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STOJA - kolofon

Marici v spomin

T

iho je mrzlega februarskega dne v 94.
letu življenja od nas odšla Marica Czurda, ena
od legend v Narodnem
domu. Mogoče za njo beseda legenda niti ni najbolj prava, morda bi bila
beseda motor ali gonilo
bolj primerna. Težko si je
namreč v zdajšnjem tempu življenja predstavljati,
da se nekdo leto za letom celo življenje najmanj
vsako sredo s kolesom pripelje v Narodni dom,
kjer jo dve uri zapovrstjo pričaka polna telovadnica
starejših članic, katerim se je razdajala več kot pol
stoletja. Vse dokler ji ni bolezen pri 84 letih to preprečila.
Moji spomini nanjo segajo v leto 1953, ko sem kot
pionirka, ki je telovadila v Narodnem domu, v Operi prisostvovala akademiji ob 90 – letnici društva.
Od vsega mi je najbolj ostala v spominu točka starejših članic s kiji, opremljenimi z baterijskimi svetilkami, izvedena ob glasbi v popolni temi, ki me je
s svojo usklajenostjo resnično fascinirala.
Kasneje sem jo srečavala na sejah prednjačkega
zbora, v strokovnem odboru, predvsem pa ob akademijah in nastopih ter občudovala njeno zagnanost, poznavanje folklore, sposobnost organizacije,
prijaznost in razumevanje. Z možem Hugom, ki je
tudi dolga leta vodil starejše člane, sta bila odličen
par in v tistem času, ko smo vsako leto nastopali
na akademijah in na letnem nastopu na telovadišču, sta oba oddelka vsako leto nastopila z zanimivimi, profesionalno pripravljenimi sestavami.
Po izobrazbi učiteljica se je že zelo zgodaj zapisala
telovadbi in je s predanostjo privzgojila desetinam
generacij deklet na Srednji Ekonomski šoli v Ljubljani ljubezen in potrebo po gibanju. Spominjala se
je skoraj vsake učenke in je zasledovala njeno življenjsko pot. Imela je neverjetno široko srce in bila
je vedno polna razumevanja za vsakogar.
Z njo je odšel še en steber društva v tistem žlahtnem pomenu, kjer beseda društvo pomeni skupino, ki se rada druži, ki ima iste interese, kjer eden
brez drugega ne pomeni veliko. V spominu tisočih,
ki smo imele priložnost in srečo, da smo se družile
z Marico v telovadnici ali zunaj nje, bo ostala trajno
zapisana.
Tatjana Zupančič

Uvodnik
Zamujamo, res prav nevljudno zamujamo. Izgovori, razlogi, objektivni, subjektivni, za celo stran jih je, pa vas ne
bom morila z njimi. Le obljubim, da se bomo vsi ustvarjalci vneto trudili, da bi bilo zamud čim manj.
Ob vsem tem divjanju skozi življenje, že prav težko čakam dopust in z njim seveda Premanturo. Kratek oddih,
v takrat še zeleni oazi, si bo naša družina najverjetneje
privoščila že junija. Še bolj pa se veselimo ‘’glavnega’’
dopusta, ki ga bomo tako kot vedno preživeli v četrti
skupini.
Premanture se prav posebej veseli (in hkrati tudi malce
boji) moja hčerka. Letos gre prvič sama v vrsto. Velik
preskok tako za otroka kot tudi za starše. Pogoltniti
bomo morali cmok v grlu in se sprijazniti z dejstvom, da
otroci odraščajo.
Da le ne bomo zamudili vpisa, začne se 12. aprila.
Se vidimo, Vera

Kazalo
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STOJA - smučanje

Pohorje

2005

Med zimskimi počitnicami smo se
znova odpravili na Mariborsko
Pohorje. Letos nas je pričakalo

pravo sibirsko vreme. Ogromno snega
in temperature globoko pod ničlo.

Med preizkusom znanja smučanja

rijo. Zvečer smo šli na nočno smuko,

nas je zajel, lahko bi rekli, pravi

najmlajši pa so se šli sankat. Le

snežni vihar. Toda nismo se ustrašili

redki so bili tisti, ki jih ni prezeblo

takšne dobrodošlice. Po večerji smo

do kosti. Vse nas je pokonci držala

se toplo oblekli in se odpravili na

misel na bazen, ki smo ga obiskali

igrišče za domom do katerega smo

v sredo. Ni lepšega, kot plavanje po

se morali prebiti po novozapadlem

naporni smuki. Ha, ha, po kopanju

snegu. Razdelili smo se v skupi-

je sledil krst. Obiskal nas je Pohor-

ne in začelo se je. Igre so bile zelo

ski škrat, ki je vse novince sprejel

in zavoje v desno. Zavoji so morali

naporne, saj je bilo treba gaziti po

med pohorsko družbo. Najhuje jo je

biti kar se da hitri, kajti zadnji dan,

globokem snegu. Vsaj zeblo nas ni.

skupil vodnik Grega, ki je krst celo

kot vedno, smo se pomerili v vele-

Jutro je bilo popolnoma drugačno.

zamudil.

slalomu. Rezultate bomo pa kar za-

Zbudilo nas je sonce. Končno gremo

Vsi smo bili v pričakovanju zadnjega

molčali, saj vemo: »Važno je sodelo-

na sneg in začnemo s pravo smuča-

dne. Pridno smo vadili zavoje v levo

vati in ne zmagati!«.

