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Programi vadb in urnik 2020/2021
Intervju: Miroslav Cerar
K aj dogaja : Zdravo društvo
N aši člani pišejo: Koristi vadbe za starejše

Š t ev i l k a : 3 8

SEZONSKE KARTE

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.
Društvo lahko zaračuna 5€
manipulativnih stroškov pri
stornaciji že izdanega računa.
Vse cene so v evrih. Cenik se lahko
tudi spremeni skladno s sklepom
Upravnega odbora ŠD Narodni dom.
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UGODNOSTI IN POPUSTI

• 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 2020/2021
10% popusta na sezonsko karto.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

GIMNASTIČNI VRTEC
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SEZONSKE KARTE (velja od
7. 9. 2020 do 11. 6. 2021, 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 28. februarja 2021.
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271€

na

25 €

2

eč

DRUŠTVENA ČLANARINA
ZA PODPORNE ČLANE
netelovadni programi
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(velja od 7. 9. 2020 do 11. 6. 2021, 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 avgusta 2020 do konca junija 2021.
*** Cena za začetni tečaj aikida velja za 4 mesečno vadbo – 30 vadbenih enot (1. 10. 2020 do 31. 1. 2021).
**** Cena za šakti flow velja za 5 mesečno vadbo – 18 vadbenih enot (7. 9. 2020 do 22. 1. 2021 oz. 25. 1. 2021 do 11. 6. 2021).
***** Možna je kombinacija vseh treh vadb. Ob vpisu izberete vadbo in dan obiska v tednu.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON
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Skrb za zdravje

Foto: osebni arhiv

Kazalo

Letošnje taborjenje je sicer spremljalo nekaj preventivnih ukrepov. Za varnost smo
poskrbeli tudi taboreči, ki smo se precej več
zadrževali in družili v taboru in manj obiskovali razne dogodke in lokale zunaj tabora. Na
koncu smo vseh pet skupin uspešno zaključili, edino s pospravljalno smo zaradi bližajoče karantene morali malce pospešiti. Tako
je za nami še ena uspešna sezona taborjenja, pred nami pa nova telovadna sezona.

Tudi ta bo potekala v skladu s smernicami
NIJZ, saj nas bo očitno koronavirus spremljal še nekaj časa. Ob bolj ali manj strogih
ukrepih in omejitvah, ki nam jih predpisujeta
stroka in politika, prevečkrat pozabimo, da
smo za svoje zdravje odgovorni tudi sami.
In največ, kar lahko naredimo zanj, je, da se
dovolj gibljemo. Se vidimo v telovadnici?
Vera Simončič, urednica

KAJ DOGAJA
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PREMANTURA JE
LEPO ŽIVLJENJE

Glede na letošnje okoliščine je celotna
ekipa ŠD Narodni dom ponosna in vesela,
da nam ni bilo treba prekiniti 68-letne
tradicije izvajanja poletnih taborov.
Ob upoštevanju nekaterih dodatnih
preventivnih ukrepov nam je uspelo
izpeljati taborjenje v celotnem obsegu
in verjamemo, da v zadovoljstvo vseh
udeležencev.
piše: Vanja Kavčič

KAJ DOGAJA

P

rvo taborno skupino so lepo zapolnili najmlajši otroci v vrstah.
Prvič so se jim pridružili tudi otroci iz kranjskega Športnorekreativnega
društva Superduper pa tudi nekaj odraslih in družin. V 2. taborni skupini je
v vrstah taborilo približno enako število
otrok kot zadnja leta. Kljub nekaterim
spremembam (največja je bila ta, da
niso odšli na bivak na bližnji otok) so se
imeli super in dva tedna sta minila, kot
bi trenil. Predvsem so bili za to zaslužni
otroci in super ekipa vodnikov, ki so uživali v našem taboru, odklopljenem od
elektronskih naprav in ostalega sveta.
V 3. taborni skupini se je letos po dolgoletnem odličnem vodenju skupine taborovodja Andrej Domajnko odločil, da
prepusti mesto mlajšemu kolegu, tudi
našemu dolgoletnemu članu, vodniku
in trenerju Mihi Brodniku. Ker je Miha že
od malega z dušo in srcem »taprav« narodnodomec, je svoje novo poslanstvo
v taboru opravil z odliko. Že tradicionalno je 3. skupina tudi najbolj obiskana in tako je bilo tudi letos. V 4. taborni
skupini smo za dekleta, ki trenirajo v

5

tekmovalnem programu, prvič organizirali bazične priprave pred pričetkom
nove sezone. Dekleta so bila nad tedenskim programom in celotnim življenjem
v naravi navdušena, zato resno razmišljamo, da bo to v prihodnje postala nova
stalnica našega tekmovalnega programa. Žal se nam zaradi specifike tekmovalne sezone letos niso pridružili fantje
iz gimnastične šole. Poleg naših deklet
so tedenske priprave v našem taboru
opravili tudi ritmičarke iz ŠD Moste in
akrobati iz ŠD Sokol Bežigrada, ki so
popestrili dogajanje tudi družinam, ki v
4. skupini preživljajo poletni dopust. V
5. taborni skupini, sicer v manjšem številu kot zadnja leta, zaključek počitnic
preživljajo otroci v vrstah. Poleg njih so
tradicionalni gostje tudi telovadke in
telovadci iz ŠD Orehovlje in seveda kar
nekaj družin in posameznikov.
Tudi v letošnjem letu še vedno velja
naš tradicionalni rek, PREMANTURA JE
LEPO ŽIVLJENJE. Vse, ki nas še niste
obiskali, vabim, da se o tem lepem življenju prepričate na lastne oči. 
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KO TI KORONAVIRUSNA SITUACIJA PONUDI
ŽE NEKOLIKO POZABLJENO DOŽIVETJE

piše: Marko B.

N

i mi žal … Žal tega, da sem se kljub vsem opozorilom o preživljanju počitnic na Hrvaškem odločil za
dopustovanje v »Lepi naši«. In to v tistem kotičku
hrvaške Istre, kjer že lep čas nisem bil. Ko so me zaradi
korone in opozoril v zvezi z njo na »cedilu pustili« prijatelji,
ki so tradicionalno dopustovali z menoj, mi je eden izmed
preostalih predlagal dopustniški oddih v organizaciji ŠD
Narodni dom. »Gre za tabor,« mi je rekel. »Kakšen tabor?«
sem ga vprašal. Pa saj nikoli nisem taboril, kaj šele bil
tabornik, sem si mislil. Resda sem večkrat kampiral na
morju, v hribih, na raznih festivalih, a ko sem zakorakal v
trideseta, se tovrstnih doživetij skoraj nisem več posluževal, češ, to ni več zame. No, sedaj lahko napišem, da je
bilo moje prepričanje zmotno.
Tabor Narodnega doma v Premanturi je bila res lepa izkušnja. Kot neke vrste glampiranje v gozdičku ob morju
z obilo sence in seveda vonjem borovcev, ki ti že sam po
sebi daje občutek, da res dopustuješ na Jadranu. Ko sem
se z avtom pripeljal pred tabor, me je sprejela boljša polovica taborovodje in dejala, naj najprej stopim iz avta in
povonjam zrak. Zaradi spoznanja, da sem resnično pričel
z dopustom in vsakodnevne skrbi vsaj za teden dni pustil
za seboj. Čajno kuhinjo in klub sem spoznal najprej, kar se
ne nazadnje tudi spodobi. Vožnja je bila naporna, zato je
bila hladna pijača več kot dobrodošla. Sledilo je spoznavanje s preostalim delom tabora. Predstavitvi šotorišča,
kolesarskega parka, sanitarij, tušev, energijske točke, natikačev na drogu (namesto zastave), športnih igrišč (sicer
žal nekoliko dotrajanih) je sledilo dopustovanje v pravem

