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Programi vadb in urnik 2019/2020

Š t ev i l k a : 3 6

Intervju: Vanja Kavčič
K aj dogaja : 30. pokal Narodnega doma
N aši člani pišejo: Tudi predšolski otroci naj telovadijo

SEZONSKE KARTE

STARŠI Z OTROKI,*
CICIBANKE & CICIBANI

2

271€

5
M/Ž

GIMNASTIČNI VRTEC

3

362€ 384€

6-9
M/Ž

NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA (1. TRIADA),
AKROBATIKA

3
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453€ 480€

2

271€

287€

GIMNASTIKA 1

3

362€ 384€

7-15
Ž

GIMNASTIKA 2

4

408€ 432€

3

326€ 346€

M:12-18
Ž: 8-18

GIMNASTIKA 3

6

544€ 577€

449€ 476€

Vse cene so v evrih. Cenik se lahko
tudi spremeni skladno s sklepom
Upravnega odbora ŠD Narodni dom.

pl

230€

25 €

Društvo lahko zaračuna 5€
manipulativnih stroškov pri
stornaciji že izdanega računa.

n

217€

DRUŠTVENA ČLANARINA
ZA PODPORNE ČLANE
netelovadni programi

6-7
Ž

GIMNASTIČNA ŠOLA

4,5

6
M

GIMNASTIČNA ŠOLA

5

490€

519€

7-10
M

USMERJEVALNI
ŠPORT**

10

692€

77€/
mes

Plačilo na 10 mesečnih
obrokov (09/2019 06/2020).

10+
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT**

21

832€

93€/
mes

Plačilo na 10 mesečnih
obrokov (09/2019 06/2020).

50+
Ž

STAREJŠE ČLANICE 1 IN 2,
PILATES ZA ZLATOLETKE

1

105€

111€

50+
M/Ž

PREVENTIVA, ODBOJKA

2

175€

186€

20+
M

KOŠARKA

1,5

138€

146€

15+
M/Ž

AIKIDO –
ZAČETNI TEČAJ***

3

119€

126€

15+
M/Ž

AIKIDO –
REDNA VADBA

4,5

297€

315€

1,5

138€

146€

1

120€

127€

ŠAKTI FLOW ****

15+
M/Ž

AKRO-GIM

4,5

467€ 495€

1,5

242€ 257€

3

348€ 369€

45€

1

179€

22€

105€

111€

3

230€ 244€

3

362€ 384€

2

271€

15+
M/Ž

SKUPINSKE VADBE
(AEROBIKA, PILATES,
F.I.T.T. TRENING) *****

190€
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es

eč

eč

na

na

15+
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O predčasnem prenehanju obiskovanja
izbrane vadbe je potrebno obvestiti pisarno društva takoj, ko nastopi razlog
za to. Društvene članarine ne vračamo,
vadnino pa vrnemo samo v primeru
dolgotrajnejše poškodbe ali bolezni
(odsotnost oz. nezmožnost obiskovanja vadbe več kot 30 dni) na podlagi
zdravniškega potrdila, ki ga je potrebno,
skupaj s prošnjo za vračilo dela vadnine,
oddati v pisarno društva najkasneje 1.
teden po zaključku zdravljenja.

ko

1,5

449€ 476€

PREKINITEV OBISKOVANJA VADBE

te

362€ 384€

4,5

UGODNOSTI IN POPUSTI

ta

172€

GIMNASTIKA 2

• Ob sočasnem nakupu sezonske karte
za 2. družinskega člana priznamo 15%
popusta, ob sočasnem nakupu sezonske karte za 3. družinskega člana
pa 20% popusta. Popust se obračuna
pri najnižji ceni karte. Za družinskega
člana se štejejo bratje in sestre do 18.
leta starosti ter njihovi starši.
• Ob sočasnem nakupu 2. sezonskih
kart za eno osebo za dve različni vabi
priznamo 10% popusta na nižjo ceno
karte.
• Študenti imajo ob predložitvi dokazila
o vpisu za šolsko leto 2019/2020 10%
popusta na sezonsko karto.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

e/

162€

9-12
M

SEZONSKE KARTE

ur
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10-15
M/Ž

287€

50 €

(velja od 9. 9. 2019 do 12. 6. 2020, razen
če ni navedeno drugače)
Ob nakupu sezonske 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. Plačilo na
obroke je mogoče samo za vpis na vadbo do 29. februarja 2020.

de
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2-6
M/Ž

DRUŠTVENA ČLANARINA
za telovadne programe

Društvena članarina velja za sezono
2019/2020 (od 1. 9. 2019 do 31. 8.
2020)
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2019/20
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(velja od 9. 9. 2019 do 12. 6. 2020, razen če ni navedeno drugače)
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PROGRAM

287€

35€

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 €).
** Program traja od začetka meseca 08/2019 do konca meseca 06/2020.
*** Cena za začetni tečaj aikida velja za 4 mesečno vadbo – 30 vadbenih enot (1. 10. 2020 do 31. 1. 2020).
**** Cena za šakti flow velja za 5 mesečno vadbo – 17 vadbenih enot (17. 9. 2019 do 31. 1. 2020 oz. 1. 2. 2020 do 12. 6. 2020).
***** Možna je kombinacija vseh treh vadb. Ob vpisu izberete vadbo in dan obiska v tednu.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON

3

Izgovori

Foto: Sanda Vidmar

Kazalo

Poletje za večino pomeni predah. Življenje se
umiri in poteka v drugačnem ritmu kot preostale letne čase. Vse teče nekako počasneje in
lahkotneje tudi če nismo na dopustu, ampak v
službi. To je čas, ko za dva, tri mesece prekinemo rutino, prav tako redno telesno aktivnost,
saj večina organiziranih vadb čez poletje zapre
svoja vrata. Narodni dom ni izjema. Najprej je
na vrsti počitek, ki ga nekateri aktivno preživimo v Premanturi, najkasneje avgusta pa se že
začnejo priprave na novo sezono. Tudi sama
naredim čez poletje pogovor s sabo. Letošnji
ni bil ravno prijeten, saj sem si morala priznati,

da sem bila občutno premalo aktivna. In za to
imam cel kup izgovorov: služba, ki se zavleče pozno v popoldan, hladen in deževen maj,
čisto prevroč julij, pa ena vadba je prezgodaj,
druga spet prepozno, ena prezahtevna, druga
prelahka … Sami izgovori, ki se v trenutku, ko bi
se človek moral dvigniti s kavča, zdijo čisto legitimni. A ko se iskreno pogovoriš sam s sabo,
ugotoviš, da so popolnoma ničvredni.
Letos bo drugače. Letos bom zagotovo našla
čas tudi za vadbo, redno, brez izgovorov. Pa
vi? Boste našli čas ali izgovor?
Vera Simončič, urednica
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TOLE JE ČIST STARA ŽURA,
KOK JE LEPA PREMANTURA.

VICEV VSAK DAN POLN
O BLO,
DA NAM V HLAČE JE
UŠLO.

PREMANTURA 2019
ŽALI,
S SPLAVA SMO VSI BE
LI.
TA
ME
PO
BI
DA NAS NE

MAJČKE, HLAČE IN KOPALKE,
OBEŠAL SMO JIH ZA ŠČIPALKE.

OJEDL',
O RES FUL P
ŠMORNA SM SKLEDO SNEDL'.
E
SKORAJ BI Š

Del dolge tradicije na naših
taborjenjih v Premanturi so žure.
To so dvovrstične rime, ki govorijo
o tabornem življenju in tabornikih
in jih napišejo taborniki sami.
Preberejo oz. zapojejo se na
zaključnem večeru ob spremljavi
kitare in so pregled življenja
posamezne taborne skupine.

SE VSI,
ZABAVAT ZNAMO
ŠLI.
BI
NE
LI
SPAT NIKO

KAJ DOGAJA

BOMBICA, TORPEDO,
GLAV
ZVEČER PA SPUŠČA SE CA,
ZASTAVCA.

NA SVETILNIK SMO ODŠLI,
JEŽKE, KAMNE TAUHALI.

SE VS
LI SMO I.
V
A
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LK PR
E GA N
NA MO IL ŽAL NIHČ
V
OPRA

I,

NAJ VAM ŽURE IZ 1. IN
2. TABORNE SKUPINE
PRIČARAJO DEL
LETOŠNJEGA VZDUŠJA.

O MELI,
PARTY TUD PODNEV SM
LI.
SE
VE
I
VS
SO
I
BL
JE
FANT

POMOL NA STARI RES VISOK,
BOMBA NAŠ IZBRAN JE SKOK.

ŽURA, ŽURA ŽURAMO
,
PA ŠE NATE MISLIMO.