>>>
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STOJA - smučanje

Pohorje

Juhuhu! In tukaj je še zadnji večer.
Predstavitev skupin, podelitev razno
raznih nagrad in ples do poznih ur.
To je zadnji večer!

Ueeeee! Še zadnje jutro, hop na
avtobus in zopet v šolske klopi. Se
vidimo prihodnje leto!

Miha Brodnik
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Likovna delavnica
in prihod dedka Mraza
Novoletni okraski so se, tako kot vsako
leto, tudi letos v Ljubljani pojavili
že mnogo pred novim letom. Praznični
utrip je bilo moč začutiti povsod. Dedka Mraza in prave zimske idile pa še
od nikoder. Tudi naša telovadnica ni
bila nič kaj zimska in praznična. Toda
to naših otrok sploh ni odvrnilo od
pričakovanj, s čim jih bo obdaril dedek
Mraz v Narodnem domu.
To je sicer povsem običajno, a našim
nadebudnežem smo želeli pokazati,
da prednovoletni čas ni samo čas
daril, ki jih prinese dedek Mraz,
ampak tudi čas, ko okrasimo naše
domove ter seveda tudi našo telovadnico.
Ko smo z vodniki razmišljali, kako bi
vsaj delno tudi v Narodni dom pričarali novoletno vzdušje, se nikakor
nismo želeli zadovoljiti z običajnimi okraski, ki jih ponujajo v vsaki
trgovini povsod po Sloveniji, že od
novembra dalje. Okrasek je bil enak
okrasku, plastika tu, plastika tam,
vse polno bleščic, pisanih utripajočih

lučk ter zlate in srebrne barve. Zakaj
naj bi naš Narodni dom izgledal tako
kot vsa ostala nakupovalna središča
in se kitil s tujim perjem, če pa je

v naših otrocih, njihovih starših in
vodnikih sigurno veliko več kreativnega duha. Zakaj ne bi poleg našega
telovadnega znanja kdaj pokazali in
spodbujali tudi likovne ustvarjalnosti
in izražanja. Verjeli smo, da prav
vsaka družina preživlja praznični čas
po svoje, ohranja svoje običaje in navade. Z željo po spoznanju različnosti, izmenjavi idej in seveda z željo
po druženju, smo prišli do ideje, da
okraskov ne bomo kupovali pač pa
jih bomo izdelali sami. In likovno
delavnico smo zasnovali kot valilnico
ustvarjalnosti, v kateri ni pravil, ni
zahtev, ni šablon, ni mej pri uporabi
barv in materialov.
Idejni vodja likovne delavnice je bila
Petra Šmon, ki je v lanski sezoni
vodila oddelka starši z otroki in
cicibanke. Podprla sem jo pri ideji in
skupaj še z nekaterimi vodniki smo
nakupili material in pripravili nekaj
vzorčnih izdelkov. Z lističi in plakatom smo povabili tako otroke kot
tudi njihove starše, dedke in babice.
Vzporedno z likovno delavnico je potekala tudi tedenska akcija zbiranja
novoletnih okraskov za tiste otroke,
ki se delavnice niso mogli udeležiti,
svoje mojstrovine pa so vseeno želeli
pokazati dedku Mrazu.

Kljub temu, da je bila delavnica
organizirana prvič, je bil odziv otrok
in njihovih staršev zelo dober. Če
bi imeli še malo več sreče z izbiro

termina in prostora, bi bilo pa še
bolje. Zadovoljiti smo se namreč
morali z galerijo, saj je v veliki in
mali telovadnici tisti vikend potekal
mednarodni seminar ki aikida, ki je
od nas zahteval kar precej discipline
za naš ustvarjalni duh. Kljub vsemu
so izpod rok otrok kot tudi staršev,
nastajale najrazličnejše mojstrovine.
Od okraskov za jelko do novoletnih
voščilnic, prazničnih lučk in še kaj bi
se našlo.
Ko smo drug drugemu kazali svoje
izdelke, sem imela občutek, da smo
>>>
se na nek način že obdarovali. Eni
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smo darovali čas, drugi ideje, tretji
so svoje občutke prikazali v svojih izdelkih in jih z nami nesebično delili.
Spoznali smo, da se ob izdelovanju
okraskov lahko zabavamo, veselimo,
družimo in spoznavamo ter za trenutek prisluhnemo drug drugemu
in tako pozabimo na vsakodnevno
hitenje.

STOJA - kaj dogaja

PUstovanje
v Narodnem domu
Vsi veseli smo prišli v
telovadnico in začeli
noreti kot se spodobi za
pusta. Kmalu zatem sta
nas dva gradbenika, ki
sta popravljala telovadnico pozdravila in nas
povabila, da se skupaj
naučimo en ples, ki sta
nam ga pokazala dva mala
angelčka. Ples je bil
smešen, saj smo izgledali kot mali roboti, ki
se učimo.