pomenu besede, z možgani na off in ležanjem na plaži.
Seveda smo se tudi rekreirali. Nekateri v okviru športnih
priprav, drugi zaradi načela zdravega duha v zdravem
telesu. Kombinacija vsega skupaj zagotavlja zagotovljen
dobitek. Da vse to lahko počneš brezskrbno in sproščeno,
ti omogoča kuhinja s kuharjema z dobro hrano s tremi
obroki (malice z jogurtom in sadjem ne štejem zraven).
Torej, počitnice resnično takšne, za katere si lahko le hvaležen.
Seveda ne morem mimo ljudi tabornikov, ki vzdušju v taboru dodajo piko na i. Vse ostalo je lahko izpeljano brezhibno, vendar če ljudje, ki tu opravljajo svoje poslanstvo
z veseljem in brez najmanjših pritožb ter z nasmehom na
obrazu, ne bi bili to, kar so, tudi tabor ne bi imel zavidljive
duše, kot jo ima.
Vremensko smo se prilagodili. V dneh, ko so »pustošila«
neurja (dobro, le dva dneva, pa še to brez hujših posledic), smo kartali in igrali družabne igre, v sončnih in toplih dneh pa smo počeli stvari, ki jih pač počnejo ljudje na
morju. Tu je kakršno koli nadaljnje razpredanje in razčlenjevanje odveč.
Moj predvideni tedenski dopust sem podaljšal za dodatnih
nekaj dni. Verjetno to pove dovolj o mojem zadovoljstvu z
bivanjem v taboru in dodatni razlogi niso potrebni.
Hvala vsem članom aktiva v taboru za lepo in nepozabno
doživetje. Upam, da se kmalu spet snidemo. 

6-DNEVNO SMUČANJE
KOPE 2021
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.

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.

PRIJAVA:
Prijave bomo začeli zbirati po 23. novembru 2020 s
spletno prijavnico. Cene bodo objavljene konec septembra na naši spletni strani.

DOPLAČILI:
• letna članarina (25 EUR) za tiste, ki niso člani
društva v sezoni 2020/2021,
• izposoja smučarske opreme – cena po dogovoru.

OD NEDELJE,
21. 2. 2021, DO
PETKA, 26. 2. 2021.
(MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI
ZA OSREDNJO SLOVENIJO)

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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Zdravo društvo –
znak kakovosti Športne
Unije Slovenije
ŠD Narodni dom je že leta 2018 pridobil znak kakovosti – zdravo društvo. V projekt smo vstopili predvsem
z namenom, da bi se v prihodnosti povezali z lokalnimi zdravstvenimi centri in posameznikom ponudili
zdrav način športne vadbe, ki v prvi vrsti predstavlja preventivno delovanje na posameznikovo zdravje, v
nekaterih primerih pa lahko pomembno prispeva k vračanju v normalno življenje po končanem zdravljenju
raznih poškodb in obolenj.
pišeta: Sašo Barle in Žiga Sodržnik

G

lede na to, da so odrasli in starejši zaradi sodobnega življenjskega
sloga v povprečju manj aktivni kot
v preteklosti, se želimo s pridobljenim
znakom kakovosti predstaviti predvsem odrasli in populaciji starejših ter
jih ozavestiti o pomembnosti redne in
kakovostne vadbe. Nemalokrat namreč
srečujemo različne programe, ki niso
prilagojeni sposobnostim vadečih, zato

lahko prej škodujejo njihovemu zdravju,
kot koristijo.
Izbor naših trenerjev v teh programih je
zelo natančen. Poleg ustrezne izobrazbe
oz. usposobljenosti trenerjev veliko pozornosti namenimo tudi njihovi empatiji
in smislu za vodenje odraslih skupin. Zavedamo se namreč, da naše zdravje ni
samo telesna aktivnost, ampak tudi primerno počutje in skladen duševni razvoj.

v ta namen zasnovala znak kakovosti
zdravo društvo, ki ga društva pridobijo
ob doseganju omenjenih standardov.
Podporo projektu je leta 2016 izrazilo
tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

KAJ SPLOH JE ZDRAVO DRUŠTVO?
Zdravo društvo je mreža športnorekreativnih društev iz vse Slovenije,
ki ponujajo programe športnorekreativne vadbe, namenjene ohranjanju
in krepitvi zdravja. Tako pri pripravi
in izvedbi vadbenih programov kot
pri usposobljenosti kadra, ki vadbene programe izvaja, sledijo načelom
kakovosti. Športna unija Slovenije je

Poleg povečanja števila udeležencev v
programih redne in organizirane vadbe je osrednji cilj projekta vzpostavitev sodelovanja med lokalnimi zdravstvenimi centri in športnimi društvi.
Zdrava društva s ciljno zasnovanimi,
primerno intenzivnimi in strokovno
vodenimi programi namreč omogočajo možnosti, da lahko posameznik po
končani obravnavi v programih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) v svojem lokalnem okolju najde zase primeren vadbeni program, kar je tudi rdeča
nit koncepta vadbe na recept. Da bi

Naši trenerji se na vadbah, ki so namenjene odraslim in starejšim, lahko posvetijo vsakemu posamezniku ter vadbo
po potrebi tudi prilagodijo (vse opise
vadb in urnike najdete na straneh 12 in
13). Zaradi tega pri nas še vedno velja
slogan, ki so ga poudarjali že naši predhodniki: “Zdrav duh v zdravem telesu!”
Mi pa k temu dodajamo še: “… v zdravem
društvu!” 

ta cilj lahko dosegli, je pomembno, da
razširimo mrežo društev po vsej Sloveniji.
Zdrava društva so med drugim izvajalci programa funkcionalne vadbe
Zdrava vadba. Program je primeren
za odrasle, posebej pa je prilagojen
za začetnike, telesno manj aktivne in
tiste, ki želijo izboljšati svojo telesno
pripravljenost po bolezni ali poškodbi.
Večstopenjski program (ABC ter DEF
+ G) je pripravljen tako, da omogoča
vključevanje vadečih na njim primerno
stopnjo intenzivnosti glede na njihovo
trenutno telesno pripravljenost. Izbor
vaj temelji na načelih funkcionalne
vadbe, torej izvajanju funkcijskih gibov, ki jih potrebujemo v vsakodnevnem življenju. Poseben poudarek se
namenja mišicam medeničnega dna.

PROGRAMI VADB 2020/2021

Programi
vadb in
urniki
2020/2021
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
7. 9. 2020.

Ob torkih možnost sočasne vadbe:
• otroci netekomvalna gimnastika ali gimnastika 1 dečki (18.0019.30), odrasli pilates z Moniko
(18.00-19.00)
• otroci akrobatika (19.00-20.30),
odrasli šakti flow z Ano (19.0020.15).
Vadba za otroke poteka v Študijski
telovadnici, vadba za odrasle pa v
trim kabinetu OŠ Prežihov Voranc
v neposredni bližini.

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.
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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 16.30–
18.00 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 od 1. do 3.
razreda osnovne šole, 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.

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.

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,

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.

Urnik: ponedeljek, sreda in četrtek 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.

Urnik: ponedeljek in četrtek 17.00–19.30,
torek in petek 17.30–20.00 v Gimnastičnem centru Ljubljana.

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.
Akro-gim:
Vadba je sproščena in prilagojena individualnim željam, sposobnostim in
predznanju ter namenjena vsem srednješolcem, študentom in odraslim, ki
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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.