ŽURE,
KONČUJEJO SE NAŠE
TURE.
AN
EM
PR
C
RES JE KONE
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30. pokal
Narodnega
doma

KAJ DOGAJA
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Tudi letos smo, kot vsako leto, v začetku spomladanske tekmovalne sezone organizirali tekmovanje Pokal
Narodnega doma. Izpeljali smo ga v Gimnastičnem centru Ljubljana na Viču kot samostojno tekmovanje
v moški športni gimnastiki, saj nam naša Študijska telovadnica prostorsko ne omogoča organizacije
tekmovanja na ustrezni ravni. Pokal Narodnega doma predstavlja tradicijo in stalnico na koledarju
tekmovanj Gimnastične zveze Slovenije. Letos smo ga pripravili že tridesetič.
piše: Vanja Kavčič

T

rideseti pokal Narodnega doma je potekal v soboto, 20.
aprila 2019, v Gimnastičnem centru Ljubljana. Ker je dvorana primerno opremljena in je vse gimnastično orodje
nepremično postavljeno, tekmovanje v Gimnastičnem centru
Ljubljana nam, organizatorjem, predstavlja bistveno manj
dela, kot če bi v prazni dvorani iz nič postavili primerno gimnastično tekmovalno dvorano. Tako smo večer pred tekmo
celotno dvorano le nekoliko okrasili, postavili stole za gledalce, sodniške mize ter zaslone za prikazovanje ocen in že smo
bili pripravljeni.
Letos je bil Pokal Narodnega doma prvo tekmovanje
v spomladanskem delu sezone, zato je bila udeležba skromna. Predstavilo se nam je 63 tekmovalcev
PRVO TEKMOVANJE
tenič je svoj nastop prikazal le na krogih, kjer
moške športne gimnastike iz vse Slovenije. TekmoZA DEČKE V OV1!
se mu sestava ni najbolje posrečila, tako da
vanje je bilo razdeljeno na dva turnusa, v prvem so
je končal na 5. mestu med mladinci. Nikose nam predstavili najmlajši tekmovalci obveznih vaj 1,
laj Božič je na parterju stopil na zmagovalno
2 in 3. Za našo ekipo dečkov obveznih vaj 1 (Anže, Sven
stopničko, saj mu je uspelo prikazati najtežjo
Nik in Tit) je bilo to čisto prvo pravo tekmovanje, na katemladinsko vajo. Pri članih je bila udeležba zelo skrorem so se odlično predstavili. Tit je posamezno osvojil 2. mesmna, saj se nam je predstavilo le 5 tekmovalcev iz vse Slovenije.
to, Sven Nik 3. mesto, Anže pa je stal tik za stopničkami na 4.
Seveda je vsak nastopil na svojih paradnih orodjih. Tako smo
mestu. Ekipa obveznih vaj 2 (David, Liam Tim, Maj in Max) si
lahko gledali našega edinega člana Luko Bojanca, ki se nam je
je priborila ekipno zlato medaljo, za las pa je stopničke zgrešil
predstavil na konju z ročaji in krogih. Iskrene čestitke prav vsem
Maj, ki je končal na odličnem 4. mestu. V obveznih vajah 3
fantom in trenerjem za prikazane nastope.
so dečki iz Narodnega doma (Brin, Gašper in Tilen) zasedli
ekipno četrto mesto.
Takšnega tekmovanja ne moramo v celoti izpeljati sami, zato bi
se še posebej zahvalila vsem sponzorjem in donatorjem. NajV drugem turnusu so tekmovali starejši dečki v obveznih vajah
lepša hvala DM drogerie markt, d. o. o., ki je poskrbel, da so
4 in 5 ter mladinci in člani. Med tekmovalci obveznih vaj 4 je
čisto vsi udeleženci prejeli praktične nagrade. Pizzeria Foculus
Matej Marušič zasedel 1. mesto, Jure Podobnik pa tik za njim
je poskrbela, da naši sodniki, trenerji in kolektiv niso ostali lačodlično 2. mesto. V obveznih vajah 5 je bil Mitja Nastran naš edinih ust, naš sedaj že stalni donator podjetje Erfa pa za jogurte
ni predstavnik, ki je tekmoval samo na konju z ročaji. Za svojo
in pudinge za tekmovalce. Vsem iskrena hvala. Iskreno se zahsestavo je prejel najboljšo oceno med vsemi tekmovalci, in če bi
valjujemo tudi prostovoljcem, vodnikom, trenerjem in članom
imeli razglasitev po orodjih, bi prepričljivo zmagal. Tako kot lani
društva, ki so nam nesebično priskočili na pomoč pri organizaje med mladinci Gregor Turk osvojil 2. mesto v mnogoboju, poleg
ciji in izpeljavi tekmovanja.
tega pa je bil na stopničkah tudi s 1. mestom na bradlji in drogu
ter z 2. mestom na parterju, konju z ročaji in preskoku. Mark IsSe vidimo prihodnje leto! 
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Društveni piknik in zabava
v pižamah 2019
UPAM, DA SE
VIDIMO V TELOVADNICI
ŽE JESENI.

Tudi letos smo pripravili zelo zabaven zaključek
telovadne sezone ŠD Narodni dom. Zbrali smo
se v petek, 7. 6. 2019, na pikniku pri Študijski
telovadnici. Letos je bil poudarek samo na zabavi,
saj smo »sokolčke«, za katere otroci osnovnošolskih
programov pridno telovadijo čez leto, podelili že
med zadnjimi vadbami. Le najmlajšim smo podelili
medalje, »miško Eli«, katere naloge so uspešno
opravili med redno vadbo. Vso sezono smo pridno
telovadili, zato je bila zabava več kot zaslužena.
piše: Branka Mavrič

Z

ačeli smo okoli petih popoldne na letnem telovadišču. Naš
Sašo je bil v vlogi napovedovalca. Po prisrčnem pozdravu
je bila na vrsti prva aktivnost, lov na zaklad. Na lov je odšlo
veliko otrok, ostali pa so lahko medtem skakali po veliki prožni
ponjavi, airtracku, napihljivem gradu in toboganu in se zabavali
s pripomočki iz telovadnice. Sledile so štafetne igre, v katere sta na veselje vseh vodnici Vanja in Branka vključili vodne

KAJ DOGAJA

NAPOVEDNIK DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

september

november

6.–8. 9. 2019

16. 11. 2019

Svetovni pokal v

Holyjev memorial v športni
gimnastiki

športni gimnastiki v

18. 11. 2019

balone. Na koncu so bili najbolj mokri najbolj nasmejani.
Telovadno zabavo na prostem je spremljal čisto pravi piknik z dobrotami z žara, palačinkami in pijačo. Hrana je
bila res okusna in vrsta zanjo se kljub hitri postrežbi kar
ni skrajšala.

Szombathelyju

Začetek vpisa na
smučanje na Kopah 2020

Letnem telovadišču in

Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Cottbusu

Počasi se je začelo večeriti in aktivno dogajanje na letnem telovadišču se je umirilo. Po pohvalnih besedah
predsednika društva Dejana Crneka o pretekli sezoni in
delu vodnikov (zelo jih je pohvalil) smo naredili še skupinsko fotografijo. Nato so se otroci poslovili od staršev
in se pripravili na nor plesni večer v Študijski telovadnici,
ki ga je vodila vodnica Živa. Pričarala je res noro vzdušje,
tako da smo morali na široko odpirati okna, da nam ni bilo
prevroče. Aktivno dogajanje celega dne nas je pošteno
utrudilo. Pripravili smo si blazine za spanje, oblekli pižame in si umili zobe. Pogledali smo še risanko, med katero
so nekateri že zadremali. Okoli polnoči je v Študijski telovadnici zavladala tišina.

začetek Tedna športa 2019

—

konzorcija Razgibajmo

Državno prvenstvo v
akrobatiki

Letos nas je v telovadnici prenočilo več kot 90, kar je
rekord. V imenu društva se zahvaljujem vsem, ki ste z
rednim obiskovanjem vadb podprli dobro delo nas vodnikov ter z obiskom zaključka sezone soustvarjali odlično
telovadno vzdušje. 

7. 9. 2019
Festival telovadbe na

Ljubljano
9. 9. 2019

21.–24. 11. 2019

Začetek telovadne sezone

december

2019/2020

—

9.–13. 9. 2019
Teden odprtih vrat ŠD

Državno prvenstvo v
moški in ženski športni
gimnastiki

Narodni dom

12. 12. 2019

14. 9. 2019
Športna tržnica na

Novoletni nastop in obisk
dedka Mraza v Študijski
telovadnici

Kongresnem trgu

—

19.–22. 9. 2019

Mednarodno tekmovanje
v športni gimnastiki v
Novem Sadu

Svetovni pokal v športni
gimnastiki v Parizu

oktober
4.–13. 10. 2019
Svetovno prvenstvo
v športni gimnastiki v
Stuttgartu
25.–27. 10. 2019
Šalamunov memorial v
Mariboru

januar
18. 1. 2020
Kongres Gimnastične
zveze Slovenije

februar
16.–21. 2. 2020
Smučanje na Kopah
25. 2. 2020

27. 10. 2019

Pustna zabava v Študijski
telovadnici

Pokal ŠD Center Maribor

—

in memorial Milana
Hrastovca

Državno prvenstvo v
skokih z male prožne
ponjave
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6-DNEVNO SMUČANJE
KOPE 2020
VABLJENI
NA KOPE!

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,
16. 2. 2020, DO
PETKA, 21. 2. 2020.
(MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI
ZA OSREDNJO SLOVENIJO)

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 (25 EUR) za tiste, ki niso člani
društva v sezoni 2019/2020,
• izposoja smučarske opreme – cena po dogovoru.
PRIJAVA:
Prijave bomo začeli zbirati po 18. novembru 2019
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

KAJ DOGAJA

POLETNI TRENING KAMP NA PORTUGALSKEM
piše: Jan Stanko Černe
Med počitnicami sem se skupaj z našim tekmovalcem Janezom Adamičem odpravil na poletni trening kamp na Portugalsko. Kamp je bil namenjen trenerjem in tekmovalcem, ki se ukvarjajo s skoki na veliki prožni ponjavi, tumblingu in s skoki
na dvojni mali prožni ponjavi. Pod vodstvom strokovnjakov iz vse Evrope smo ves teden trenirali in se učili, kako naučiti
oz. kako izvesti posamezne elemente na ponjavi. Z udeležbo na kampu sem pridobil veliko novih znanj in izkušenj, ki jih
bom s pridom uporabil v prihajajoči sezoni na vadbah gimnastika 2 in 3 ter akrogim.