Kljub temu so otroci še vedno nestrpno pričakovali prihod dedka
Mraza in seveda daril, ki jih vsako
leto prinese prav vsem otrokom, ki
vadijo v Narodnem domu.
S kopico okraskov okrašeno telovadnico nam ni bilo pretežko pričakati vedno z delom obremenjenega
dedka Mraza. Veseli smo bili, da si
je tudi tokrat vzel čas za nas in nas
obiskal ter obdaroval. Dedek Mraz
se je znašel pred težko nalogo, kako
izbrati najbolj domiselne okraske v
tako veliki množici lepih in unikatnih
okraskov. Česa takega tudi dedek
Mraz ne vidi več pogosto, zato je bil
še toliko bolj vesel, ko je lahko poleg vsakoletnih daril podaril tudi tri
posebne nagrade za ročno izdelane
novoletne okraske in čestitke.
Tako kot si želimo, da bi nas dedek
Mraz obiskal večkrat v letu, si tudi
vodniki v Narodnem domu želimo,
da bi se na takšnih ali podobnih
delavnicah srečali večkrat.

Marjana Bokan

Ko smo mi plesali, sta maskoti Migija za nas pripravila zelo dolg poligon. Poligon je bil zelo zabaven, saj
smo skakali s kanvasa na konja in
potem dol z njega na modro blazino,
nato smo tekli do stolpov, kjer se je
naredil velik zastoj, saj niso vsi tako
spretni kot jaz. Za stolpi pa smo
prišli do lestve, ki je ležala na tleh in
hoditi smo morali po njej.
Zraven lestve je sedela strašna komisija, ki so jo sestavljali čarovnica
in naši starši, ki so morali biti prav
tako maskirani. Komisija je izbirala
najlepšo masko. Prve tri maske so
bile: črna smrt, lisička in vila. Te tri
maske so potem še plesale, kmalu
zatem pa je komisija odločila in povedala, kdo je zmagovalec. Zmagala
je lisička, ki je dobila za nagrado eno
leto zastonj telovadbe v Narodnem
domu.
Najboljša stvar, ki se je zgodila na
pustovanju, je to, da smo dobili krofe
in sok. Krofi so bili tako zelo dobri,
da sem kar tri pojedel in še bi jih
lahko, če bi jih imeli. Ko smo se vsi

najedli krofov in napili soka, smo še
malo noreli in lovili Migija, saj smo
hoteli njegovo glavo, on pa nam je ni
dal. Kmalu smo ga ujeli in pokazal
nam je glavo. Po dolgem norenju
smo se počasi odpravili domov.

Jan Černe
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NOVI TEKMOVALNI
SEZONI NAPROTI
Kot se za pomlad spodobi, se tudi letos
ob tem času pričenja tekmovalna sezona v
športni gimnastiki.
Letošnje tekmovalno leto je posebno
v tem, da so se pri Mednarodni gimnastični zvezi (FIG) odločili, da bodo
pripravili nekaj sprememb v tekmovalnem pravilniku. S tem so otežili
delo predvsem najboljšim tekmovalcem, saj morajo tekmovalci že tako

težke sestave otežiti z dodatnimi
prvinami, če želijo doseči izhodiščno
oceno 10,00 točk. V našem primeru
je ta sprememba najbolj vplivala
prdvsem na najboljše tri tekmovalce
iz našega društva: Mitjo Petkovška,
Alena Dimica ter Sašo Bertonclja.

Nekatera pomembnejša domača in tuja tekmovanja v letu 2005 v MŠG:
25.2.

Svetovni pokal New York, ZDA

17.3.

Svetovni pokal Cottbus, Nemčija

8.4.

Svetovni pokal Sao Paolo, Brazilija

14.5.

Pokal Slovenije Ljubljana, Slovenija

19.5.

Svetovni pokal Pariz, Francija

2.6.

Evropsko prvenstvo Debrecen, Madžarska

24.6

Mediteranske igre Almeira, Španija

11.8.

Univerziada Izmir, Turčija

20.10.

Svetovni pokal Stuttgart, Nemčija

27.10.

Svetovni pokal Maribor, Slovenija

21.11.

Svetovno prvenstvo Melbourne, Australija

Z mislijo, kako so se s težavo soočili
v drugih reprezentancah, smo se v
februarju odpravili na prvo tekmovanje za svetovni pokal v novi sezoni,
na Long Iland v zvezni državi New
York, v Združenih državah Amerike. Žal se zaradi bolezni tik pred
odhodom ni uspelo pripraviti na
tekmovanje Alenu Dimicu in sta se
zaradi tega čez lužo odpravila le
Mitja Petkovšek ter Sašo Bertoncelj.
Ker je bilo za pripravo na spremembe pravilnika relativno malo časa
sta tekmovalca pripravila sestave z
izhodiščnima ocenama nižjima od
10,00 točk. Mitja na svojem paradnem orodju bradlji 9,8 ter Sašo na
konju z ročaji 9,6. Izkazalo pa se je,
da so se nekateri vrhunski tekmovalci kljub vsemu uspešno pripravili
na spremebe in tako je Mitja z zelo
korektno izvedeno sestavo osvojil 4.
mesto, kar je seveda vrhunski rezultat, Sašo pa je s padcem z orodja
osvojil 13. mesto.
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Nova sezona je tako odprta, tekmovanja so se komaj začela, led je prebit, zato so se naši tekmovalci začeli
pospešeno pripravljat na naslednja
tekmovanja. Izhodiščne ocene bomo
povišali in na naslednjih tekmovanjih
pokazali zobe konkurenci. Že 18.
marca je naslednje tekmovanje za

svetovni pokal v nemškem Cottbusu,
kjer se bosta z najboljšimi pomerila
ponovno Mitja in Sašo. Na naslednjem tekmovanju pa se jima bo
pridružil tudi Alen.

