se jim široko nasmejiš, in rečeš: »Še malo, skoraj smo končali,
imamo to!«

teden, kar pomeni, da smo spremenili
urnik na določeno temo; tako smo imeli teden stare gimnastike, smučanja na
Norveškem, športni teden, teden, preživet v Nemčiji, in veliko tednov, kjer smo
se pripravljali na finalni nastop.
Na akademiji Ollerup se lahko šolaš po
semestrih. Jesenski semester traja pet
mesecev, spomladanski pa šest. Seveda nekateri študenti ostanejo kar oba ali
celo več. Poleg danskih študentov šolo
obiskuje tudi pester nabor študentov
iz tujine. Tako pride do prav prijetnega mešanja kultur iz Latinske Amerike
(Brazilije, Mehike, Argentine, Kostarike),
Avstralije, Azije (Kitajske in Japonske) in
Evrope (Škotske, Avstrije, Nemčije, Estonije, Finske, Švedske, Norveške, Češke in
Slovenije). Akademija bo leta 2020 praznovala 100 let obstoja in že od ustanovitve sprejema tuje študente.
Po prvih nekaj treningih v gimnastični
dvorani ali springcentru, kot mu pravijo
oni (spring – vzmet), sem se zavedela,
da vse le ne bo tako preprosto, kot sem
si sprva predstavljala. Potrebno bo veliko dela, da vse elemente razbijem v
delčke in se jih na novo naučim kot celoto. Imeli smo veliko »tehničnih« postaj,
kjer je bil glavni cilj usvojiti določen del
celotnega elementa, kar je znalo biti
včasih kar velik problem. Končno sem
izvedela, kaj je pravzaprav tumbling x. Je
mešanica vsega. Mešanica skakanja na
veliki in mali prožni ponjavi, akrobatike
in ritmike. In še veliko več. Je družba za
treninge in tudi prijazno uho, ko ti nekaj
ne gre. Veliko smo delali na dobri povezanosti v skupini, saj je dobro razumevanje med člani bistvo za dobro vzdušje
in odlično počutje. Nekateri so trenirali
akrobatiko že skoraj vse življenje, drugi
smo komaj začeli, a za vsakega se je nekaj našlo, da mu je tam uspelo in je zelo
užival. Navadno smo treninge začeli z

igro, nato je sledil razteg in vaje za moč,
tehnične postaje in na koncu
Velikokrat smo po večerji ali med vikendi imeli svoj trening. Sošolci, ki smo se
družili v prostem času, a nismo bili iz
iste skupine, smo radi skupaj trenirali,
usvajali nove vezave in se velikokrat nasmejali drug drugemu ob vseh norčijah
v dvorani. Poskušali smo pokazati, kaj
vse smo se naučili na treningu, in velikokrat nam je prav takrat uspelo tisto, za
kar smo se trudili več tednov na rednih
treningih. Zanimivo je, kako se lahko ob
dobrih prijateljih, ki so ti vedno v podporo, naučiš veliko novega, pa še bolj zabavno je.
V pol leta sem se spoznala bolj kot kadar koli prej. Nikoli si nisem mislila, da mi
bosta ritmika ali ples postala všeč, še posebno vse koreografije finalnega nastopa. Bila je prav posebna izkušnja, ko smo
se pet zaporednih petkov učili plesati in
ustvarjali nastop. Imeli smo štiri koreografije značilne danske ritmike, predstavo
na mali prožni ponjavi in v akrobatiki. Vse
se je skupaj lepo prepletlo in nastala je