POZDRAV IZ RECEPCIJE
piše: Neta
Pozdravljeni naši člani – telovadke in
telovadci Športnega društva Narodni
dom. Počitnic je konec. Tu je novo šolsko leto in nove obšolske dejavnosti.
Verjamem, da se vidimo, tako kot že
nekaj predhodnih sezon. V recepciji
vas bomo ob prihodu ponovno
povprašali po članski izkaznici. Vem, da vam
to največkrat ni
všeč, ampak saj
veste, kako
to gre: »Red
m o ra b it . «
Jasno je, da
bomo poskrbeli za vse
pozabljene
copate, hlače,
drese,

nahrbtnike, čelade in skiroje. Na vadbo se pripeljete, odhajate pa v veselem klepetu in smehu s prijatelji –
peš. Na skiro pa pozabite. Za takšne
primere je tu recepcija. Naše oči tudi
skrbno spremljajo odhod najmlajših
članov, da nihče ne odide sam, ampak varno v družbi družinskega člana.

V NARODNEM DOMU
VAS ČAKAJO PRIJATELJI.
SE VIDIMO!

Povem vam, da je
vaša mladost,
radost in razposajenost
za nas veselje. Silno me
razveselijo
p o s a m ez n i ki, ko dobim
prve zvončke,
v jeseni pa šop

barvitih listov dreves. Letos mi je mali
Žan prinesel tri kamenčke, ker ni dobil rožice. »Ti kamni so mali palčki,
ki te bodo čuvali,« mi je rekel. Doma
sem jih dala v steklen kozarec in na
polico. Verjamem, da me čuvajo, ker
sem imela lepo poletje. Prepričana
sem, da so bile tudi vaše počitnice
lepe, polne gibanja, teka, kolesarjenja, plavanja, rolkanja, da ste se veliko
družili s sorodniki, prijatelji in znanci.
Se veliko pogovarjali. Upam, da ste
sogovornika znali poslušati, z njem
deliti mnenja, čeprav so drugačna, da
ste bili do sogovornika spoštljivi. Ko
poslušamo in sprejemamo mnenje
drugih, takrat v sebi rastemo, se bogatimo in se učimo. Sedaj pa veselo
v novo šolsko leto po nova znanja. V
Narodnem domu pa vas čakajo prijatelji. Se vidimo!
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Šest »izgovorov« in
šest odgovorov, zakaj je
telovadba pomembna tudi
za predšolske otroke
Dejstvo je, da vsi starši želijo za svojega otroka le najboljše. Kot športna pedagoginja in kot mama se v
praksi srečujem s poplavo informacij, kaj naš otrok potrebuje, česa ima preveč, kaj je nujno, kaj zaželeno,
kaj prepovedano in nasploh, katera vzgoja je najboljša … Predvsem pa se skoraj ne moremo izogniti
neomejenim količinam reklam, ki nas prepričujejo o enem ali drugem, nepregledni množici vprašanj
in odgovorov mam na forumih, srečnim slikam na instagramu in facebooku in krešočim se mnenjem
prepričanih mam v skupinah na družbenih omrežjih.
piše: Nuša Jarc

O

dgovorov na zgornja vprašanja nimam, saj jih je toliko, kot je otrok na
tem svetu, vsak od nas je namreč
edinstven in za vsakega je najboljše
nekaj drugega. Trdno pa verjamem, da
je vadba pomembna tudi za predšolske
otroke, zato se mi zdi pomembno odgovoriti na nekaj trditev (izgovorov), ki jih
pogosto slišim.
1. POMEMBNEJŠE SE MI ZDI UČENJE
TUJIH JEZIKOV, TO MU BO VSAJ KORISTILO V ŽIVLJENJU.

Debata ni tekmovanje. Učenje tujih jezikov
je pomembno, v obdobju, v katerem je otrok za to dovzeten. Neizpodbitno dejstvo
pa je, da so v predšolskem obdobju deli
otrokovega razvoja tesno povezani med
seboj. To pomeni, da gibalni razvoj vpliva
tudi na telesnega, socialnega, čustvenega,
kognitivnega (in obratno) … In ravno gibalni razvoj je v tem obdobju zelo hiter in nanj
lahko zelo pomembno vplivamo. Mnogo
otrok se hitreje in lažje uči z gibanjem.
Morda raje razmišljajmo, kako bi lahko dejavnosti združili.

2. V DRUŽINI NISMO NADARJENI ZA
ŠPORT, NAŠEMU TO PAČ NE LEŽI.
Razvoj je poleg od dednosti odvisen tudi
od otrokove dejavnosti in okolja. Na dejavnike dednosti z vadbo seveda ne bomo
vplivali in vaš otrok zaradi obiskovanja ne
bo postal svetovni prvak. Je pa vadba del
dejavnikov okolja in lahko pomembno vpliva na otrokov gibalni razvoj in doživljanje
športa in gibanja nasploh. Več kot bo imel
otrok gibalnih izkušenj, spretnejši bo in se
bo ob tem počutil vedno uspešnejšega in
varnejšega. Sčasoma bo zagotovo začel
uživati, zgradil bo trdno zaupanje vase in
kmalu boste lahko rekli: »To pa našemu
leži.«
3. AKO MAJHEN PA RES NE POTREBUJE ŠE POPOLDANSKE AKTIVNOSTI.
Res je, da so otroci dandanes pogosto
preobremenjeni. In nikakor nisem privrženka stotih popoldanskih dejavnosti, pri
katerih mora triletnik že tekoče govoriti
vsaj dva tuja jezika, igrati inštrument,
trenirati tri športe in meditirati. Tako kot
pri vseh stvareh je tudi tukaj zmernost
na prvem mestu. Bodo pa otroci, ki bodo

navajeni na npr. eno popoldansko vadbo,
navajeni tudi na red v življenjskem ritmu
in bodo lažje sprejeli, da si je v prostem
času treba vzeti čas za gibanje. Morda
jim bo v kasnejših najstniških ali odraslih
letih lažje oditi na vadbo po šoli oziroma
službi, kamor se pogosto težko odpravimo, po njej pa smo tako zadovoljni. Dokazano je, da je aktiven življenjski slog v
otroštvu pozitivno povezan z aktivnim življenjskim slogom v odrasli dobi, slednji
pa z boljšim zdravjem in počutjem, manj
kroničnimi boleznimi …
4. MI NISMO HODILI NA TELOVADBO PA
Z NAMI NI NIČ NAROBE.
Tudi z vašim otrokom ne bo nič narobe.
Pa vendar. Informacijska in komunikacijska tehnologija sta nam po eni strani
olajšali življenje. Po drugi strani pa smo
(in so posledično tudi naši otroci) precej manj gibalno aktivni. Mi oziroma naši
starši s(m)o več časa preživeli zunaj.
Danes pa otroci bistveno več časa preživijo pred različnimi zasloni, namesto
da bi šli v vrtec z njimi peš, jih pogosto
vozimo z avtomobili …

NAŠI ĆLANI PIŠEJO

5. ŠPORT JE NEVAREN.
Del vrhunskega športa so vsekakor poškodbe. Gibalna vadba za predšolske
otroke pa ni in nikoli ne sme biti nevarna. Ustrezno izobraženi ali usposobljeni vaditelji poskrbijo za varno okolje, za
upoštevanje navodil in varno izvedbo vaj.
Poleg tega je učenje vedno metodičen
proces od lažjega k težjemu in štiriletnik
ne bo izvajal salte naprej, temveč se bo
postopoma spoznal z elementarnimi
gibanji, prevalom v olajšanih okoliščinah in z asistenco ter tako naprej. Več
gibalnih izkušenj kot bo imel, zahtevnejše gibalne vzorce bo lahko varno izvajal
kasneje. Ob tem je zelo pomembno, da
nekatere stvari, ki jih zamudimo v tem
razvojnem obdobju, zelo težko nadomestimo kasneje. Ne govorimo le o treniranju najrazličnejših športov, temveč tudi o
popolnoma dnevnih situacijah. Otrok, ki
zna preval, se zna valjati in pasti, bo verjetno uspešneje in brez poškodb prestal nenaden padec na ledu kot otrok, ki
je gibalno manj spreten. Gibanje pa ob
primerni prehrani preprečuje tudi čezmerno telesno težo in pozitivno vpliva na
srčno-žilni sistem, trdne kosti in nasploh
na zdrav telesni razvoj.
6. RAJE ČAS PREŽIVIM SAM Z OTROKOM PRI GIBANJU V NARAVI. DOVOLJ
IMA STRUKTURIRANIH DEJAVNOSTI.
Starši otroke največ naučimo z zgledom,

GIBALNI RAZVOJ VPLIVA
NA TELESNEGA, SOCIALNEGA, ČUSTVENEGA,
KOGNITIVNEGA
(IN OBRATNO).

zato je to zame najboljša trditev, ki ji
skoraj ne moremo
reči izgovor. Vendar le,
če otrok obiskuje vrtec,
poleg tega pa z njim vsak
dan ne glede na vreme popoldne preživite gibalno aktivno v naravi in
brez telefona ter ima poleg tega še nekaj
bratov, sester in prijateljev, s katerimi
se lahko spontano igra. Na žalost nas
ima večina tudi popoldan zadolžitve. In
tako namesto aktivnih iger v gozdu otroke vozimo po nakupovalnih središčih,
namesto skakanja po lužah ali igre s
sovrstniki pa otroci sedijo pred zasloni
v premajhnih stanovanjih. V tem primeru je telovadnica idealen kraj, kjer bo
otrok redno gibalno aktiven tudi v času,
ko imajo starši zadolžitve, ne glede na
vreme. Z ostalimi otroki si bo moral deliti stvari, učil se bo upoštevati in spoštovati navodila ter pomembna pravila,
zabaval se bo, učil, sklepal prijateljstva,
sprejemal zmage in poraze. Hkrati pa
se športni pedagogi vedno bolj zavedamo, da vse dejavnosti ne smejo biti
strogo strukturirane, da mora potekati
vadba z igro in da moramo spodbujati
tudi individualnost otrok in ustvarjalnost, na katero se pri ozko usmerjenih
navodilih pogosto pozablja.
V športnem društvu Narodni dom ponujamo predšolskim otrokom tri različne
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vadbe, ki so primerne za različne
starostne skupine
in različne interese
staršev in otrok.