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
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

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.
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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, nadzor mišic in
zavedanje telesa v prostoru so osnova
vsakršnega gibanja.
Urnik: petek 8.30–9.30 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 in
Poljane
• 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. 

Na izbrano vadbo se lahko
prijavite tudi preko spleta:

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).

INTERVJU
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Foto: Aleš Fevžar

INTERVJU:

MIROSLAV CERAR
Miro Cerar je naš najuspešnejši športnik. Na velikih tekmovanjih je osvojil kar 50 odličij, dvakrat je bil
tudi olimpijski prvak. Zaznamoval je svetovno gimnastiko med letoma 1958, ko je osvojil prvo medaljo
na svetovnem prvenstvu v Moskvi, in 1970, ko je v Ljubljani osvojil svojo zadnjo zlato medaljo kot aktivni
športnik. Že med svojo aktivno kariero in tudi po njej je prejel vrsto pomembnih priznanj, ki kažejo na
to, kako zelo je bil in je še vedno cenjen. Izjemno veliko je kot športni funkcionar dal tudi slovenskemu
športu in kot ambasador fair-playa s svojim vplivom in karizmo pomagal pri ohranjanju primarnih
vrednot v športu. Za vse njegove uspehe in doprinos k razvoju športa se mu je društvo, katerega član je
bil celotno obdobje svoje tekmovalne kariere, ob praznovanju 80. rojstnega dneva zahvalilo s podelitvijo
naziva častnega predsednika ŠD Narodni dom. Kljub letom je še vedno vitalen, poln življenjske energije
ter jasnih misli in zato izjemno zanimiv in poučen sogovornik.
piše: Sašo Barle
Leta 1948 si prvič prestopil prag
Narodnega doma. V tistih časih
društveno življenje ni bilo omejeno samo
na telovadbo, ampak je večini pomenilo
še marsikaj več. In kot si sam večkrat
poudaril, si se v društvu usposabljal tudi
za življenje zunaj telovadnice. Kako se
spominjaš svojih začetkov v društvu in
kaj oz. kateri mejnik je bil tisti, da si se
kasneje popolnoma predal gimnastiki?
Krivec, da sem prišel takrat v društvo,
je bil v bistvu moj takratni učitelj oz.
razrednik v osnovni šoli Rudi Završnik,
ki je pozval starše, naj me vpišejo na
telovadbo v takratno telovadno društvo
Partizan Narodni dom in tako poskrbijo za okrepitev mojega telesa, ki je bilo
zaradi povojnih razmer precej drobno.
Ob vpisu sem pristal v skupini pionirjev
v zadnji vrsti. To je bila usoda vsakega

začetnika. Smo pa imeli vsak mesec
društvena tekmovanja, skozi katera si
se lahko povzpel v višjo vrsto. Spomnim
se, da sem se skozi ta tekmovanja kar
hitro prerinil v srednjo vrsto in nato še
v prvo vrsto pionirjev. Vadbo smo imeli
dvakrat na teden po eno uro. Poleg same
telovadbe so bile te ure tudi priložnost za
druženje s prijatelji in sošolci. Tako nam
je društveno življenje kmalu postalo pomembnejše kot šola ali včasih tudi dom.
Velikokrat smo prihajali v društvo tudi,
ko nismo imeli vadb, da smo lahko gledali starejše telovadce, kako vadijo in kaj
vse znajo. Skratka društvo je za mene
postalo zbirališče, središče takratnega
dogajanja in zato enostavno nisem imel
potrebe po drugih aktivnostih. V društvu
smo se lahko ukvarjali tudi s številnimi

drugimi aktivnostmi, kot so recimo namizni tenis, atletika ali igre z žogo. Pozimi smo hodili na smučanje, poleti pa na
letne tabore. V društvu so od nas vodniki
vedno zahtevali red in disciplino ter nas
ves čas vzgajali. Tako se je večkrat zgodilo, da so nekateri dobili začasno prepoved obiskovanja telovadbe, če so imeli
v šoli enke. Šele ko so popravili ocene,
so se nam zopet lahko pridružili na vadbi. Skratka v društvu smo se učili tudi
življenja. V pogovorih s starejšimi smo
se naučili in slišali marsikaj, nemalokrat
so nam starejši pomagali pri učenju in
opravljanju domačih nalog. V društvu so
telovadili tako fantje kot dekleta in velikokrat je med nami preskočila marsikatera iskrica. Nenazadnje sem v društvu
spoznal svojo ženo Zdenko. Ko sem bil
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že starejši, je bila ena od pomembnih
motivacij za nadaljnje ukvarjanje s telovadbo tudi zdravo rivalstvo z mojim zelo
dobrim prijateljem Ladom Vrtačnikom,
takrat izredno nadarjenim telovadcem in
skakalcem v vodo, ki ga je bilo zelo težko premagati. Imela sva lepe dvoboje na
raznih tekmovanjih, kar naju je oba gnalo
in motiviralo, da sva skupaj redno in zavzeto trenirala nekje do 18. leta starosti,
ko je Lado prenehal s telovadbo, jaz pa
sem postal tako dober, da sem bil že del
članske vrste. Vsekakor so me motivirali
tudi stalen napredek in uspehi, ki sem jih
dosegal že v mlajših letih.

zadnjem
obdobju tekmovalne kariere.
Kako bi opisal njuna, verjetno
različna pristopa k treningu in
katere lastnosti pri trenerjih so
ti bile najpomembnejše?
Še preden me je v roke dobil
Boris, sta z mano delala vaditelja, ki bi ju na tem mestu želel omeniti – to sta Janez Šlibar in inženir Janez Rajsner.
V društvu je takrat veljalo, da
Večino svoje športne kariere si treniral
so starejši tekmovalci morali
v Študijski telovadnici. Kljub temu da
nekaj dela kot vaditelji opje bila v bistvu že od nastanka bolj ali
raviti z mlajšimi tekmovalci.
manj neprimerna za trening vrhunske
gimnastike, ste mnogi telovadci dosegali
Kasneje pa so me trenirali
izjemne tekmovalne uspehe. Zdi se mi,
tudi Boris, Semjon, ki je bil
da vas vse skupaj še danes prevzame
po rodu Armenec, ter krajše
nostalgija, ko jo obiščete. Kaj je po tvojem
obdobje tudi Jože Senica.
mnenju pretehtalo, da ste tudi v slabših
Boris je bil zelo strog trener,
razmerah, kot so jih imeli konkurenti,
ki je užival veliko spoštovadosegali tako izvrstne rezultate?
nje med telovadci. Njegov
Vadba v Študijski telovadnici se je začela
največji poudarek pri treninleta 1953. Kljub temu da je bil to prostor,
gu je bila lepota in eleganca
ki smo ga samo prilagodili za vadbo in ni
izvedenega elementa. Menil
bil na novo zgrajen objekt, je bil to za nas
je, da brez tega ni pravega
velik in pomemben dogodek. Takrat smo
uspeha oz. učinka. Poleg tega
bili mnenja, da smo dobili izjemno modeje bil izjemno dober asistent
ren in dober objekt za vadbo. Je pa res,
pri varovanju na orodju. Bil
da smo kmalu ugotovili, da imajo predje visok in je imel izjemno dober
vsem telovadne velesile neprimerno boljrefleks in občutek, da je ujel oz. obvaroše razmere za vadbo. Ampak za nas je bil
val telovadca pri kakšni napačni izvedbi
to velik preskok. In takrat smo si morali
elementa. V tistih časih je bilo to še toliko
z dobrim delom v telovadnici Narodnega
pomembneje, saj pod orodji ni bilo toliko
doma vadbo v Študijski telovadnici prisvarovalnih pripomočkov in blazin kot dalužiti. Tam smo namreč lahko vadili samo
nes. Zato so bili lahko padci zelo boleči
najboljši telovadci. Vadbo v telovadnici
in nevarni za poškodbe. Glede na njegosmo ob primernih temperaturah in vrevo strogost na treningih je bilo zanimivo
menu velikokrat kombinirali tudi z vadbo
to, da je bil na tekmovanjih zelo
na prostem na Letnem telovadišču.
miren in ob slabši izvedbi
Sedaj razmišljam, da je naš
vaje razumevajoč. Nikoli
odnos do Študijske telovadni dajal pripomb takoj
nice tudi posledica tega,
po tekmovanju, amda smo kar nekaj dela pri
VADBO V ŠTUDIJSKI
pak je vedno počaprenovi opravili telovadTELOVADNICI
SMO
kal, da se je zadeva
ci sami in tako pomagali
umirila in šele nato
SI TAKRAT TELOVACI
društvu pri pripravi kolista sledila pogovor
kor toliko dobrih razmer
MORALI PRISLUŽITI.
in analiza. To se mi je
za vadbo.
zdelo zelo pomembno.
Semjon pa je bil povsem
Med tekmovalno kariero te
drugačen tip trenerja. Na
je treniralo kar nekaj trenerjev,
treningih je bil veliko bolj umirki so verjetno vsak po svoje vplivali
jen,
kar
je
bila posledica tudi tega, da nas
na razvoj in uspehe, ki si jih dosegel.
je
on
dobil
kot že izdelane telovadce in
Najbolj znana med vsemi sta verjetno
nas
je
potem
samo še brusil. Zelo dober
Boris Gregorka, ki je bil tvoj trener na
je bil tudi njegov psihološki pristop, tako
začetku tekmovalne poti, in Semjon
Karagjozjan, s katerim si sodeloval v
da sem se z njim zelo dobro razumel.