Med semestrom sta se ponavljali dve
zelo pomembni besedi. To sta »hygge«
in »fællesskab«. Prva v grobem prevodu
pomeni udobje, uživanje, ugodje, druga
pa skupnost ljudi, ki so z nečim povezani,
imajo nekaj skupnega. Ta dva pojava, ki
sta zelo značilna za Dance, smo poskušali ustvariti z dobrimi medsebojnimi odnosi, večeri, kjer smo igrali namizne igre,
gledali filme ali se drugače zabavali, ter
s prepevanjem na jutranjih sestankih. K
povezani skupnosti smo pripomogli tudi
s čiščenjem v kuhinji in po šoli. Ustvarili
smo si družino stran od lastne, kjer smo
se odlično razumeli in delali za isti cilj.
Prav gotovo me je ta izkušnja spremenila
na bolje, saj je čudovito biti del skupnosti, kjer se lahko razvijaš tako osebnostno
kot športno, in mislim, da bi tudi Slovenci
morali težiti k temu cilju. Spoznala sem
veliko novih načinov treniranja otrok in
odraslih, ki mi bodo koristili v prihodnosti. Ko se spomnim, kakšna so bila moja
pričakovanja na začetku – da bom samo
trenirala in postala veliko boljša, se nasmejim, saj mi je Ollerup prinesel veliko
več kot to. Prinesel mi je dobre prijatelje, veliko mednarodnih poznanstev in
seveda zelo dobro izkušnjo, ki jo bom s
pridom uporabljala tudi doma.
Akademija Ollerup vsako leto razpiše
štipendije za tuje študente, tako da je ta
super izkušnja le korak stran od vas. 
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Kako se bomo kvalificirali na
olimpijske igre v Tokiu 2020
piše: Sebastijan Piletič

O

d nekdaj velja, da je kvalificijski sistem Mednarodne gimnastične federacije (FIG) za uvrstitev tekmovalca
na olimpijske igre (OI) krivičen do nekaterih najboljših športnikov. Najboljši, a ne
edini primer je bil naš tekmovalec Aljaž
Pegan, ki je v olimpijskem obdobju med
letoma 2004 in 2008 osvojil medalje
na vseh treh svetovnih prvenstvih (SP)
(1. mesto na drogu na SP v Melbournu
2005, 2. mesto na drogu na SP v Aarhusu 2006, 2. mesto na drogu na SP v
Stuttgartu 2007), a se kljub temu ni uvrstil na OI v Pekingu leta 2008.
Razlogov za takšen paradoks je seveda
več. Glavni razlog je prav gotovo ta, da
je FIG stara in zelo konzervativna zveza,
v kateri spremembe potekajo zelo počasi
in v manjših korakih. Pred 30 leti so vsi
tekmovalci tekmovali v mnogoboju, na
posameznih orodjih sicer tudi, vendar ni
bilo telovadcev, ki bi tekmovali samo na
enem orodju, t. i. specialistov. Leta 1992
je v Parizu potekalo prvo svetovno prvenstvo specialistov na posameznih orodjih.
Takrat so pri FIG naredili velik preskok v
sistemu tekmovanja, uvedli so tudi svetovni pokal po posameznih orodjih. Tako
so nastale tri različne in nekako neodvisne vrste gimnastičnih disciplin (ki so v
bistvu obstajale že prej, vendar le prek
obveznega mnogoboja): mnogoboj, ekipno tekmovanje in tekmovanje po posameznih orodjih. Kljub temu da se je
veliko tekmovalcev, vsaj v moški športni
gimnastiki, prelevilo v specialiste na posameznih orodjih, je kvalifikacijski sistem
za uvrstitev na olimpijske igre ostal enak
vse do olimpijskih iger v Pekingu leta
2008. Takrat so v kvalifikacije vključili
tudi specialiste, tako da je na olimpijske
igre lahko odpotoval tekmovalec, ki je osvojil prvo mesto na posameznem orodju
na zadnjem svetovnem prvenstvu pred
olimpijskimi igrami, kar je v konkretnem
primeru pomenilo v Stuttgartu leta 2007.
Takrat se je s prvim mestom na bradlji v
Peking uvrstil Mitja Petkovšek, medtem
ko Aljažu to ni uspelo, saj je bil na drogu drugi. Ker so po OI v Pekingu pri FIG
ugotovili, da je kljub temu sistemu ostalo
doma veliko število odličnih specialistov,
so za naslednje olimpijsko obdobje ponovno popravili kvalifikacijski sistem, in
sicer tako, da so se lahko na OI v London