Vadba starši z otroki je namenjena otrokom od drugega do
četrtega leta. Oziroma od takrat, ko otrok že dobro hodi, do takrat, ko naj bi
še vadil s svojimi starši/babico/teto …
Slednji mu pomagajo, da se lažje vključi
v vodeni del programa, mu dajejo motivacijo in občutek varnosti. Otrok z naravnimi oblikami gibanja pridobiva prve
gibalne izkušnje, razvija gibalne sposobnosti, spoznava nove igre in vrstnike
ter uživa v gibanju.
Vadba cicibanke in cicibani je namenjena deklicam in dečkom, starim od
4 do 6 let. Le-ti telovadijo samostojno,
pod vodstvom naših vodnikov ter nadaljujejo z usvajanjem gibalnih izkušenj in
s prilagajanjem na organizirano obliko
vadbe. Otroci lahko obiskujejo vadbo
dvakrat ali enkrat na teden po eno uro.
Vadba gimnastični vrtec je namenjena predšolskim dečkom in deklicam,
starim 5 let, in jo je možno obiskovati
dvakrat na teden v Študijski telovadnici.
Poudarek je na usvajanju osnovnih gimnastičnih elementov z igro ter razvijanju
široke baze motoričnih znanj. 
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Programi
vadb in
urniki
2019/2020
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 jih v
društvu ohranjamo že
več kot 155 let. To pa so
prijateljstvo, spoštovanje,
solidarnost, delovne navade in
disciplina.

ZAČETEK
TELOVADBE
9. 9. 2019.

Posebej izpostavljamo, 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.
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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,
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ki hodijo v šolo na OŠ Majde Vrhovnik, OŠ
Prežihovega Voranca in OŠ Toneta Čufarja
imamo organizirano tudi pobiranje po šolah.

Vrhovnik, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ
Toneta Čufarja imamo ob torkih in petkih
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.

Usmerjevalni šport (dečki starejši od 7
let - izbor tekmovalcev v skupini je izbira
trenerjev)

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 torek, četrtek 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.

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
in 7 let, ki bodo z igro usvajali osnovne
gimnastične prvine in tekmovali v obveznih vajah 1.
Urnik: *torek in petek 15.00–16.30 v
Študijski telovadnici ter sreda 16.3018.30 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
* za dečke, ki hodijo v šolo na OŠ Majde

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.

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.

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

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.

Mlajši člani – košarka
Košarka je namenjena moškim, starejšim od 20 let.

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: ponedeljek 20.30–22.00 v veliki
telovadnici v OŠ Prežihovega Voranca.

Urnik: sreda 17.30–18.30 v Študijski telovadnici.

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.

nadzor mišic in zavedanje telesa v prostoru so osnova vsakršnega gibanja.

TELOVADBA ZA
STAREJŠE

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.

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,

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
predvidoma izvajali v:
• OŠ Prežihovega Voranca,
• OŠ Trnovo,
• OŠ Toneta Čufarja in
• OŠ Majde Vrhovnik. 

TELOVADNI ROJSTNI DAN
Privoščite svojemu otroku aktivno in igrivo
rojstnodnevno zabavo!
Aktivnosti na zabavi prilagodimo vašim željam
in željam vaših otrok. Za najmlajše imamo
pripravljene različne poligone, elementarne
igrice in plesne točke, za malo starejše pa
skoke na ponjavah, zračni blazini in igre z
žogo. Ob lepem vremenu lahko del animacije
organiziramo tudi na zunanjem igrišču.
Telovadni rojstni dan traja dve uri in pol in
zajema dve uri telovadbe z animatorji (2
animatorja na skupino do 15 otrok) in pol ure
spremljevalnega programa s pogostitvijo
za povabljence (hrano in pijačo ter pribor za
pogostitev prinesete sami).

CENA: 150 EUR.
CENA VELJA ZA SKUPINE DO 15 OTROK IN
VKLJUČUJE:
• natisnjena vabila za zabavo,
• animacijo, najem prostorov in uporabo rekvizitov,
• 1/2 l osvežilne pijače za vsakega povabljenca,
• darilo za slavljenca,
• fotografije z zabave.
Za skupine od 15 do 30 otrok je potrebno doplačilo za dodatnega animatorja v višini 25 EUR.
TERMINI:
• sobota in nedelja ob 10., 14. ali 17. uri.

REZERVACIJE
TERMINA ZABAVE
NA SPLETNI STRANI
narodnidom.si/rojstni-dan

Dodatne informacije po telefonu
051/66 49 44 (Sašo).
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VANJA
KAVČIČ
Vanja je članica našega društva
relativno kratek čas. Kljub temu
je njeno življenje že od mladosti
prepleteno z gimnastiko. V GD
Zelena jama je ob gimnastiki
odraščala in odrasla, zdaj
pa svojo zgodbo nadaljuje v
Narodnem domu. Dela se je
lotila sprva zadržano, kmalu pa
se mu je stoodstotno predala in
postala nepogrešljiv del vodniške
ekipe. Z izkušnjami in znanjem,
ki jih je prinesla v telovadnico,
pomembno prispeva h kakovosti
in pestrosti vadb, ki jih vodi.
Poleg tega je nepogrešljiva pri
organizaciji ostalih aktivnosti
v društvu. Njena pomembna
lastnost, ki jo je umestila znotraj
ekipe vodnikov na pravo mesto,
je družabnost. Energijo in
željo po druženju prenaša na
ostale vodnike in tako skrbi za
povezanost vseh. Tako, tudi zaradi
nje, v naši vodniški ekipi ena plus
ena največkrat pomeni tri. Kakšna
je bila njena gimnastična pot,
kako se počuti in znajde v društvu
in kako gleda na prihodnost, pa si
preberite v intervjuju.
piše: Sašo Barle
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Tvoja ljubezen do gimnastike se je
rodila v GD Zelena jama. Kdaj si se prvič
spoznala z gimnastiko, kdo je bil tvoj
prvi trener in kaj te je prepričalo, da si v
gimnastiki nadaljevala svojo življenjsko
pot?
V bistvu je gimnastika našla mene in ne
jaz nje. V vrtec, ki sem ga obiskovala,
je prišel trener Zelene jame Silvo, ki je
takrat po vrtcih opazoval in iskal otroke,
katerih sposobnosti naj bi bile primerne
za ukvarjanje z gimnastiko. Spomnim
se, da je bila ena od vaj tudi skakanje
gumitvista. Jaz na začetku nisem pokazala nobenega zanimanja za skakanje in
sem raje sedela za mizo z vzgojiteljico in
barvala risbice. Na prigovarjanje trenerja
sem se vseeno pridružila skakanju in že
naslednji dan me je v nabiralniku čakalo
vabilo za ogled treninga gimnastike. Tako
sem pri petih letih in pol prvič obiskala telovadnico GD Zelena jama. Več kot očitno
je, da mi je bilo dogajanje tam tako všeč,
da sem še vedno vsak dan v njej. Najprej
sem v skupini cicibank trenirala pod vodstvom dveh trenerjev – Poldeta in Petre.
Kasneje je bila moja trenerka Nataša
Retelj, ki me je trenirala skoraj do konca
moje tekmovalne kariere.
Kdaj pa si se začela ukvarjati z gimnastiko bolj zares in tudi tekmovati?
Mislim, da sem bila kar kmalu vključena
v tekmovalne skupine. Po približno letu in
pol v skupini cicibank so me premestili v
tekmovalno skupino mlajših deklic. Takrat
je bil sistem tekmovanj malce drugačen
kot danes. Vsaki dve leti smo dekleta prehajala v starejše starostne skupine. Imeli
smo sistem obveznih vaj, ki je bil precej
podoben današnjemu sistemu pri fantih.
Moje čisto prvo tekmovanje je bilo v kategoriji mlajših deklic. Nastopile smo na
tekmi na Taboru v Ljubljani. Že na tej tekmi sem bila druga in osvojila svojo prvo
medaljo. Kljub temu da sem tekmovati
začela že zgodaj, sem na tekmah vedno
uživala, hkrati pa nisem bila nikoli prav
zelo tekmovalno nastrojena. Zato mi tudi
v kasnejši karieri poraz ni predstavljal
večjega stresa. Zmaga mi ni nikoli pomenila vse. Sem pa kljub temu vedno rada
trenirala. In takrat smo res trenirale veliko: pri osmih, devetih letih že šestkrat na
teden po štiri ure na dan.
Kateri pa so tvoji največji tekmovalni dosežki oz. na katere tekmovalne dosežke
si najbolj ponosna?
Uf, to je pa že daleč v preteklosti. Kakšnih
odmevnih tekmovalnih uspehov nisem
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telovadnice. Vendar so me že septembra
dosegla. Eden od najboljših dosežkov je
v klubu prepričali, da sem začela kot pozame zmaga na mednarodnem tekmomočnica trenerja pri vadbi najmlajše skuvanju v Zagrebu, kar je bilo objavljeno
pine otrok, starih od 3 do 6 let. In tako se
celo v časopisu. Še sedaj se spomnim
je začelo moje drugo obdobje v telovadninaslova – Kavčič zlatna. Drugače pa
ci kot trenerka gimnastike.
sem na sploh uživala na tekmovanjih v
tujini. Kot sem že omenila, drugih večPo srednji šoli si izobraževanje nadaljejih mednarodnih uspehov nisem imela.
vala na Fakulteti za šport in si s
Leta 2000 sem bila v ožjem
to odločitvijo nekako začrizboru za mladinsko repretala nadaljnjo strokovno
zentanco za nastop na
pot. Kako to, da si se
evropskem prvenstvu
odločila ravno za ta
v Parizu, vendar sem
študij in ali je bila ta
se poškodovala. Po
NIKOLI
SI
NISEM
odločitev povezana
poškodbi se je moja
tudi s kakšnim vzoPREDSTAVLJALA,
DA
tekmovalna karierom med trenerkara počasi končala.
BI DELALA V PISARNI.
mi?
Ob koncu osnovne
V bistvu na mojo odločitev za vpis na Fakulteto za šport ni vplivala nobena vzornica ali kaj
podobnega. Je pa res, da je bil
vpis tudi posledica predhodnega dela v
telovadnici, kjer sem spoznala, da mi je
delo z otroki zelo všeč in da se v njihovi
družbi počutim super. Poleg tega si nikoli nisem predstavljala, da bi vse življenje
delala osem ur v neki pisarni. Sedaj že
lahko rečem, da je bila odločitev prava in
da v svojem poklicu zelo uživam.