Kljub izjemnim uspehom na
vseh velikih tekmovanjih
je bilo verjetno eno izmed
najbolj posebnih zadnje
svetovno prvenstvo, na
katerem si nastopili in ki je
bilo organizirano v Ljubljani
leta 1970. Letos mineva
50 let od tega dogodka,
ki je takrat spremenil utrip
Ljubljane in povzročil pravo
evforijo med prebivalci. Poleg
zmage na konju z ročaji ste z
ekipo osvojili tudi četrto mesto,
kar je bil neverjeten dosežek. Kljub
velikim pričakovanjem javnosti
in pritisku ste takrat zdržali in
pokazali svoje najboljše sestave.
Kako ste se vsi v ekipi pripravljali
na to tekmovanje in kako si se
spoprijemal z obvladovanjem stresa
pred tekmovanjem in med njim?
Res mi je to svetovno prvenstvo ostalo v izjemno lepem spominu. To, da
sem zmagal pred domačimi navijači, je
bilo nekaj posebnega. Poleg tega sem že
nekaj časa vedel, da bo to moje zadnje
veliko tekmovanje, ki se ga bom udeležil kot tekmovalec, zato sem bil izjemno
zadovoljen, da sem naredil lepe vaje.
Tudi ekipni uspeh celotne vrste, ki je bila
sestavljena iz samih slovenskih tekmovalcev, je bil nekaj neverjetnega in težko
ponovljivega. Kljub temu da smo se na
to tekmovanje pretežno pripravljali skupaj, je imel vsak od nas svoj pristop do
treningov in priprave na tekmovanje. Jaz
sem že zgodaj v svoji tekmovalni karieri
spoznal, da se moram zagledati predvsem vase in iz sebe črpati nova spoznanja in moči za naprej. To je pomenilo, da
sem se stalno soočal s svojimi slabostmi
in iskal načine, kako se še izboljšati. Za
tekmovanje v Ljubljani sem se, kljub temu
da sem že vedel, da končujem tekmovalno kariero, pripravljal tako, kot da bom
tekmoval še vrsto let. To je pomenilo, da
sem se še vedno učil novih elementov in
iskal možnosti za napredek, kar je bilo po
mojem mnenju zelo pomembno pri pripravi na tekmovanje. Razmišljal sem, da če
bom nadgrajeval svoje znanje, bom lažje
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ohranjal raven izvedbe vaje na tekmovanju, če bi se zadovoljil z že naučenim, bi
pa bil po mojem mnenju bolj ranljiv oz.
dovzeten za napako na tekmovanju. Tako
sem si povečeval samozavest in prepričanje o svojih sposobnostih. Kljub temu
da takrat nismo imeli nobenih psihologov,
nisem čutil pomanjkanja na tem področju. Zavedal sem se, da sem pred začetkom vaje, ko sem stal ob orodju, sam in
da je vse odvisno od mene ter da mi v tistem trenutku nihče ne more z ničimer pomagati. Tudi danes menim, da mora vsak
tekmovalec stremeti k temu, da postane
močna osebnost, ki se zna spoprijeti s takimi pritiski in občutki. Namreč biti dober
telovadec ali tekmovalec je velika razlika.
Lahko z besedami na kratko opišeš
občutek, ko si na podelitvi medalj stal na
najvišji stopnički, pred domačimi gledalci
in poslušal državno himno?
Uf, to je pa težko. Jaz sem različno doživljal občutke, ko sem stal na zmagovalnem odru. Moram pa reči, da je bil
občutek v Ljubljani prav poseben in neponovljiv. Res je bilo lepo pred domačimi
gledalci ob koncu kariere osvojiti zlato
medaljo in ob dviganju takrat jugoslovanske zastave poslušati državno himno, ki
so jo zaigrali meni v čast. Takrat sem čutil poseben nacionalni naboj, saj sem bil
v Jugoslaviji zelo popularen športnik in
sem vedel, da je skoraj cela nacija takrat
navijala za nas in se tudi veselila mojega
uspeha. Predvsem pa sem še sedaj izjemno zadovoljen, da mi je takrat na konju
z ročaji uspela tako dobra vaja, brez večje
napake, in sem na najlepši možen način
sklenil svojo tekmovalno pot.