Sebastijan Piletič

V letošnjem letu smo se uspešno udeležili naslednjih
tekmovanj in dosegli rezultate:
Odprto prvenstvo Renč v skokih z male prožne
ponjave (kanvasa)
CICIBANI
3.Urban Vandnjal
5.Rok Vodopivec
14. Andrej Leitgeb
18. Luka Lipovec

ML. DEČKI
ST. DEČKI
19. Maj Zalaznik 7. Tin Švagelj
Novak
11. Jan Pelko
25. Anže Pezdir

Napovednik do konca
sezone 2004/2005

EKIPNO
CICIBANI 2.MESTO

APRIL>>>
12. 4. začetek vpisa taborjenja Premantura 2005

MAJ>>>
Pohod okoli Ljubljane
2. tekma Ljubljanske gimnastične zveze
CICIBANI
2. Urban Vadnjal
7. Mark Presetnik
10. Andrej Leitgeb
13. Rok Vodopivec

ML. DEČKI
3. Gal Lekan
7. Samo Šef

ST. DEČKI
5. Tin Švagelj
7. Jan Pelko

JUNIJ>>>

V društveni pisarni
je na voljo še nekaj
zbornikov ob 140
letnici po ugodni
ceni 1.500 SIT

Zaključni piknik za vse člane društva
Zaključek telovadne sezone 2004/2005
Začetek taborjenja v Premanturi

AVGUST>>>

EKIPNO
CICIBANI 2. MESTO

Zaključek taborjenja v Premanturi
Državno prvenstvo v akrobatiki
CICIBANI
4. Urban Vadnjal
9. Rok Vodopivec
11. Mark Presetnik
11. Luka Lipovec
EKIPNO
CICIBANI 2. MESTO

ML. DEČKI
1. Anže Tanc
21. Gal Lekan
23. Samo Šef

ST. DEČKI
10. Tin Švagelj

SEPTEMBER>>>
Začetek vpisa in vadbe za sezono 2005/2006

Natančni datumi bodo znani kasneje. Objavljeni
bodo v društvenih prostorih in na spletni strani
društva www.narodnidom-drustvo.si
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IntervjU s predsednikom
ŠPORTNEGA DRUŠTVA NARODNI DOM - DEJANOM CRNEKOM.
Letos mineva 15 let od zadnjih predelav telovadnice in programskih sprememb. Društvo še vedno deluje v skladu s tradicijo, čeprav so pogoji daleč od idealnih in je potreba po novih programih
in prostorih res velika. Kdaj torej v nove prostore?
Projekt novega doma je še vedno
aktualen. Zaradi zakonskih omejitev
pri lastninjenju športnih objektov
in vseh prehojenih pravnih poteh
sedaj čakamo na odločitev sodišča o
lastništvu zemljišča.
V čem je sploh problem?
Osnovni problem je zakonska določitev lastništva letnega telovadišča.
Leta 1945 je bilo Narodnemu domu
odvzeto lastništvo. Dobila ga je
takratna Fizkulturna zveza Slovenije,
ki se je kasneje reorganizirala v več
zvez. Partizan Slovenije je kot pravni
naslednik zveze pridobil zemljišče

in po dogovoru z upravo društva s
pogodbami vrnil društvu zemljišče in
študijsko telovadnico. Zaradi takratnih predpisov je društvo v zemljiško
knjigo lahko vpisalo le študijsko telovadnico, zemljišča pa ne. Kasneje
je bilo zemljišče nacionalizirano, vpisano kot društvena lastnina, društvo
pa je imelo pravico do uporabe. Zdaj
pa pride zapleteni del. Novi zakon o
športu, v 64. členu določa, da lahko
društvo, ki ima status pravice do
upravljanja oz. uporabe določene
nepremičnine, dobi to nepremičnino
v lastništvo. V istem členu pa zakon
nadaljuje, predvsem zaradi večjih

športih objektov, da je to mogoče
le, če lokalna skupnost ne določi
mreže javnih športnih objektov in
objekta vključi vanjo. V Ljubljani so
mestne oblasti tik pred iztekom roka
za določitev mreže javnih športnih
objektov zaradi nedodelane strategije v mrežo vključile kar vse športne
objekte v Ljubljani. Tako so se v
podobnem položaju kot naše znašla
še mnoga druga društva.Edino kar
nam je preostalo je bila pritožba, ki
smo jo seveda vložili in se še vedno
rešuje. Po drugi strani pa smo sprožili tudi postopek denacionalizacije.
Na prvih dveh stopnjah nismo bili
uspešni, pritožbo pa sedaj rešuje
upravno sodišče Republike Slovenije. Za izgradnjo novega doma imamo
trenutno in vestitorja, ki bi projekt
izpeljal, če bi bilo urejeno lastništvo. >>>