šole sem tudi precej zrasla v primerjavi
z ostalimi gimnastičarkami. Podrla se mi
je koordinacija in v misli se mi je prikradel strah pred določenimi elementi. Tako
sem se morala ponovno učiti elementov, ki sem jih pred tem že izvajala brez
težav. Če k temu dodam še puberteto, je
bila takrat odločitev nekako logična. Tako
sem po 1. letniku srednje šole končala
treninge gimnastike.
Si po koncu tekmovalne kariere prekinila
stike z gimnastiko ali si kar takoj nadaljevala kot trenerka oz. vaditeljica v telovadnici?
Ja, res sem po koncu kariere rekla, da
ne prestopim več praga gimnastične

Po koncu študija si nadaljevala delo v
Zeleni jami, kjer si delala v telovadnici
in pomagala tudi pri delu v pisarni. Leta
2017 pa si se javila na razpis za delovno
mesto trenerke v ŠD Narodni dom. Kaj
je vplivalo na odločitev, da si zamenjala
okolje, ki si ga zelo dobro poznala in mu
bila pripadna skoraj vse življenje?
V bistvu je bil to bolj splet nekih okoliščin
kot pa vnaprej predvidena odločitev. V
tistem obdobju sem bila namreč pol svojega delovnega časa v telovadnici pol v
pisarni, kar mi ni ustrezalo. Kljub temu
odločitev ni bila najlažja in sem s težkim
srcem zapustila svoje matično društvo.
Sem si pa sama pri sebi takrat dopovedovala, da je to priložnost za spremembe,
nove izzive ter spoznavanje novega okolja
in ljudi. Odločitve danes ne obžalujem, saj
se v Narodnem domu počutim zelo dobro, super sem se ujela z večino vodniške
ekipe. Z nekaterimi vodniki smo postali
tudi prijatelji in se družimo zunaj telovadnice, kar mi je zelo všeč. Všeč pa mi
je tudi urnik dela. Delam v različnih vadbenih skupinah z različno starimi otroki
in različnih sposobnosti; od predšolskih
vadb do vadb ženske gimnastike.
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godke lahko vplivamo, na nekatere pač
Že na začetku intervjuja si omenila, da
ne. Zaradi tega lahko samo rečem, da se
treniranje gimnastike zahteva veliko odv trenutni življenjski situaciji še naprej virekanja in je zelo naporen šport. Kakšen
dim pri delu z mladimi v društvu. Tudi poje tvoj pogled na prihodnost gimnastike,
poldansko delo mi za zdaj odgovarja, saj
glede na to, kako se splošno družbeno
nimam drugih obveznosti. Glede
okolje spreminja ter išče hitre in instant
na to, da sem se izobrazila
rešitve?
za profesorico športne
Zdi se mi, da je otrok in starvzgoje, bi enkrat v
šev, ki so pripravljeni vložiti
ZIME IN
zadovoljivo količino časa
in energije v trening gimMRAZA NE MARAM. MI JE
nastike, vedno manj. Še
PA LJUBA EKIPA, KI GRE
posebej pri dekletih je
zgodnja specializacija zelo
NA KOPE, TAKO DA KOMAJ
izrazita, kadar govorimo o
ČAKAM.
programu treninga vrhunske
gimnastike. Po drugi strani se
mnogi starši zavedajo, da je gimnastika izjemno pomemben bazičen
šport, ki v zgodnji mladosti pomembno
vpliva na razvoj otrokovih motoričnih
sposobnosti, pomembnih tudi pri drugih
športih. Zaradi tega je povsem mogoče,
da bo velik del gimnastike postal še bolj
rekreativne narave. To potrjuje tudi stopenjski sistem, ki ga imamo v ženski gimnastiki, saj je zanimanja za gimnastiko
na malo nižji težavnostni ravni zelo veliko.
V Zeleni jami si kot trenerka verjetno
delala samo z dekleti. V Narodnem domu
pa delaš tudi z dečki. Ali je delo z njimi
precej drugačno in ali ti je tovrstno delo
izziv?
Tudi v Zeleni jami sem delala s fanti, vendar samo v rekreaciji. Po prihodu v Narodni dom sem postala trenerka skupine
dečkov v začetni skupini gimnastične
šole. Na začetku je bil to res izziv. Se pa v
začetnih skupinah trenirajo osnove gimnastike, ki jih dobro poznam in so podobne kot v ženski gimnastiki. Zato nisem
imela večjih težav s prilagajanjem na treninge z dečki. Pri starejših tekmovalcih bi
prav gotovo nastale luknje v znanju, saj
imajo dečki druga gimnastična orodja
kot deklice. Ampak s starejšimi fanti še
nisem delala, tako da tovrstnih izzivov še
nisem imela.
Kje se vidiš v prihodnosti? Je tvoja želja dolgoročno ostati v društvu in se še
naprej ukvarjati z otroki, ki so relativno
motivirani za vadbo, ali si želiš poizkusiti
še kaj drugega?
Uf, to pa je težko vprašanje. Res nimam
odgovora na vprašanje, kje se, recimo,
vidim čez deset let. Na sploh živim po
načelu, da se ne obremenjujem s prihodnostjo in se pustim presenetiti. Menim,
da v življenju na nekatere stvari oz. do-

prihodnosti želela delati tudi v šoli. Ampak v tem trenutku res ne vem, kdaj bo
to, če sploh bo.
Te zanima tudi delo z vrhunskimi športnicami, ki prinaša ogromno odrekanja
in zelo malo prostega časa?
V bistvu me ta del športa ne zanima preveč, ker svoje poslanstvo vidim predvsem
v tem, da otrokom, ki pridejo v telovadnico, organiziram tako vadbo, da se imajo
fajn, se veliko gibajo in zdravo preživljajo
prosti čas. Stremim za tem, da se vsak
posameznik lahko, ne glede na sposobnosti in znanje, nauči nekaj novega in
pri tem uživa. Pomembneje se mi zdi, da
otrok prihaja na treninge nasmejan, rezultat na tekmovanjih pa ni moj primarni
cilj. Seveda sem mnenja, da z vadbo oz.

treningi, usmerjenimi v tekmovalni rezultat, ni nič narobe, le mene ta del, zaradi že
prej naštetih razlogov, ne zanima.
Pred kratkim si se vrnila s taborjenja v
Premanturi, kjer si v 1. in 2. skupini skrbela za otroke v vrstah. Glede na to, da
tabora v Premanturi pred prihodom v
Narodni dom nisi poznala, me zanima,
kako se znajdeš tam in kako se počutiš v
našem taboru?
To, da tabora v Premanturi nisem poznala, ni čisto res. Z Zeleno jamo smo namreč kar nekaj časa hodili na priprave
v Premanturo v sosednji kamp. Tako da
sem vaš oz. naš splav spoznala že veliko
pred prihodom v društvo. Glede samega
tabora pa mislim, da je to res neka drugačna izkušnja za otroke. Zelo pomemben del programa taborjenja, predvsem
pri starejših otrocih, se mi zdi odsotnost
telefona in socialnih omrežij za 14 dni. Zaradi tega se otroci lahko sprostijo in začnejo družiti v pravem pomenu besede. In
seveda začnejo uživati v realnem svetu z
realnimi osebami. Sama se v taboru počutim zelo dobro. Zelo rada imam poletje,
zato sem prav vesela, da lahko skoraj vse
poletje preživim ob morju v naravi in sem
tako v službi skorajda na dopustu. Tudi
spanje v šotoru mi je všeč, saj smo že s
starši bolj ali manj poleti vedno kampirali.
Kot vodja smučanja, ki ga organiziramo
v društvu med zimskimi počitnicami, lahko potrdim, da pred prvim odhodom na
smučanje nisi kazala pretiranega navdušenja. Kljub temu da skrbiš predvsem
za dogajanje po koncu vsakodnevnega
smučanja, ti sprva moja ideja o sodelovanju zaradi odklonilnega odnosa do
mraza ni bila všeč. Vseeno si se na koncu
prilagodila in si že drugo leto del ekipe
vodnikov na smučanju na Kopah. Ti je
sedaj zima kaj bolj všeč in se imaš z nami
tudi na smučanju lepo?
Vse, kar si povedal, je čisto res. Ko si mi
prvič rekel, da moram zraven na Kope,
sem se res kar malo upirala in iskala vse
možne izgovore, da ne bi šla. A služba je
pač služba, tako sem na koncu le odšla
na smučanje in ga tudi preživela. Zime in
še posebej mraza še vedno ne maram, mi
je pa ekipa, ki gre na Kope, zelo ljuba in
do sedaj smo se skupaj z otroki še vedno
imeli res lepo. Pravzaprav komaj čakam
naslednje zimske počitnice in nove dogodivščine na Kopah. Še prej pa upam, da
se z bralci Stoje srečamo v telovadnici na
kateri izmed mnogih vadb, ki jih ponujamo v društvu. 
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Ob 80-letnici
Miroslava
Cerarja
piše: Ivan Čuk