uvrstili vsi trije dobitniki medalj na posameznem orodju, vendar je veljalo še dodatno merilo, in sicer, da morajo specialisti tekmovati še na dodatnih dveh orodjih,
kjer so morali doseči določeno število
točk. Ta pogoj je sistem zelo zapletel,
saj so tekmovalci morali trenirati vaje na
orodjih, na katerih že leta niso tekmovali
(kot bi Bolt moral za uvrstitev na OI poleg
tega, da dobi medaljo na zadnjem SP, še
metati kroglo in teči maraton). Ker se je
tudi ta sistem izkazal za slabega, so za
naslednji olimpijski ciklus ta pogoj opustili in dovolili, da se na OI uvrstijo dobitniki
medalj na svetovnem prvenstvu. Seveda
najboljši specialisti niso zgolj tisti, ki na
enem tekmovanju dobijo medaljo, saj
medalje dobivajo tudi tisti, ki so se na OI
uvrstili po drugih merilih (ekipnega tekmovanja ali mnogoboja). Zato so se pri
FIG ponovno odločili, da bodo spremenili
kvalifikacijski sistem, tokrat koreniteje.
Kvalifikacijski sistem za uvrstitev na
olimpijske igre v Tokio leta 2020 naj bi
bil bolj pošten in naj bi omogočil uvrstitve vsem najboljšim tekmovalcem. Ali se
bo to zgodilo, bomo vedeli šele na koncu
olimpijskega ciklusa, ko bo znan spisek
uvrščenih tekmovalcev.
Kvalifikacijski sistem je tokrat še nekoliko
bolj zapleten, vendar ga bom skušal približati bralcu na kar se da preprost način.
Število športnikov, ki se lahko uvrstijo na
OI v Tokiu
kvalifikacijska
mesta

Mesto,
ki pripada
državi gostiteljici

Mesto s
povabilom
tripartitne
komisije

SKUPAJ

MOŠKA ŠPORTNA GIMNASTIKA (MŠG)
96

1

1

98

ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA (ŽŠG)
96

1

1

98

2

196

SKUPAJ
192

2

Tekmovalci v MŠG in ŽŠG se lahko torej kvalificirajo skupaj na 192 prostih
mest, dodatni dve pripadata državi gostiteljici (če nima nobenega uvrščenega tekmovalca), dve pa podeli neodvisna tripartitna komisija. Zanimalo nas
bo torej, kako zasesti enega (ali več)
od 192 prostih mest oz. enega od 96
za panogo.
Na OI v Tokiu se je torej mogoče uvrstiti
v treh različnih disciplinah:
• v ekipnem delu tekmovanja,
• v mnogoboju,
• v nastopu na enem orodju.
UVRSTITEV V EKIPNEM TEKMOVANJU:
• 3 najvišje uvrščene ekipe svetovnega prvenstva v Dohi leta 2018,
• 9 najboljših ekip (poleg treh, ki so že
uvrščene) s svetovnega prvenstva v
Stuttgartu leta 2019.
UVRSTITEV V MNOGOBOJU:
• 12 najboljših tekmovalcev v mnogoboju na svetovnem prvenstvu
leta 2019, katerih ekipa se ni uvrstila na OI ter samo eden na državo,
• najboljši trije tekmovalci skupnega
seštevka svetovnega pokala v mnogoboju, ki še niso drugače uvrščeni
in so na lestvici do 12. mesta,
• najboljša dva tekmovalca v mnogoboju na kontinentalnem prvenstvu leta 2019, ki se nista kakor koli
drugače uvrstila na OI.
UVRSTITEV V NASTOPU NA ENEM
ORODJU:
• najboljši trije tekmovalci, ki so se
uvrstili v finale na posameznem
orodju na svetovnem prvenstvu leta
2019 in še niso kakor koli drugače
kvalificirani na OI,
• zmagovalec skupnega seštevka
svetovnega pokala na posameznih
orodjih.
Če je trenutni kvalifikacijski sistem
dober, bomo videli šele po končanem
olimpijskem obdobju. Želimo si, da bi se
na olimpijske igre uvrstili vsi najboljši
tekmovalci in tekmovalke in da se ne bi
ponovila zgodba Aljaža Pegana. 
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Čustva –
krmarji našega zdravja
in medosebnih odnosov
piše: Karin Crnek