Zagovarjaš, da morajo v športu veljati
fair-play ter humana in etična načela
športnega boja. V eni od izjav si povedal,
da športni boji in šport brez upoštevanja
teh načel sploh ne bi smeli obstajati.
Po evropskem prvenstvu v Beogradu
leta 1963 so v športnem častniku Polet
zapisali, da si po koncu razglasitve, ko sta
skupaj z Borisom Šahlinom pobrala vsa
priznanja prvenstva, čutil srečo po zmagi
kot veselje nad uresničenimi željami in
ne kot zadovoljstvo nad premaganim.
Kako gledaš na današnje gladiatorske
boje športnikov, na kapital, ki postavlja
pravila igre, ter na vse večjo odsotnost
načel, ki jih zagovarjaš? Meniš, da lahko
še vedno spremljamo poštene boje, kjer
zmaga tisti, ki je treniral bolje in več?
Si prizadevam in verjamem, da je to še
vedno mogoče. Res mislim, da bi morali
v športu še več delati na tem, da ne bi,
kot si rekel, kapital določal pravil igre, saj
se v tem trenutku preveč čuti ta vpliv. Pa
sploh nisem proti profesionalizmu, ki je v
športu prisoten skoraj povsod. Menim pa,
da ne bi smeli nikoli pozabiti na vrednote,
ki si jih omenil. Na to imajo največ vpliva
trenerji in okolje, v katerem se razvijajo mladi športniki. Predvsem v klubih in
društvih bi morali izredno paziti na skladen razvoj otrok in jim že od malega privzgajati te vrednote. Le tako bomo ustvarili prihodnje generacije športnikov, ki ne
bodo dopustile, da se pozabi na vrednote,
o katerih govorim. Nenazadnje športniku
po koncu aktivne kariere ostanejo prijatelji, druženja in skupne vrednote. Izjemno
lepo se mi zdi, da se s svojimi sotekmovalci še vedno vsak teden dobivamo in
družimo ob različnih aktivnostih ter obujamo spomine iz preteklosti. Poleg tega
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pa ne morem razumeti nekaterih športnikov, tudi slovenskih, ki niso sposobni ohranjati normalnega odnosa do sotekmovalca ali sotekmovalke. Razumem, da je
vsak vrhunski športnik svoja zgodba in da
je marsikdo na nek način lahko bolj egoističen ali ambiciozen, ampak še vedno bi
moral biti nekako normalen. To za mene
pomeni, da se športnik ne drži vzvišeno
in za sebe, kot da je, ne vem kaj, ter da na
sotekmovalce ne gleda kot na sovražnika.
Tudi najboljši športniki bi se morali zavedati, da nič ne stane, če so do sotekmovalcev prijazni in včasih z njimi podelijo
kakšen nasvet oz. misel.
Ob svoji 80-letnici si postal častni
predsednik Športnega društva Narodni
dom. Kaj ti ob vseh priznanjih, ki si
jih že prejel, pomeni ta naziv tvojega
matičnega društva?
Zelo veliko! Moram reči, da je meni Narodni dom takrat pomenil izjemno veliko
in mi je tudi veliko dal. Jaz sem v društvu
doživljal čudovito šolo življenja in dobili
smo vse, kar smo potrebovali. Marsikdaj
in v marsičem je lahko nadomeščal tudi
družino, tako da imam na življenje v društvu izjemno lepe spomine. V društvu se
niso ukvarjali samo s športnim vidikom,
ampak so zelo poudarjali tudi vzgojo,
kar je zelo pomembno tudi v kontekstu
privzgajanja vrednot, o katerih sva govorila pri prejšnjem vprašanju. Kljub temu
da zaradi družbenih sprememb društvo
nima več tolikšne družbene vloge in so
nekateri športi trenutno bolj izpostavljeni in popularni, pa menim, da je Narodni
dom še vedno številka ena na telesnovzgojnem področju v Sloveniji. 
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Projekt športnega
kompleksa Ilirija
Vztrajnost. Ena od pomembnih odlik pravega športnika. Stremljenje
h končnemu cilju. In na koncu, če se uskladijo vsi dejavniki – zmaga.
piše: Dejan Crnek

T

ako nekako je videti nastajanje novega športnega kompleksa na prostoru sedanjega kopališča Ilirije in Letnega
telovadišča. Projekt, ki je dodobra zaznamoval to območje v zadnjih 35 letih, zdaj končno dobiva svojo podobo. Ta bo
sicer nekoliko drugačna, kot je bilo načrtovano v zmagovalnem projektu arhitekta Petra Lorenza daljnega leta 2001, saj
ima omenjeni prostor tudi velik zgodovinski in kulturni pomen
in s tem še prav posebno skrb pri načrtovanju. Seveda ni nepomembno tudi solastništvo treh deležnikov, Mestne občine
Ljubljana, Plavalnega kluba Ilirija in Športnega društva Narodni dom, ki morajo zaradi gradbene zakonodaje pravočasno
urediti tudi to formalnost. V vmesnem času sta sicer MOL in
ŠD Narodni dom medsebojna odprta vprašanja že razrešila,
to sedaj čaka še PK Ilirija in MOL.
Nov športni kompleks bo po novem sestavljen iz dveh ločenih
enot, pri katerem bo eno enoto predstavljal pokriti 50-metrski olimpijski bazen z vso potrebno spremljevalno infrastrukturo. V drugi enoti pa so predvidene večnamenske športne
dvorane za potrebe šol ter gimnastičnih in ostalih športnih
društev v središču Ljubljane. Pod kompleksom je predvidena
garažna hiša.
Da je delo resno zastavljeno, kaže tudi to, da so bile na letnem
telovadišču poskusno že izvrtane vrtine za termalne vode,
vložena je bila tudi že vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Načrtovano je, da bi se gradnja pričela leta 2021. 

IN KOT REČEMO
V ŠPORTU: DRŽIMO
PESTI!
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Pozitivne koristi vadbe
za starejše
V Narodnem domu se poleg mnogo raznovrstnih vadb najde tudi vadba za starejše članice.
Ta obsega dve čudoviti skupini žensk, ki sem jih vodila v sezoni 2019/2020. V kratkem članku
predstavljam pozitivne koristi vadbe ter najnovejše smernice o priporočilih gibanja za starejše.
piše: Taša Švagelj

P

opolnoma jasno in glasno lahko rečem, da redna telesna vadba prepreči in zmanjša mnogo fizičnih in
psiholoških sprememb, povezanih s starostjo. Na to temo je narejenih nešteto
raziskav, ki potrjujejo zgoraj navedeno.
Zmanjšanje gibalnih sposobnosti predstavlja najpogostejše tegobe starejših.
Staranja ne moremo preprečiti, lahko pa
z zdravim načinom življenja poskrbimo,
da bo lepše.
Obdobje staranja zaznamujejo trije značilni pojavi. Prvič, upade mišična masa.
Ta pojav imenujemo sarkopenija, kar
pomeni, da se število in velikost mišičnih
vlaken s staranjem zmanjšujeta. Drugič,
zmanjša se delovanje propriocepcije, ki
skrbi za vzdrževanje ravnotežja in zaznavanja sprememb položaja telesa v prostoru. Z njenim zmanjšanjem se povečuje tveganje padcev. In tretjič, zmanjša se
gostota kostne mase, kar lahko povzroči
osteopenijo in kasneje osteoporozo. Na
vse te tri pojave lahko pozitivno vplivamo
s telesno vadbo.

Intenzivnost in trajanje aerobne aktivnosti sta glavna pri spreminjanju srčno-žilnih funkcij. Nizko do zmerno intenzivna
aerobna vadba zmanjša tveganje za
srčno-žilne bolezni, medtem ko zmerna
do visoka intenzivnost izboljša srčno-žilno funkcijo. Učinki aerobne vadbe
vplivajo na povečano aerobno kapaciteto, izboljšata se dihanje in krvni obtok,
znižata se ravni skupnega holesterola in trigliceridov v krvi,
zmanjša se krvni tlak. Poleg tega aerobna vadba
varuje pred sladkorno
boleznijo tipa II in nekaterimi oblikami raka.
Vpliva na nadzorovanje
telesne teže in zgradbe
ter zmanjšuje stres. Aerobna vadba naj obsega dve do
tri vadbene enote tedensko, ki trajajo vsaj 20 minut. Najbolje kar vsak dan.
Med aerobno vadbo lahko štejemo hojo,
tek, kolesarjenje, ples, plavanje, smučanje itd. To so aktivnosti, ki zajamejo velike mišične skupine.

Visoka raven telesnih sposobnosti je
pozitivno merilo stopnje zdravja. Redna
telesna dejavnost primerne intenzivnosti, vrste, trajanja in pogostosti povečuje telesno sposobnost. Ohranjanje
vzdržljivosti s tako imenovano aerobno
vadbo zmanjša tveganje za srčno-žilne
bolezni. Vadba za moč zmanjša upad mišične mase in moči ter s tem povezane
funkcionalnosti, zato je njena vključitev v
vadbo za starostnike še toliko pomembnejša. Prav tako vpliva na kostno maso,
ki skupaj z vadbo ravnotežja, koordinacije in gibljivosti zmanjša tveganje padcev
in zlomov.