10

Upamo lahko, da si zaradi dolgotrajnih postopkov ne bo premislil.
Projekt novega doma se torej odmika, spremembe pa so nujne.
Kaj je v dani situaciji sploh možno
storiti?
No, prav gotovo je naša osnovna
dejavnost, telovadba, še vedno na
zelo visokem strokovnem in organizacijskem nivoju. Telovaditi v
Narodnem domu je še vedno zdravo,
a hkrati tudi prijetno, saj imamo
dolgoletno uspešno tradicijo. Nam
pa spremembe in hitrost življenja
nalagajo dodatne usmeritve tudi
na našem področju. Zato ponovno
načrtujemo lepotno prenovo naših
prostorov in kadrovsko popestritev
v nekaterih oddelkih. V koraku s
časom pa bomo naredili tudi manjše programske spremembe. Več o
tem boste lahko prebrali v naslednji
številki Stoje.
Kaj pa status tabora v Premanturi?
Žal tudi status tabora še ni dokončno pravno urejen. Glavni problem
je v neskladju hrvaških zakonov. Po
zakonu o gostinstvu bi sicer lahko upravljali tabor zaprtega tipa,
vendar le, če imajo člani društva
stalno prebivališče na Hrvaškem. To
seveda za nas ne pride v poštev.
Na Hrvaškem smo sicer ustanovili
tuje društvo, ki mora delovati v skladu s Hrvaškimi zakoni, a hkrati ne
moremo uveljavljati ugodnosti. Zato
sedaj na sodišču dokazujemo, da se
zakon o društvih in zakon o gostinski dejavnosti v tej točki izključujeta.
Ker pa Hrvaški sodni mlini niso dosti
hitrejši od naših, smo medtem, ko
čakamo na odločbo sodišča, sklenili
pogodba s Tašalero. V pogodbi smo
dali naš tabor v najem in skupaj
pridobili vsa dovoljenja za kampiranje. Urejamo samo še dovoljenje za
kuhinjo.
Torej Premantura letos bo?
Seveda, dokler sem jaz tukaj, gotovo.

Vera Simončič
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NAsE ZDRAVJE =
NAŠE DOBRO POČUTJE = NAŠE BOGASTVO

Razmišljanja o zdravju, dobrem počutju, primerni telesni teži
in redni telesni vadbi v tretjem življenjskem obdobju
Skrb za zdravje
Ko se dobro počutimo, ne razmišljamo o zdravju. Posebno v mladosti so misli usmerjene drugam, v
delo, družino, zabavo, na potovanja
… V zrelih letih pa prihaja misel o
zdravju pogosto na plan in to predvsem takrat, ko se ne počutimo
dobro in se nas celo loteva bolezen.
Soočamo se z vprašanji, kakšen je
naš način življenja, kakšen naj bi bil
ter predvsem, kaj naj storimo, da
stanje zaenkrat še dobrega zdravja
obdržimo ali še izboljšamo. Vprašanjem se pogosto pridruži še slaba
vest, pestijo nas očitki in pretirana
samokritika zaradi slabih navad in
razvad, kot so kajenje, alkohol, premalo spanja, vnos prevelike količine
in energetsko prebogate hrane, telesna neaktivnost …
Kritična leta in odhod v pokoj
Kritično obdobje za vse so prav gotovo leta, ko otroci odraščajo ali pa
so že samostojni. Takrat občutimo
spremembo in slabšanje zdravja,
upad kondicije in moči, velikokrat
pa so tudi naše misli labilne in brez
zagona. Ko prihajamo v petdeseta
leta in se sprašujemo, kdaj in kako
v pokoj in predvsem, kaj potem, so
psihične obremenitve zaradi pričakovanega vstopa v tretje življenjsko
obdobje lahko zelo velike. Odhoda v
pokoj se ponavadi veselimo in sploh
prvi meseci so kot dolg dopust. Potem pa nastopi praznina, ki lahko
preide v melanholijo, apatijo in celo
v depresijo.

Cilj in načrt
Pomembno je, da si že pred to pomembno življenjsko prelomnico
zastavimo cilje in izdelamo načrt,
kako te cilje uresničiti. Eden izmed
ciljev mora prav gotovo biti vzdrževanje, negovanje in ohranjanje aktivne
lepote telesa in duha. To pomeni:
prožen korak, vitalno hojo, psihično
in fizično pokončno držo, pozitivno
naravnanost, usklajen zdrav videz,
urejeno zunanjost …
Biti in ostati fit
Poleg zgoraj naštetega to pomeni
tudi še nadaljnjih 10 – 20 let obdržati
bolj ali manj isto postavo in isto telesno težo, oziroma, če je previsoka, jo
poskusiti znižati. Ustreznost telesne
teže glede na vašo višino vam pomaga izmeriti indeks telesne mase
– ITM. Izračunamo ga tako, da težo v
kilogramih delimo s kvadratom telesne višine v metrih.