V

erjetno prav vsi hrepenimo po sreči.
Kako srečni smo in kako izpolnjujoče
je naše življenje, je večinoma odvisno od odnosa, ki ga imamo do sebe, in od
medosebnih odnosov z drugimi ljudmi:
družinskimi člani, prijatelji, sodelavci, sosedi. Le-ti nas včasih čustveno pretresejo, drugič pa so najžlahtnejša oaza miru.
Ste se tudi vi kdaj vprašali, kakšen bi bil
svet brez čustev? Zagotovo pust, dolgočasen, enoličen in brezbarven. Dejstvo je,
da so čustva tista, ki delajo naše življenje
barvito in vznemirljivo, včasih pa tudi nekoliko zastrašujoče. Ob tem se postavljajo vprašanja, koliko smo sposobni prepoznati lastna čustva, kako sočutni smo do
čustev drugih ter kako se spoprijateljiti s
čustvi, da postanejo naš zaveznik in da
jih obvladujemo mi, ne ona nas.
Zavedanje čustev, prepoznavanje svojih čustev in čustev drugih ter njihovo
obvladovanje so pomembni dejavniki za
izpolnjujoče medosebne odnose. Pomen
besede čustvo je v angleščini e-motion
= energija v gibanju. Dokler smo spontani pri izražanju čustev, smo v notranjem
ravnovesju, smo zdravi, napolnjeni z
energijo, srečni, veseli, kadar pa imamo
čustva potlačena ali nas “ugrabijo”, smo
nesrečni, imamo malo življenjske energije in na dolgi rok lahko tudi zbolimo.
V življenju se večinoma nismo naučili primernega odnosa do lastnih čustev in s
tem možnosti empatičnega čustvovanja
s čustvi drugih. Pomanjkljivo razumevanje procesov pri sebi je prepogosto razlog za neprimerno komunikacijo z drugimi, kar seveda vpliva na osebno počutje
in medosebne odnose.
Zakrčena drža, ki nastane zaradi kopičenja neprijetne čustvene energije v
telesu, nam lahko predstavlja oviro za
dve najpomembnejši življenjski funkciji:
dihanje in gibanje. Izraznost občutkov je

namreč povezana z globino in močjo dihanja. Kronične napetosti kot posledice
stresa in poškodb zmanjšujejo občutek
sebe. Podobno kot čez čas ne občutimo
več imobilizirane noge ali roke. Omejeno
dihanje lahko povzroči motnje koncentracije (zaradi pomanjkanja kisika v krvi)
in psihomotoričnega nemira. Močna
čustva, ki jih ne prepoznamo, lahko tako
izbruhnejo kot neprimerno ali celo iracionalno vedenje.
Dandanes, precej bolj kot kadar koli v preteklosti, hitimo skozi življenje. Trenutki, ko
se ustavimo, globoko zadihamo in se zazremo vase, so vedno redkejši. A še kako
zelo potrebujemo take trenutke, ko smo
sami s seboj ali v družbi ljudi, s katerimi
se dobro počutimo. Kadar smo pripravljeni iskreno podeliti svoje misli in čustva,
s tem pomagamo ustvarjati vedno večjo
bližino, povezanost s seboj ter drugimi. In
to je zagotovo nekaj, kar si vsi želimo in
nam danes še kako primanjkuje.

Biti tukaj in zdaj zase in za druge!
Negovati empatičen odnos do sebe in
ustvariti razmere za empatičen odnos z
drugimi!
Empatija je negovanje notranje pozornosti – čuječnosti. Le empatičen človek
se bo lahko uspešno odzval na izzive sodobnega sveta in njegovemu vedno bolj
razosebljenemu tempu življenja. Le če se
zavedaš človečnosti v sebi, si lahko človek svojemu bližnjemu. Ravno tako kot
se otroci, ki se ne zavedajo svojih meja,
ne morejo zavedati meja drugih. Starši bi
morali učiti svoje otroke s svojim dobrim
zgledom in ne s praznimi besedami, kaznovanjem in manipuliranjem.

Povzeto po delavnici Čustva – krmarji
našega zdravja in medosebnih odnosov
in www.fammos.si. 

kredit na 60 obrokov v žepu
garancije na nakupe
brez obiska banke