Trening za moč naj bo na sporedu vsaj
dvakrat na teden in naj vsebuje vaje, pri
katerih se krepi velike mišične skupine
zgornjih in spodnjih okončin z dodatkom
vaj za ravnotežje ter koordinacijo. Skupno število ponovitev posamezne vaje
naj bo od 10 do 12, v treh do petih serijah. Vadba za moč lahko vsebuje razne
uteži, elastike, majhne žoge, trenažerje in razne drobne pripomočke. Predvsem je pomembno, da je vadba varna in prilagojena posamezniku. Učinki
krepitve mišic skrbijo za oblikovanje
in krepitev mišičnega in vezivnega tkiva, povečanje mišične moči in mišične

vzdržljivosti ter preprečevanje padanja
mineralne gostote kosti. Ne smemo pozabiti na vadbo ravnotežja in gibljivosti.
Vaje ravnotežja naj se izvajajo vsaj trikrat na teden. Ravnotežje se lahko vadi
na način izgubljanja stabilnosti, kot so
na primer stoja na eni nogi, tandemska
stoja, hoja po ravni črti itd. Gibljivost
skrbi za zmanjšanje možnosti nastanka
bolečin v spodnjem delu hrbta,
zmanjšuje možnost poškodb
mišic in sklepov ter skrbi
za sprostitev.

LJUDJE SMO
USTVARJENI ZA
GIBANJE.

Vadba je v Narodnem
domu za starejše članice
sestavljena iz vseh zgoraj naštetih oblik vadbe.
Najprej med 15-minutnim
aerobnim ogrevanjem z elementi aerobike telo ogrejemo in
s tem preprečimo možnost poškodb in
padcev. Sledi 30-minutna vadba za moč,
ki obsega velike in majhne mišične skupine s pomočjo drobnih pripomočkov,
predvsem uteži in elastik. Vadba za moč
je dodatno podkrepljena z vajami za ravnotežje in koordinacijo. Zadnjih 15 minut
je namenjenih sprostitvi telesa ter razteznim vajam za izboljšanje gibljivosti in
prožnosti telesa. Vadba je predvsem varna in strokovno nadzorovana. Če se še ob
tem lepo počutimo in nasmejimo, skupaj
dosežemo cilje.
Za konec lahko povem, da smo ljudje
ustvarjeni za gibanje. Telesna vadba kot
ena od najpomembnejših bioloških potreb človeka, zaseda v starosti še toliko
pomembnejšo vlogo, saj ima velik vpliv
na starostnikovo neodvisnost in kakovost
življenja pri vsakdanjem delovanju. 
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Učenje gimnastičnih prvin
Pogosto se ljudem, predvsem staršem, ki vpisujejo svoje otroke k športni gimnastiki, poraja vprašanje,
zakaj je v gimnastiki potrebnega toliko treninga. Kako to, da je za trening športne gimnastike namenjenega
toliko časa, pri večini drugih športnih panog pa je dovolj polovico manjša količina.
piše: Sebastijan Piletič

Z

akaj trening športne gimnastike začnemo tako zgodaj
(med 5. in 6. letom), medtem ko v večini ostalih panog začnejo nekaj let kasneje. Da najdemo odgovore na ta vprašanja, ne potrebujemo veliko znanstvene podlage. V bistvu je
dovolj, da malo bolje spoznamo gimnastiko, in odgovor je hitro
na dlani. V moški športni gimnastiki fantje tekmujejo na šestih
orodjih: na parterju, konju z ročaji, krogih, preskoku, bradlji in
drogu. Čeprav vseh šest disciplin spada pod eno športno panogo, so si med seboj zelo različne. Na vsakem od šestih orodij
poznamo več kot sto različnih prvin (elementov), kar je skupaj
več kot 800 prvin. In ker velja, da je najboljši tekmovalec tisti,
ki obvlada največji spekter prvin, je potrebnega veliko časa, da
se to tehnično znanje doseže. Postopek učenja je počasen in
natančen iz dveh razlogov. Prvi je varnost, saj si ne želimo, da
se pri vadbi kdor koli poškoduje, drugi pa je pravilna tehnična
izvedba, ki nam omogoča nadgradnjo gibanja. Da bomo lažje razumeli, kako poteka učenje posamezne prvine, moramo

najprej razumeti, kaj sploh pomeni učenje novih gibalnih vsebin
oz. kot ga tudi imenujemo motorično učenje.
V gimnastiki temu rečemo učenje novih elementov. Človeško
telo je navajeno motoričnega učenja, saj se pravzaprav učimo
vse življenje. Začne se takoj po rojstvu, ko otrok skuša dvigniti glavo, pasti kravice, se obrniti na hrbet, sedeti, hoditi, teči,
se voziti s kolesom, pisati, metati kamenje, zavezati vezalke
... Vrstnega reda seveda ne moremo zamenjati, ker za vsako
gibalno akcijo potrebujemo pogoje, ki se po navadi pojavijo v
obliki moči in gibljivosti, ki sta osnova za izvedbo gibanja. Predvsem razvoj moči je odvisen od starosti posameznika, saj se
telo razvija po nekem logičnem, biološko določenem zaporedju. Telesnega razvoja ne moremo prehitevati, zato ne moremo
otroka naučiti hoditi ,dokler ni skelet dovolj čvrst in niso mišice
dovolj močne, da držijo telo pokonci. Vendar pogoje za učenje
novih oblik gibanja ne pogojuje samo telesni razvoj, temveč

NAŠI ČLANI PIŠEJO

tudi razvoj fizioloških lastnosti, ki omogočajo aktiviranje skeletnih mišic za izvajanje gibanja. Kako torej deluje telo, da lahko
izvedemo neko zavestno gibanje?
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se nadzoruje potek gibanja in omogoča pridobivanje povratnih informacij o poteku vožnje.