L

e dva slovenska športnika sta sodelovala pri ustanovitvi Slovenskega
olimpijskega komiteja kot posameznika, oba telovadca, Leon Štukelj in Miroslav Cerar. Na eni od svojih karikatur
je Borut Pečar (genialni karikaturist, žal
prezgodaj pokojni član našega društva)
za Mirov 60. rojstni dan ovekovečil oba
velikana slovenske telovadbe, kjer štiri
stopničke višje Leon vabi Mira: »Pridi,
čakam te!« Kdo bi si mislil, da čas tako
hitro teče. Miro se je povzpel še za dve
stopnici bliže Leonovi stotici. Ob taki
obletnici je seveda čas tudi za pogled
nazaj in morda za kakšno opravilo, ki se
mu navadno izogibamo.
Lansko leto me je predsednik društva
Dejan Crnek vprašal, ali bi morda ob tem
lepem Mirovem življenjskem jubileju pripravili razstavo. Sam sem bil navdušen,
saj mi je raziskovanje preteklosti postalo hobi in to je seveda nova priložnost
za nova spoznanja. Miro, skromen, kot je
bil vedno, sprva ni bil preveč navdušen,
saj to pomeni veliko dodatnega dela tudi
zanj, brez njegove pomoči pa razstave
pač ne more biti. A se je vdal in sedaj na
Magistratu v Zgodovinskem atriju v Ljubljani pripravljamo razstavo, ki bo odprla
vrata oktobra. Oblikovalki Katja Florjanc
in Ajda Vogelnik bosta že tretjič sodelovali z nami, po razstavi v Narodni galeriji ob
150-letnici društva in ureditvi Murnikove
sobe na Fakulteti za šport.
Mirov arhiv je izjemno bogat. Arhiv Leona Štuklja je obsegal okoli 4000 fotografij in 600 muzealij, Mirov arhiv je še
obsežnejši, saj vseeno živi v obdobju,
ki je bogatejše. Prav neverjetno je, kaj

vse je v Mirovi zbirki.
Čeprav je bilo o Miru
napisanih kar nekaj
knjig in knjižic, so nekateri dogodki izpuhteli
iz skupnega spomina.
Name je v njegovem
arhivu naredila največji
vtis drobna spominska
medalja iz leta 1963, ko je bil član vrste
Evrope, ki se je pomerila z Azijo (Japonsko) v domovini orodne telovadbe v
Nemčiji. V obdobju hladne vojne je Miro
stal v vrsti Evrope in bil eden od redkih
Slovencev, ki so bili prepoznani v svetu.
Prijateljevanje tako s telovadci z zahoda
kot vzhoda je bilo možno tudi zaradi njegovega znanja tujih jezikov. Sicer pa je
telovadba vedno združevala ljudi dobre
volje in misli. Ta prepoznavnost se je odrazila tudi na olimpijskih igrah v Mehiki
leta 1968, kjer je bil njegov lik na konju z
ročaji uporabljen za plakat, zastavice in
ostali oglaševalski material.
Pregledovanje arhivov je prineslo še eno
nenavadno odkritje. Znana je zgodba
iz svetovnega prvenstva 1962. v Pragi,
kjer je Miro odlično opravil svoj nastop
na bradlji, nato pa bil slabše ocenjen, kar
bi ga postavilo na tretje mesto. Ljudje
na tribunah so gromoglasno protestirali
in zahtevali višjo oceno za Mira. Ta protest je trajal dobrih 30 minut, zato so v
vodstvu tekmovanja Miru povišali oceno in prvo mesto si je razdelil z Borisom
Šahlinom iz Sovjetske zveze (Ukrajine). O
tem dosežku pričajo fotografije in zlato
odličje iz Prage. Žal pa se je organizatorjem pripetila velika napaka pri diplomah,
saj so Miru podelili diplomo za tretje

mesto. Verjetno je bila diploma izpisana
takoj po nastopu pa so v naglici pozabili
popraviti napako ... In tako je Miro verjetno edini telovadec na svetu, ki ima s
svetovnega prvenstva zlato odličje in diplomo za tretje mesto za isto telovadno
sestavo. Za Guinessovo knjigo rekordov.
Miro je kljub lepim letom izjemno dejaven. Ta dejavnost se lepo izkazuje v
njegovih letnih poročilih Olimpijskemu
komiteju Slovenije – Zvezi športnih zvez,
saj je v njih razvidno, da je na različnih
dogodkih in sestankih vsaj 20–25 dni na
mesec, od tega vsaj enkrat v tujini (največkrat pa 2–3-krat). Njegovo delovanje
pri Olimpijski akademiji (tudi pri Mednarodni olimpijski akademiji), Društvu
olimpijcev (tudi Svetovnem združenju
olimpijcev), Fair playu (tudi mednarodni
organizaciji Fair playa) in drugih organizacijah mu napolnijo dneve. Malo je znano, da je Miro prepričal mednarodno oz.
slovensko organizacijo Fair playa, da je
sprejela himno, ki jo je podpisal Aleksander Mežek, za svojo pa jo je prevzel tudi
Mednarodni olimpijski komite.
Delčki iz Mirovega arhiva so predstavljeni kot povabilo na razstavo, kjer bo
predstavljeno še mnogo več zanimivosti
iz njegovega življenja. Vabljeni! 
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Novice iz gimnastičnega
Pozdravljeni. Tokratne novice bodo
malce drugačne. Na kratko bom
povzel, katerih tekmovanj smo se
udeležili spomladi, kako je potekal
svetovni pokal v Kopru in kako je
šlo našemu članu na univerzijadi v
Neaplju. Na koncu sledi kratek pogovor z udeležencem olimpijskega
festivala evropske mladine (OFEM)
Gregorjem Turkom.
piše: Igor Ivanuš

A

pril smo začeli z domačo tekmo za
Pokal Narodnega doma. Tekmovalci
so komaj čakali tekmovanje, saj smo
bili vsi že naveličani monotonih treningov
brez tekmovanj. Tekma se je izšla dobro
tako za najmlajše, malo starejše kakor
tudi za člane in mladince. Tudi organizacijsko smo bili uspešni. Najmlajši so se
udeležili še treh tekmovanj, Pokala Ruš,
Pokala Viča ter za zaključek še Pokala
Slovenije. Po mojem mnenju smo bili zelo
uspešni, rezultati pa so vedno na voljo na
strani Gimnastične zveze Slovenije. S kadeti ter mladinci smo se junija udeležili
močnega tekmovanja v Budimpešti, kjer
je v res močni konkurenci med kadeti
Kevin Buckley zmagal na konju z ročaji.
Kevin je opravil malce lažjo sestavo kot
ostali konkurenti, vendar je lepa izvedba
dala svoj pečat. In vsi veseli smo bili že
na poti nazaj v Slovenijo. Naše mlajše
selekcije je čakal še Pokal Slovenije. Z
obiskom in udeležbo na tekmovanju nas
je presenetila družina Buckley, Kevin pa
si je med kadeti nabral kar nekaj odličij.
Člani so se tokrat brez Saše Bertonclja
udeležili svetovnega pokala v Osijeku
ter Kopru. Sašo je odpovedal ves spomladanski del tekmovanj, saj še vedno
sanira poškodbo komolca. Kljub temu
se pospešeno pripravlja na jesen. Luka
Bojanc je nastopil tako v Osijeku kot
v Kopru. Alen Dimic pa se je udeležil le

svetovnega pokala v Kopru. Žal se nobenemu ni uspelo uvrstiti v finalna tekmovanja. Luka in njegov trener Sebastijan
Piletič sta se udeležila univerzijade v
Neaplju v Italiji. Univerzijada, tj. svetovno študentsko tekmovanje, poteka vsaki
dve leti. Tokrat je slovenska delegacija v
moški športni gimnastiki domovala kar
na križarki, ki je bila zasidrana nedaleč
od središča športnega dogajanja. Fantje
so svoje naloge opravili po svojih pričakovanjih, Luka je zaradi poškodbe gležnja tekmoval le na krogih in dobil oceno
12.750. Čas po tekmi so fantje izkoristili
za ogled mesta in znamenitih Pompejev.
Ob povratku je Luka povedal, da je bila to
zanj super izkušnja.
Kljub temu da so naši fantje julija prosti,
smo nekateri še kar vztrajali v dvorani.

Uganete, zakaj? Pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije je 20. 7. slovenska delegacija potovala v Azerbajdžan,
točneje v Baku na Olimpijski festival
evropske mladine. Slovensko delegacijo
je sestavljalo skoraj sto tekmovalcev v
različnih športih (atletika, plavanje, športna gimnastika, judo, kolesarstvo … ). Slovensko ekipo v moški in ženski športni
gimnastiki se sestavljale tri tekmovalke,
dva tekmovalca, dva trenerja, sodnik in
sodnica. Naj omenim, da gre za eno od
največjih tekmovanj mlajših selekcij. Vtise s tekmovanja, o gimnastiki in izkušnji
v Bakuju je naš tekmovalec Gregor Turk
strnil v kratkem intervjuju.
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centra

OLIMPIJSKI FESTIVAL
EVROPSKE MLADINE JE
NAJVEČJE TEKMOVANJE
MLAJŠIH SELEKCIJ.