Za primer izračunajmo ITM
170 cm visoke in 66 kg težke
osebe:
ITM = 66/(1,7 * 1,7) = 23
(rezultat smo zaokrožili)
Normalen ITM je od 19 – 25. Če ste
na zgornji meji ali celo preko 25,
skušajte postopno izgubiti nekaj
kilogramov, toliko, da se bo ITM
zmanjšal za 1 ali 2. Če pa imate ITM
preko 27, govorimo o čezmerni telesni teži.
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redno fizično vadbo. Redna vadba
pomeni skrb za telo, ohranja prožen
korak in veder obraz. Pozitivno razpoloženje iz dvorane in garderobe se
prenese v domače okolje. Pozitivna
naravnanost in dobra volja pa sta za
zdravje še kako pomembni.
Najkasneje ob upokojitvi
Iz svojih izkušenj in znanja vam
lahko svetujem in priporočam, da se
vključite v skupinsko vadbo čim prej,
najkasneje pa z dnem, ko vstopite v
pokoj. Če pa že vadite pa naj bo to
čim bolj redno, kajti le tako boste
opazili napredek.

Razmislite o zdravju in se lotite
zdrave izgube kilogramov. Prekomerna telesna teža ogroža zdravje,
obremenjuje srčnožilni in dihalni
sistem telesa, obremenjuje sklepe
in vezi ter ima še vrsto drugih negativnih učinkov, tudi, če odpišemo
psihološke momente in slabo samopodobo.
Nikoli ni prepozno
Na srečo pa je vsaj večinoma skrb
odveč, kajti nikoli ni prepozno, da se
‘primemo v roke’ in z malo samodiscipline spravimo v red. Popravimo, kar nam ni všeč in tako storimo
korak naprej k zdravju in dobremu
počutju. Naše zdravje je odvisno
od zdravih prehrambenih navad,
ki morajo biti prilagojene našemu
načinu življenja in od ustrezne telesne aktivnosti, ki naj bo vsaj dvakrat
tedenska. Vsekakor pa ne smete biti
preveč kritični do sebe. S samodisciplino, ki naj bo vključena v vaš
način življenja, se vam bodo želje
uresničile.
Pomembnost telesne vadbe
Kot dolgoletna vaditeljica v Športnem društvu Narodni dom imam
možnost, da sledim istim osebam
več let. Vidim, kako se lahko ohranja, vzdržuje in neguje zdravje z

Vztrajajte
Vztrajajte, kajti prvi mesec šele spoznavate dvorano, okolje, vaditelja
ali inštruktorja, glasbo, enostavne
korake in gibe ter ne nazadnje tudi
ostale vadeče. Predvsem pa ne dvomite vase! Vztrajajte, ne bo vam žal,
saj bo dobro počutje vedno prisotno.

Lažje vam bo, če si boste izbrali
vadbo v bližini svojega doma. Če
ste voznica ali voznik, pa to ni tako
pomembno. Vadba naj bo primerna
vam in vašim ciljem, naj vam bo prijetna in v užitek. Vztrajajte, pojdite
na vadbo s pozitivno energijo, ki jo
boste širili in istočasno sprejemali.
Uspelo vam bo!
Izgovori ‘’nimam časa’’
Nikar ne recite: ‘’Nimam časa, imam
vnučke in druge obveznosti …’’
Redno vadbo takoj uvrstite pod
druge obveznosti, potrebne za dušo
in telo’. In ne nazadnje vam bo dobra
kondicija omogočila, da boste lažje
tekali za svojimi vnučki. S pravilno
organizacijo se da vse uskladiti, tako
da je prav za vas in za vse druge.
‘V treh letih sem se čisto izčrpala’
Naj ponazorim z resničnim primerom. K moji vadbi v Narodni dom je
prišla gospa, ki mi je potožila: ‘’Pred
tremi leti sem šla v pokoj in isti dan
sem prevzela varstvo vnukinje. Zdaj
gre vnučka v vrtec in jaz bom imela
čas za vadbo. V teh treh letih sem
se popolnoma izčrpala in počutim
se bolno.’’ Gospa bo porabila veliko
časa in energije, da bo svojo psihofizično držo stabilizirala. Nauk te
zgodbe je jasen.
Novo kreativno obdobje
Ob odhodu v pokoj je pomembno
imeti cilj in vztrajati, predvsem ženske smo potem neustavljive. Zato
stopite v pokoj z optimizmom, saj
vstopate v novo kreativno obdobje, ki
bo vam v dobro, drugim v vaši okolici
in družbi pa v korist.

Redna vadba
Če še niste vključeni v redno rekreativno vadbo, storite to s prvim dnevom upokojitve in ne prenehajte. Z
redno vadbo dvakrat tedensko boste
ohranjali aktivno lepoto telesa in po
nekaj letih bo vadba postala nepogrešljiv del vašega življenja, počutili
pa se boste zdravo in samozavestno.

PS: Sama sem v tem obdobju postala še bolj aktivna. Samostojno sem
izdala videokaseti JOGA I in JOGA II,
ki sta primerni tako za začetnike kot
tudi za tiste s predznanjem. V marcu
pa izide DVD z isto vsebino.