Vendar v športu (in nasploh v življenju) ni dovolj, da nam
Ne bomo se spuščali v globine delovanja človeškega telesa,
enkrat uspe izvesti neko novo gibanje, ampak moramo to gile posplošili bomo in se spustili na raven delovanja stroja.
banje tudi avtomatizirati. To dosežemo tako, da en in isti gib
Vemo, da mehansko gibanje izvajajo skeletne mišice, ki se
ponavljamo toliko časa, da ga na koncu izvedemo, ne da bi
pripenjajo na kosti prek sklepov. S krčenjem mišice, ki je prek
razmišljali o poteku gibanja. Ko se otrok uči hoditi, je to za
sklepa pripeta na dve kosti, se kosti približujeta. Če želimo,
njega koordinacijsko zelo zahtevna naloga. Po velikem števida se kosti oddaljita, moramo vključiti mišico, ki je pripeta na
lu korakov pa nikomur od nas ni treba več razmišljati o tem,
drugi strani istega sklepa, to mišico pa sprostiti. Kako velik
kako bo dvignil nogo, da bo naredil korak naprej. In enako je
(hiter, močan, sunkovit) bo ta gib, je odvisno od impulza, ki ga
na primer s saltom na parterju. Sicer zelo zahtevna gimnasprožijo možgani in ga pošljejo po živčnih poteh v mišico. Ko
stična prvina je za desetletnika zgolj preprosto gibanje. Po
v mišici pride do krčenja in posledično do gibanja dela telesa,
nekaterih študijah je treba en gib ponoviti 3000–5000-krat,
pa funkcija še ni končana. Gibanje je namreč treba nadzoroda je gibanje usvojeno. Zdaj si mogoče lažje predstavljamo,
vati in možgani morajo dobiti informacijo o trenutnem
zakaj telovadci preživijo toliko časa v telovadnici.
položaju telesa v prostoru. To se zgodi zelo hitro in
impulz steče nazaj v možgane, kjer se analizira,
Za učenje novih gibalnih oblik je zelo pomembno
če je gib pravilen ter se takoj pošljejo nazaj v
tudi starostno obdobje. Otroci so za nove gibalmišico popravki gibanja. Kroženje teh impulne oblike zelo dojemljivi, zato zgodnje obdobje
UČENJE NOVIH
zov poteka neprenehoma za vse mišice v teleELEMENTOV JE NATANČEN izkoristimo za učenje velike količine preprostih
su. Da lahko izvajamo zapletene gibe sočasno,
prvin, niso pa telesno in psihološko sposobni izIN POČASEN PROCES.
moramo biti dobro koordinirani, zato temu
vajati zelo težkih in kompleksnih gibanj. Zato je
pravimo mišična koordinacija, torej usklajeno
zelo pomembno, da otroke v zgodnjem obdobju
zavestno napenjanje in sproščanje skeletnih minaučimo osnovnih gibalnih oblik ter položajev tešic in posledično usklajeno gibanje. Da sistem delesa, da ko bodo prišli v zrelejše obdobje, bo njihovo
luje, morajo biti (kot smo dejali že na začetku) ustvarjeni
telo pripravljeno za izvedbo najtežjih gimnastičnih prvin.
pogoji. Mišice morajo biti dovolj močne in prožne, živčne poti
morajo biti prevodne, možgani morajo biti dovolj »zreli«, da so
Če želimo torej vzgajati tekmovalce, ki bodo konkurenčni na
sposobni usklajevati vse to gibanje. Če bi primerjali delovanje
najvišji ravni, moramo upoštevati tako biološke kakor tudi tehčloveškega telesa s strojem, npr. avtomobilom, bi bil človek
nične zakonitosti učenja novih oblik gibanja, predvsem pa si
možgani, ki nadzorujejo potek vožnje, s stopalko za plin, zamoramo vzeti dovolj časa ter biti zelo potrpežljivi. Po desni
voro in volanom pa krmilimo motor avtomobila, ki predstavlja
strani se ne da prehitevati in bližnjice so dolgoročno zelo nemišico in omogoča gibanje sistema. Čez vetrobransko steklo
učinkovite. 
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NOVICE IZ CENTRA

Novice iz
gimnastičnega
centra

Novice iz Gimnastičnega centra Ljubljana so tokrat skromnejše,
saj nas je za skoraj dva meseca pandemija koronavirusa potisnila za domače zidove. Tako bom le na kratko opisal, kako smo
trenirali brez telovadnice, nekaj o povratku v dvorano ter kakšni
so načrti treningov in tekmovanj za pokoronski čas.
piše: Igor Ivanuš

NOVICE IZ CENTRA

V

začetku marca smo vsi dobro
slabem vremenu smo trening prestavili.
pripravljeni nestrpno pričakoTekmovalca v članski kategoriji sta se
vali spomladanska tekmovanja,
v začetku maja pripravljala v domačih
ki naj bi se začela v prvi polovici aprila.
dvoranah, Luka Bojanc v Novem mestu
Mladinsko reprezentanco in člane je koin Sašo Bertoncelj v Škofji Loki. V Gimnec maja čakalo evropsko prvenstvo v
nastični center Ljubljana smo se vsi skuBakuju. Nato je udaril koronavirus in vsa
paj preselili maja. Povratek so spremljali
pričakovanja fantov, trenerjev in staršev
strogi preventivni ukrepi: nošenje mask,
so splavala po vodi. Korona je bila vehigiena rok, razkuževanje gimnastičnih
lik šok za vse. Vsi, navajeni telovadnice
orodij in dvorane. Šport Ljubljana nam je
in vsakodnevnega organiziranega
dodelil urnike, vadbene skupine so bile
dneva, smo nepričakovano
manjše, posledično manjši je bil
ostali doma. Verjetno se
tudi obseg vadbenih enot, saj
je marsikomu zazdelo,
so v dvorani treninge izvada so se počitnice zajala štiri športna društva.
čele predčasno, pa
V našem društvu smo
VSI ŽE NESTRPNO
ni bilo tako. Vadeči
se odločili, da bomo
PRIČAKUJEMO JESENSKA terminsko trenirali vsi
so kmalu po razglasitvi karantene dobili
skupaj, tako gimnastičTEKMOVANJA.
program treningov v
na šola kot gimnastika
domačem okolju. Koliza vse. Mislim, da je bila
ko in kako redno so fanodločitev dobra, saj so se
tje izvajali »delo« od doma,
otroci različnih vadbenih skuverjetno vedo le sami, trenerji pa
pin še bolje spoznali med sabo. Pa
smo njihovo telesno pripravo preverili na
tudi nam trenerjem se je bilo lažje prilaprvih treningih. Z njimi smo začeli takoj,
gajati, saj smo le vsi iz istega društva in
ko je vlada dovolila vadbo na prostem,
dobri kolegi. Tako smo nekako prebrodili
konec aprila. Do polovice maja smo trezačetne »krče« in z vsakim novim tednom
ninge izvajali na prostem pred Študijsko
postajali telesno bolje pripravljeni. Dobra
telovadnico. Na začetku je bilo kar malce
telesna priprava je namreč prvi pogoj, da
težko, a smo »muskelfiber« hitro pozatekmovalci sploh lahko začnejo optimalbili, saj sta organizirano delo in družba
no vaditi na gimnastičnih orodjih.
vsem dobro dela. Sprva so bile trenažne
enote krajše, trenirali smo po dve uri na
Julija so nekateri fantje le odšli na kratek
dan. Odvisni smo bili tudi od vremena. Ob
morski oddih. Dopuste pa smo načrtovali
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tako, da je bil vedno nekdo v telovadnici.
Tako so letos junija in julija treningi potekali nemoteno z vsaj enim trenerjem
gimnastične šole. Danes, ko pišem gimnastične novičke, je telovadnica na Viču
že povsem polna. Treniramo dvakrat na
dan, avgusta se prav si vrnejo s počitnic. Še vedno upoštevamo priporočene
varnostne ukrepe. Nekateri so v dvorani
postali pazljivejši, rokovanje ni več obvezno, razkužila so na vsakem vogalu in
trenerji še bolj vztrajamo pri higieni rok
vadečih.
Kljub vsemu je korona prinesla tudi nekaj dobrih spoznanj. Vsi, ki smo bili nekaj
časa brez dnevnih ritualov, sedaj še bolj
cenimo trdo delo in ciljno tekmovalno
usmerjenost. Avgusta se že vsi pridno
pripravljamo na jesenski del tekmovalne
sezone in nestrpno pričakujemo, kako
se bo odvijal čas do prvih tekmovanj.
Nekatera so že objavljena na strani Gimnastične zveze Slovenije, v kratkem bodo
sledila še druga. Evropsko prvenstvo za
člane in mladince v Bakuju je prestavljeno na začetek decembra. Vsi upamo,
da bodo tekmovanja izpeljana, saj smo
vsakodnevno v dvoranah zato, da lahko
pokažemo svoje znanje na tekmovanjih,
ki se jih res že zelooo veselimo. Vsem
tekmovalcem in trenerjem v prihodnjih
mesecih želim veliko uspešnih treningov,
da bodo karseda dobro pripravljeni, in
čim manj poškodb. Se vidimo jeseni! 
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(PRE)MISLIMO S SRCEM