GREGOR TURK O
IZKUŠNJI V BAKUJU
Koliko časa treniraš gimnastiko?
Gimnastiko treniram približno deset let,
od začetka osnovne šole.
Očitno te ta šport veseli. Zakaj?
Zdi se mi bolj zanimiv od ostalih športov,
ker je vsak trening drugačen. Ko sem začel trenirati gimnastiko, sem treniral še
nogomet in judo, na koncu pa me je gimnastika najbolj pritegnila.
Kje se v prihodnosti vidiš v tem športu?
O tem nisem preveč razmišljal. Za zdaj v
gimnastiki uživam in bi v njej vztrajal. Bi
si pa želel še na kakšno tako tekmo, kot
je OFEM.
Kako usklajuješ treninge in gimnazijski
program?
Z usklajevanjem nimam večjih problemov. Malo težje je, ko je v šoli več obveznosti, ampak tudi takrat vse uredim.

Kateri so tvoji vzorniki v gimnastiki?
Vzornikov imam več. Med Slovenci je moj
največji vzornik Mitja Petkovšek, od tujcev pa npr. Kohei Uchimura, ki je več let
veljal za najboljšega tekmovalca, in Nile
Wilson, ki se bori s poškodbami, pa vseeno spada med najboljše.

Kaj pa mesto Baku in njegova okolica?
Kakšna je tvoja izkušnja?
V Bakuju je vse stekleno, zelo veliko je
modernih nebotičnikov. Ko smo šli na
izlet ven iz mesta, je bila pokrajina lepa,
hiše pa so bile čisto drugačne, manjše in
bolj razpadajoče.

Kako gleda tvoja okolica na tvoj šport?
Prijatelji in družina me podpirajo in so
nad gimnastiko navdušeni.

Lahko poveš malo več o tem, kaj vse se
je tam dogajalo oz. kako je mladina tam
preživljala čas, ko ni bilo tekmovanj?
Prostega časa smo imeli po tekmi zelo
veliko. Tekmo sta na isti dan končala
tudi teniška igralca, s katerima sva bila
v sobi, zato smo lahko skupaj sproščeno
preživeli veliko časa. Čas smo si krajšali
z ogledom drugih športnih tekmovanj ali
pa smo se družili v rekreacijskem centru,
kjer so bile mize za biljard, ročni nogomet, playstationi in podobno. Kdaj smo
šli še v mesto, en dan pa smo šli na daljši
izlet ven iz Bakuja. Družili smo se tudi s
športniki iz drugih držav, največ s Hrvati,
z mnogimi pa smo si izmenjavali značke,
ki jih je vsak športnik dobil od olimpijskega komiteja svoje države.

Koliko časa na dan posvečaš videoigram?
Videoiger ne igram oz. zelo malokrat.
Si zadovoljen s svojim nastopom na Ofemu?
Ja, sem zadovoljen. Naredil sem vse, kar
znam, brez večjih napak. Edino prvi skok
na preskoku bi bil lahko boljši.
Ti je bila všeč tekmovalna dvorana?
Ja, bila je velika, orodje je bilo super. Tudi
ogrevalna dvorana je bila zelo dobra. Obe
dvorani sta imeli prijetno temperaturo,
zunaj pa je bilo zelo vroče.
Si si ogledal tudi tekmovanje v katerem
drugem športu?
Ogledal sem si še nekaj tekem rokometa
in ekipno tekmo juda.

Kakšne načrte in cilje imaš v prihodnjem
tekmovalnem letu?
V prihodnjem letu bi se rad naučil nekaj
novih elementov in se uvrstil v ekipo za
mladinsko evropsko prvenstvo. 
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GIBLJ IVOST
piše: Sebastijan Piletič
za boljše razumevanje gibljivosti svojega telesa poznati nekaj
osnovnih pojmov iz anatomije. Da se ne bi preveč zapletali na
tem področju, bomo ostali zgolj pri najosnovnejših podatkih.

V

vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s težavami,
ki so posledica slabe gibljivosti. Ko si zavezujemo čevlje, ko si oblačimo srajco, zapenjamo zadrgo na hrbtu,
ko sedemo na kolo ali poberemo žogo s tal. Načeloma dobra
gibljivosti nima odločilnega vpliva na naše vsakdanje življenje, vendar lahko veliko pripomore k njegovemu izboljšanju.
Pomembna je za pravilno držo telesa, za vzravnano hrbtenico,
pravilno postavljanje stopal pri hoji in teku in tako dalje. Pomembna je tako pri otrocih kot pri ljudeh v zrelih letih. Pri športnikih pa ima gibljivost posebno vlogo. Pogosto opazimo, kako
telovadci pri športni in ritmični gimnastiki izvajajo elemente z
neverjetnimi amplitudami in pri tem občudujemo njihovo gibljivost. Ne opazimo pa, kako je gibljivost pomembna pri smučarskih skakalcih ali kolesarjih in recimo pri plavalcih. Zakonitosti
različnih športov zahtevajo gibljivost posameznih delov telesa,
sočasno pa lahko športniki s povečano splošno gibljivostjo
preprečijo marsikatero poškodbo.
KAJ JE GIBLJIVOST?
V osnovi vsi vemo, kaj gibljivost pomeni. Za nekoga, ki se brez
težav v stoji na stegnjenih nogah dotakne tal s prsti na rokah
ali celo s celimi dlanmi, rečemo, da je dobro gibljiv. Prav tako
občudujemo nekoga, ki naredi špago ali most. Vendar moramo

Mišica, ki opravlja gibalno funkcijo nekega sklepa, se pripenja
na kosti na obeh straneh sklepa. Na sklep se pripenja čez tetivo, ki je bistveno bolj toga in manj elastična kot mišica. Če
sta mišica in tetiva kratki, ju težje raztegnemo, zato ima sklep
lahko manjši kot gibanja. Ko sklep do konca razpnemo, se temu
torej upirata mišica in tetiva. Ko v mišici pride do določene napetosti, se vključi naš obrambni mehanizem, ki nas varuje pred
tem, da se ne bi poškodovali, zato začutimo bolečino. Takrat
refleksno skrčimo mišico, saj se telo začne upirat raztezanju.
Slaba gibljivost je torej na eni strani posledica (pre)kratkih mišic in tetiv in na drugi strani refleksa (na nateg), ki nas varuje
pred poškodbo. Z bolečino smo torej zavarovani pred pretrganjem mišice. Lahko bi rekli, da so tisti z višjim bolečinskim
pragom gibljivejši, saj dopuščajo, da se mišica bolj raztegne.
KAJ VPLIVA NA GIBLJIVOST?
Na gibljivost vpliva več dejavnikov. Sklepi so različnih oblik
glede na funkcijo, ki jo opravljajo. Nekateri omogočajo gibanje
samo v eni osi (laket, koleno), drugi omogočajo gibanje v več
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oseh (kolk, rama). Če je sklep globok, lahko že njegova oblika
onemogoča izvajanje velikih amplitud gibanja, po drugi strani
pa so pri plitkih sklepih gibanja bistveno večja. Lahko pa se
zaradi tega dislocira oz. izpahne sklep. Gibljivost sklepa omejujejo tudi sklepna ovojnica, ki zateguje sklep in onemogoča
mobilnost. Daljše mišice omogočajo večje amplitude gibov,
večja voluminoznost mišic pa sicer otežuje izvajanje velikih
amplitud gibov, vendar je dokazano, da se ob primerni vadbi
kljub velikem mišičnem preseku da povečati tudi gibljivost.
Bistveno na raztezanje mišice vpliva tudi lokalna mišična
temperatura. Ko mišico primerno ogrejemo, je bolj
viskozna in raztegljiva. Zato moramo pred vsako mišično aktivnostjo, predvsem pa pred
vajami za povečanje gibljivosti, mišično
temperaturo dvigniti. To lahko storiVADBA ZA
mo aktivno (aerobna vadba, tek ...) ali
pasivno (savna). Statistično so sicer
POVEČANJE
ženske v povprečju bolj gibljive od
GIBLJIVOSTI
moških, vendar v praksi vidimo, da to
MORA POTEKATI
pogosto ne drži.
KAKO POVEČAMO TELESNO GIBLJIVOST?

SISTEMATIČNO.

Metod za povečanje gibljivosti je več, vse pa
temeljijo na tem, da prelisičimo telo, da vklopi
reflekse, s katerimi bi se upiralo raztezanju. Obramni
mehanizem pri raztezanju se namreč vklopi mnogo prej, preden se resnično lahko poškoduje tkivo.
Za povečanje gibljivosti uporabljamo aktivne in pasivne raztezne vaje. Pri aktivnih vajah uporabljamo silo, ki jo sproduciramo z lastnim telesom, pri pasivnih vajah pa si pomagamo z
zunanjimi pripomočki in rekviziti, kot so razne uteži ali partner.
da se bo njihova dolžina povečala in s tem tudi amplituda sklepa. Pomembno je, da vaje za povečanje mišične gibljivosti izvajamo vsakodnevno, po možnosti večkrat na dan. Takšna vadba
lahko traja tudi samo 10–15 min ob upoštevanju, da so mišice
pred tem pripravljene na razteg.
VAJE ZA POVEČANJE GIBLJIVOSTI IN BOLEČINA

Vaje lahko izvajamo statično ali dinamično (zamašno). Statično izvajanje je bolj nadzorovano, zato ga pri otrocih pogosteje
uporabljamo, saj tako lažje pazimo, da ni prevelikih bolečin. Pri
večini sodobnih metod se uporabljata oba načina, največkrat
je način vadbe kombinacija obeh.
Kadar izvajamo gimnastične vaje, ki vključujejo raztezanje mišic, pa moramo ločiti med tistimi, pri katerih mišice samo pripravljamo na vadbo in jih toliko raztegujemo, da so pripravljene
za aktivnost, in med tistimi, ko mišice raztegujemo z namenom,