Vaditeljica aerobike in ljubiteljica
joge Helenca
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NADIA COMANECI
– GIMNASTIČNI FENOM
Popolnost je nekaj, k čemur težijo milijoni športnikov in
športnic, a le redki med njimi ta ideal tudi v resnici
dosežejo. Navadno je pot do tega cilja zelo, zelo dolga.
Toda Nadia Comaneci je bila stara
komaj štirinajst let in osem mesecev, ko je pokazala svetu popolnost
v orodni telovadbi, in to na prireditvi,
ki je nepričakovano pokopala upe
že marsikateremu bolj izkušenemu
tekmovalcu, ne samo v gimnastiki,
ampak v vseh športnih panogah:
na olimpijskih igrah. V ljudeh po
vsem svetu se je romunska zvezda
usidrala z največjo atrakcijo, ki jo je
povzročila leta 1976 v Montrealu. V
gimnastiki je dosegla čisto desetko
– najvišjo možno oceno. To do takrat
ni uspelo še nikomur.

Nadia se je rodila 12.novembra 1961
v romunskem mestu Gheorghe
Gheorghiu-Dej in je bila stara komaj
sedem let, ko se je začela njena
športna kariera. S prijateljico sta
se igrali na šolskem igrišču, kjer ju
je opazil Bela Karoly in sprevidel v
Nadii bodočo gimnastično zvezdo. To
je bil za Nadio prelomen trenutek.
Kmalu je začela preživljati večino
svojega časa v telovadnici, ki jo je
ljubila bolj kot vse drugo. Začel se

je njen vzpon, ki seveda ni prišel čez
noč. Z vsakim dnem je vedno bolj
strmela k popolnosti. Svoje sotekmovalke je kmalu pustila daleč za
sabo in sama posegala po največjih
odličjih. Svoj talent je širnemu svetu
pokazala na olimpijskih igrah leta
1976 v Montrealu.
Za prvo disciplino so Romunkam
določili gred. Začeti na gredi je
telovadkam posebno zoprno, kajti
to orodje zahteva od njih veliko
akrobatsko spretnost in kar najbolj
prefinjen občutek za ravnotežje. Vajo
na gredi je zato težko lepo izpeljati, dokler ni telovadec res dobro
navajen na okolje. Vendar je Nadia
izpeljala vajo kot največje svetovne
zvezde gimnastike – skoraj popolno in si prislužila oceno 9.9. Takrat
so romunske tekmice, sovjetinje,
vedele, da jih čaka težek in neizprosen boj za medalje. Že naslednji
dan se je izkazalo, da so imele prav.
Dan, ko so gimnastičarke merile
svoje moči na dvovišinski bradlji, je
za vedno zapisan v zgodovino svetovnega športa. Mala Comanecijeva je
samozavestno začela izvajati svojo
vajo pred obnemelimi gledalci, ki so
zadrževali sapo spričo njene drznosti in popolnosti. In ko je naposled
doskočila, se je dvignil viharni val
navdušenja in nato nemega presenečenja. Na semaforju so se izpisale
številke, ki so se vtisnile v svetovno
zgodovino rekordov! Mala Romunka je prikazala tako popolnost, da
sodniki niso mogli drugače in so ji
prisodili oceno 10! Uspelo ji je nekaj,
česar ni še nikomur!
Zdaj je šlo samo še navzgor. Nadia je postala svetovni gimnastični
fenomen! Mala genialka je osvojila

tri odličja in postala lastnica sedmih
najboljših ocen v zgodovini športne
gimnastike.
Ob vrnitvi domov v Romunijo je postala narodna junakinja. Vendar je
slava ni prevzela saj je vedela, da če
želi ostati najboljša na svetu, mora
trdo trenirati in res je nadaljevala
niz zmag. Tekmovala je na številnih
tekmovanjih kjer je še naprej kazala
genialnost in popolnost. Njeno
zadnje veliko tekmovanje je bilo v
Bukarešti leta 1981. Svojo kariero je
sklenila leta 1984, le teden dni pred
OI v Los Angelesu. Kasneje je postala sodnica in trenerka gimnastike.
Leta 1989 se je preselila v ZDA, tam
postala igralka in vzornica mladim
športnikom.
V ZDA živi še danes. Trenutno je
trenerka v gimnastični akademiji
svojega moža (Bart Conner’s Gymnast Acedemy).

Una Crnek
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PremantUra
KAJ SPLOH JE TO IN KAJ SE TAM DOGAJA?
V majhni vasici na Hrvaškem, točneje na
koncu Istre, leži majhna vasica Premantura.
Tam ima v idiličnem borovem gozdičku naše
društvo svoj tabor.
Tabor je zaprtega tipa, v njem lahko
taborijo samo člani našega društva,
pa še ti se morajo za taborjenje
prijaviti v Ljubljani. Ob prijavi mora
vsak prebrati taborni red. Plačana
prijava pomeni, da taborni red pozna in da se bo po njem ravnal.
Taborjenje poteka v petih skupinah.
Vse skupaj se začne s pripravljalno
skupino, skupino prostovoljcev, ki v
nekaj dneh pripravi tabor za sprejem taborečih. Dela je kar veliko, na
točno določena mesta je potrebno
postaviti okoli 110 šotorov tipa Iz-