Spreminjanje
prehranskih navad
Obstaja prehranska navada, ki je temelj zdrave prehrane, a ji le redki
posvetijo dovolj pozornosti. Da jo uvedemo v svoj vsakdanjik, ne potrebujemo
nobenih priprav, jedilnikov, posebnih sestavin ali pripomočkov.
piše: Vera Simončič

RAZLOGI SO TAKO FIZIOLOŠKI KOT PSIHOLOŠKI

JEMO POČASI IN OSREDOTOČENO
Se iz otroštva spomnite praznih krožnikov in zlatih ptičk?
Pozabite. Hitenje pri jedi nima nobenega smisla, ravno
nasprotno, je škodljivo. Če hitimo, pojemo več, v hrani ne
uživamo in še s prebavo imamo lahko težave.
Jejte počasi in osredotočeno je nasvet, ki je tako preprost, da se z njim nihče ne ukvarja, predstavlja pa temelj
zdrave prehrane. Če ga vpeljemo v svoj vsakdanjik, lahko
bolje spimo, imamo več energije, se bolje počutimo … in
še kakšen kilogram znamo izgubiti.
Pri prehrani se radi zapletamo v podrobnosti, kaj lahko
jemo in česa ne smemo, kdaj naj jemo, kakšne kombinacije živil, le redko oz. nikoli pa se ne vprašamo, kako naj
jemo.
Obstaja kar nekaj študij na to temo. Ena izmed njih je bila
opravljena na Univerzi Rhode Island, kjer so v dveh dneh
isto jed (testenine) ponudili za kosilo 30 ženskam z normalno telesno težo. Prvič so dobile navodilo, da naj jedo,
kolikor je le mogoče hitro. Drugič pa, da naj jedo počasi,
se med sabo pogovarjajo in med grižljaji odložijo pribor.
Obakrat so dobile navodilo, da naj jedo, dokler niso prijetno site.
Ko so jedle hitro, so v 9 minutah zaužile 646 kalorij, ko so
jedle počasi pa v 29 minutah 579 kalorij. Razlika 20 minut
in 67 kalorij morda na prvi pogled ni velika, vendar če jo
naredimo pri vsakem obroku, se kar nabere. Poleg tega
so udeleženke ugotovile, da če jedo počasi, so dlje časa
site, manj imajo prebavnih težav in nelagodnih občutkov
v želodcu.

1. Signal sitosti (gre za dokaj zapleten proces, v katerem sodeluje kar nekaj hormonov) potrebuje približno
20 minut, da se sproži. Se pravi, ko smo že siti, potrebujemo še približno 20 minut, da se tega zavemo. Če
jemo počasi, imamo več možnosti, da že med samim
obrokom občutimo sitost.
2. Ko jemo počasi in uživamo v hrani, se ne počutimo
»prikrajšane«, tako potrebujemo manj, da smo zadovoljni.
3. Če jemo hitro, hrane ne prežvečimo dovolj, kar pomeni, da v želodec pride v večjih kosih. Naš želodec
mora zato še posebej trdo delati, da hrano razbije v
kašasto zmes polprebavljene hrane, želodčne kisline,
prebavnih encimov in vode, ki jo nato lahko spusti v
tanko črevo. In včasih tega dela niti ne zmore opraviti
najbolje. Ta naporen način prebavljanja lahko povzroči
napihnjenost, bolečine v trebuhu ali krče. Poleg tega
nam nepravilno oz. na pol prebavljena hrana lahko
povzroči probleme s prebavo, absorpcijo hranil in druge težave prebavnega trakta. Pogosto nelagodno počutje in prebavne težave vplivajo tudi na našo psiho.
4. Če se po obroku počutite mlahavi, brez energije in
napihnjeni, ta občutek lahko povežete z »nisem v formi«. Če upočasnite in pravilno prebavite hrano, se boste počutili »bolj fit« in imeli boste več energije.
5. Počasi in osredotočeno lahko jemo kadar koli in kjer
koli. Tudi, ko se znajdemo v situaciji, ko na izbiro hrane
nimamo vpliva, lahko jemo počasi oz. počasneje. Ne potrebujemo tehtnice, niti specializiranega jedilnika. Ne glede na to, kaj se nam dogaja v življenju ali kaj je na našem
krožniku, vedno se lahko odločimo, da jemo počasneje.

(PRE)MISLIMO S SRCEM
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KAKO JESTI POČASNEJE IN OSREDOTOČENO?

Brez telefona, računalnika, televizije, knjige …

Počasi in osredotočeno je enostavno in učinkovito, ni pa nujno
lahko. Hitenje na vseh področjih življenja, je žal pustilo svoje
posledice, tako da moramo kar aktivno in zavestno delovati, da
se upočasnimo.

Jemo samo za mizo in takrat, ko jemo, ne počnemo ničesar
drugega. Ne jemo v avtomobilu, zleknjeni na kavč ob gledanju
televizije, za pisalno mizo ob računalniku, medtem ko brskamo
po telefonu ... Ne jemo neposredno iz škatel in posod oz. loncev
ali pa stoje za kuhinjskim pultom. Hrano si lepo naložimo na
krožnik in jo v miru pojemo za mizo.

Nekaj nasvetov, kako teorijo spraviti v prakso.
Poskusite, premislite in izberite tiste, ki so
primerni za vas.
Dihanje

Med grižljaji

NE STREMIMO K

Hranjenje bomo lažje upočasnili, če med grižljaji
nekaj počnemo, npr. da po vsakem grižljaju odložimo pribor, med grižljaji naredimo vdih in izdih
ali si privoščimo manjši požirek vode, nekomu, ki
z nami sedi za mizo, postavimo vprašanje …

Preden začnete jesti, vdihnite in izPERFEKCIJI, AMPAK K
dihnite. Nato naredite kratek premor
in spet zavestno vdihnite in izdihnite.
»MALCE BOLJE«.
Naredite grižljaj, nato spet vdih in izdih,
pa spet grižljaj, vdih, izdih – izmenično
Posvetimo se okusu
do konca obroka. Ni treba dihati globoko
Je jed sladka, slana, mogoče preslana? Katere zaali celo sopsti, kot da se vzpenjate na hrib,
čimbe prepoznamo, se hrana lepo razporedi po ustih, se
zavesten vdih in izdih bo dovolj, da vse skupaj
lepi na zobe, deluje grobo, mi je všeč njena tekstura … Skuupočasnite.
šajmo prepoznati detajle.
Dodajte nekaj minut

Opazujete sebe in okolico

Ni malo ljudi, ki hitijo skozi obrok, ker jim hranjenje in posedanje za mizo v natrpanem urniku predstavlja izgubo časa. Čas
obrokov podaljšujemo postopoma. Za začetek lahko tudi samo
za eno minuto ali dve, morda pet? Brez panike, če kdaj pozabimo upočasniti, vedno nas čaka naslednji obrok, ko to lahko
storimo. Tudi en počasnejši obrok v celem tednu je bolje kot
noben. In vsaka dodatna minuta šteje.

Bodite pozorni, s kakšno hitrostjo jedo ljudje okoli vas. Poiščite
tistega, ki je najpočasnejši, in svoj tempo prilagodite njegovemu.
Če se zalotite, da pri jedi hitite, nič hudega. Odložite pribor, zadihajte in si vzemite trenutek, da se zberete, nato nadaljujte v
počasnejšem tempu. Če ste navajeni pri jedi hiteti, boste potrebovali kar nekaj časa, da se upočasnite.

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