Zaradi obrambnega mehanizma telesa raztezanje mišic boli.
Normalno je, da se otroci bolečine ustrašijo in refleksno
napnejo mišice. Ker napetih in nesproščenih mišic ne moremo
raztegovati, ne dosežemo pravega učinka. Pomembno je, da
vadeči pri izvajanju vaj zaupa partnerju oz. trenerju, saj se bo
le tako lahko sprostil in dopustil večji razteg mišice. Za dosego povečanja gibljivosti ni treba, da otroci jočejo, morajo pa
razumeti, da se bolečini ne moremo povsem izogniti. Posebno pozornost pri vadbi gibljivosti posvečamo mladostnikom
v obdobju hitre rasti. Ker takrat kosti zelo hitro rastejo, so na
njih mišice že tako napete. Zato je treba rast vadečih sproti
spremljati in jim previdno odmerjati vaje. Odrasli znajo pri vadbi
gibljivosti pogosto odmisliti bolečino in nekako prestopiti prag,
kjer se pojavi začetna bolečina. To dosežejo predvsem s statičnimi vajami, kar pogosto opazimo tudi pri vadbi joge.
Ko se boste torej lotili vadbe za povečanje gibljivosti, to počnite
sistematično in pri vadbi ne pozabite na ogrevanje. Za vadbo si
vzamite čas vsak dan, četudi samo za nekaj minut. 
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(PRE)MISLIMO S SRCEM

Značilnosti srčnih
in modrih ljudi
piše: Karin Crnek

1. IZBERITE LJUDI, KI JIH SPUSTITE V
SVOJE ŽIVLJENJE.
Ljudje imamo različne poglede na okolico
in različne energije, s katerimi stopamo v
odnose z drugimi. Dobro je premisliti, koga
spuščamo v svoj svet! Namen druženja ni,
da bi se počutili brez energije in utrujeni. Bolje je biti sam ali v dobri družbi kot v družbi
ljudi, ki se hranijo z našo življenjsko energijo
in tako polnijo svoj energetski rezervoar. Le
nekaj dobrih prijateljev je dovolj. Pri prijateljstvu je kakovost odnosov tista, ki šteje, in
ne količina ljudi, ki jih imamo v telefonskem
imeniku.
2. POSTANITE DOBER POSLUŠALEC.
Ljudje enostavno želimo biti slišani. Žal se
zaradi hitrega tempa življenja ta veščina
izgublja. Bodite vi sprememba, ki si jo želite v svetu, in postanite dober poslušalec!
Poslušalec, ki stoji v »čevljih« druge osebe,
je empatičen poslušalec. Za trenutek ali dva
tako tuja resničnost nadomesti našo, ki se
znajde v podrejenem položaju. Ko več ne dovoljujemo našemu egu, da se rine v ospredje
in se iskreno osredotočimo na drugo osebo,
dajemo sebi in drugim priložnost, da se povežemo na popolnoma drugih ravneh. Pomembno je, da se zavedamo te možnosti in
jo vklopimo, kadar koli se za to odločimo. Ni
pomembno, kako blizu smo si s človekom,
pomembno je, da se zavedamo, da je vedno
priložnost, da naredimo nekaj dobrega.

sami iščemo potrditve ljudi okoli sebe. To pa
na dolgi rok ne more biti zmagovalna strategija za dvigovanje lastne vrednosti. Obrnimo se vase in naredimo korake za našo
večjo srečo in veselje. Kadar smo zadovoljni
v sebi, se to vidi na naši energiji, v našem
obnašanju, obrazni mimiki, kretnjah in pri
izboru besed. Vse to vleče ljudi k nam kot
magnet. Energijsko si željo biti v naši družbi,
saj se ob nas dobro počutijo. Iskrenost do
sebe in ravnanje skladno s tem je dolgoročno zmagovalna kombinacija.
4. POSTANITE ČUJEČI IN TOLERANTNI.
Besede čuječnost pred desetletji skorajda
nismo poznali oziroma uporabljali. Čuječnost je negovanje notranje pozornosti. Biti
pozoren, notranje umirjen in delovati v skladu s takšno naravnanostjo pomaga, da slišimo svojo intuicijo, ki se izraža skozi srce,
razsvetli razum in nas povezuje z neverjetno
radostjo in srečo. Stik z intuicijo lahko poteši
vsa hrepenenja, ki jih usmerjamo v zunanji
svet. Dober, spoštljiv in empatičen odnos do
drugih lahko vzpostavimo šele, ko imamo
takšen odnos najprej do sebe. Precej težje
se namreč vedemo obsojajoče in obtožujoče, kadar smo v stiku s seboj in se zavedamo
svojih občutkov in čustev. Sprejemanje različnosti drugih, toleranten odnos do sočloveka razvijamo z zaupanjem v svoje občutke, s
sprejemanjem sebe v svoji celovitosti bolj in
manj dobrih lastnosti ter s pozornim poslušanjem in odkritim medosebnim pogovorom.

3. POZORNOST DRUGIH IŠČITE SELEKTIVNO.
Vsak od nas potrebuje ljudi, ki nam nastavijo
ogledalo, da se tako lahko zazremo v podobo, kot jo vidijo drugi. Večino časa si želimo
pogovarjati o stvareh, o težavah, o možnih
rešitvah, ki so za nas osebno pomembne. A
velikokrat se znajdemo v družbi ljudi, ki neprestano potrebujejo potrditve drugih; da so
dovolj dobri, uspešni, da imajo pravico živeti,
misliti, čutiti. Tako se šele počutijo dobro,
zadovoljno in napolnjeno. Seveda lahko tudi

5. POSTAVITE ZDRAVE MEJE (NPR.
UKINITE NEPOMEMBNE POGOVOR-ČK-E,
JAMRANJE).
Postavljanje zdravih meja v odnosih je pomembno za naše fizično, čustveno in duhovno telo. S tem postavljamo tudi osnove
za zadovoljujoče medosebne odnose. Skrb
za svoje meje/potrebe in upoštevanje meja/potreb drugih
pomembno spodbujata
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Dajejo in sprejemajo brez
obsojanja in
obtoževanja.
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spoštljiv medčloveški odnos. Čakanje na to, da se
bodo drugi spremenili in poskrbeli za nas, ne bo prispevalo k našemu bolj zadovoljnemu življenju. Ravno
obratno, takšno čakanje nas bo energetsko izčrpavalo, vedno bolj bomo nezadovoljni in nesrečni. Postavljanje meja ne pomeni egoizma in sebičnosti, temveč
skrb za naše fizično zdravje in mentalno higieno.
Poznate pogovor-čk-e, ki so namenjeni samo polnjenju praznega časa? To so tisti dolgočasni pogovorčki
o nepomembnih stvareh, po katerih se sprašujemo,
zakaj smo v njih sodelovali. Namenite čas in pozornost stvarem, ki so resnično pomembne v življenju. V
vsakem razgovoru je neprecenljivo veliko priložnosti
za osebni razvoj, spreminjanje omejujočih življenjskih
prepričanj in ustvarjanje dobrih odnosov.

Znajo na prijazen,
a odločen način
postaviti meje v
odnosih.

6. NAUČITE SE UPRAVLJATI SVOJA ČUSTVA.

Zavedajo se, da lahko
le človek, ki zna izražati čustva, svobodno
ljubi ter je strasten in
živ v odnosu.

So prijazni in
spoštljivi do
sebe in drugih.

Razmišljajo,
kako s svojim
vedenjem in besedami vplivajo
na srca drugih
ljudi.

Naš um se zaveda, da ni vse realnost, kar se nam dogaja. Ve, da vidimo in slišimo stvari včasih drugačne,
kot v resnici so. Zato bodimo čim večkrat polno navzoči v sedanjemu trenutku in prenehajmo presojati in
obsojati na osnovi vzorcev, ki smo se jih naučili kot
otroci. Radi namreč pozabljamo, da ni nič več tako,
kot je nekoč bilo. Zato so tudi naši naučeni vzorci vedenj zastareli in jih je treba začeti spreminjati. Le tako
bomo lahko živeli polnejše in bolj zadovoljujoče življenje po merilih, ki jih bomo določili sami.
Čim bolj se istovetimo s svojimi (slabimi) mislimi, tem
bolj trpimo. Ustvarja se negativno energetsko polje, ki
naseljuje telo in um. To Eckart Tolle imenuje čustveno
bolečinsko jedro. Ko se o svojih čustvih začenjamo
iskreno pogovarjati in jim namenjamo iskreno pozornost (ne oziraje se na bolečino, ki jo ob tem počutimo), se istovetenje z njimi konča. S prepoznavanjem,
kaj se dogaja v našem čustvenem svetu in zakaj, jemljemo neprijetnim čustvom moč in omejimo njihovo
prepogosto razdiralno energijo. Čustveno bolečinsko
jedro lahko namreč preživi le, če nas pripravi do tega,
da se nevede poistovetimo z njim. Tedaj se lahko postavi na noge, si nas podredi, »postane mi sami« in živi
skozi nas. Hrani se z vsako izkušnjo, ki je usklajena z
njegovo vrsto energije, torej z vsem, kar poraja nadaljnjo bolečino v takšni ali drugačni obliki: v obliki
jeze, razdiralnosti, sovraštva, potrtosti, čustvene drame, nasilja ali celo bolezni. Bolečina se namreč hrani
samo z bolečino. Ne more živeti z radostjo, saj je ta
zanjo povsem neprebavljiva. 
Vir: www.fammos.si in
E. Tolle, Živeti v sedanjem trenutku.

So sprememba, ki si jo
želijo v svetu.

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