letnik. V vsak šotor je potem potrebno prinesti oziroma pripeljati po
dva jogija, čez šotor razpeti cerado
in pred šotor postaviti desko. Potem
je potrebno očistite zidane objekte,
kot so stranišča, jedilnica, klubski
prostor, taborovodstvo in ambulanto.
Košarkaško in odbojkarsko igrišče
se zaščitita z visoko mrežo, pregledamo razne športne rekvizite in
dokupimo nove, sestavimo in v vodo
zasidramo pa tudi splav. Tabor je
sedaj pripravljen na sprejem prvih
gostov. Seveda je potrebno še marsi-

kaj postoriti, kar pa mimogrede
opravijo kar taboreči.
S taborjenjem začne Nova skupina.
Konec junija je v Premanturi prav
idiličen čas. Ker še ni prav vroče,
sta tabor in njegova okolica prijetno
zelena. Ostalih turistov v sami vasi
ni prav veliko, zato so plaže prazne, domačini pa precej bolj prijazni
kot v glavni sezoni. V Novi skupini
lahko taborijo posamezniki in družine. Vsako leto se nam pridruži še
skupina ‘’aikidovcev’’ na seminarju.
V skupini pod nadzorom vodnikov
lahko taborijo tudi otroci rojeni med
letom 1997 in 2000. Pod vodstvom
ustrezno izobraženih vodnikov s
posebnim posluhom za najmlajše,
otroci poleg plavanja spoznavajo različne športne, taborniške in
umetniške veščine, se pomerijo v
šaljivih tekmovanjih, ob večerih pa
uživajo v plesu. Prav gotovo jim ni

1
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dolgčas in teden dni je hitro na okoli.
Tabor nato zasede 2. skupina in v
njem kar vrvi od mladosti in razigranosti. 2 skupina je namreč namenjena izključno otrokom, rojenim po
letu 1997, pa tam nekje do 18 leta,
ki taborijo pod vodstvom vodnikov.
Seveda je glavna aktivnost kopanje,
vendar razna tekmovanja, plesi,
bivakiranje, umetniške delavnice
prav nič ne zaostajajo za njim. Otroci
so po starosti in spolu razdeljeni
v vrste. Vsaka vrsta ima svojega
vodnika, ki zanje skrbi noč in dan,
jih spravlja v dobro voljo, preganja
dolgčas, rešuje ljubezenske težave
in ko je potrebno tudi ‘’teži’’. Čeprav
je skupina daljša od 14 dni, mnogim
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še prehitro mine in tako komaj čakajo, da se drugo leto znova vrnejo.
V drugi skupini lahko izjemoma, po
predhodnem dogovoru s taborovodstvom, taborijo tudi ostali.
Tretja in četrta skupina sta namenjeni taborjenju posameznikov in
družinam, ki tukaj preživljajo svoj
dopust. Ker smo športno društvo,
svoj dopust preživljamo kar se da
aktivno. Organiziramo turnirje v

odbojki, košarki,
balinanju, namiznem tenisu, hokeju, družinska tekmovanja,
tek na Kamenjak, tečaje plavanja,
večerni plesi … Seveda pa tudi tukaj
za vse velja obvezna udeležba na
večernem zboru.
Ko tabor zapusti četrta skupina, se
življenje v njem zopet umiri. Čeprav
je peta skupina ravno tako namenjena skupinam in posameznikom,
je taborjenje v njej bolj mirno, saj je
praviloma manj taborečih. Premanturo zapustijo tudi trume turistov.
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Letos bodo v peti skupini prvič lahko pod nadzorom vodnikov taborili
tudi otroci. Pokazalo se je namreč,
da veliko staršev prav ob koncu
počitnic ne ve, kam z otroki. Sami

nimajo več dopusta, organiziranega varstva in raznih delavnic, ki
so pogoste v juliju, pa ob koncu
avgusta tudi nihče več ne organizira. Izkoristite torej možnost, da
vaš otrok namesto doma pred
televizorjem in računalnikom
zadnje počitniške dni preživi v
družbi otrok v našem taboru.
Ob koncu sezone je seveda potrebno tabor spet pospraviti. Zvoziti
jogije v klubski prostor, podreti in
zložiti šotore, iz vode potegniti splav,
odstraniti mreže z igrišč, zapahniti
in protivlomno zaščititi vse zidane

objekte. Tabor lahko sedaj počiva do
naslednje sezone. No, ne ravno ves
čas, njegov mir motijo redna vzdrževalna dela, žaganje dreves, košnja
trave. Je pa to tudi čas, ko izvedemo različne obnovitve in izboljšave,
da naslednje leto spet z veseljem
letujemo.
Vse prostovoljce, ki bi želeli pomagati v pripravljalni in pospravljalni
skupini vabimo, da se oglasijo v
društveni pisarni ali po telefonu
01/422 37 50.

Vera Simončič

RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2005
1. TERMINI SKUPIN
nova skupina
nova skupina - otroci v vrstah
druga skupina
tretja skupina
četrta skupina
peta skupina

PO 20.6.- ČE 30.6.
ČE 23.6. - ČE 30.6.
ČE 30.6. - SO 16.7.
SO 16.7. - PO 1.8.
TO 2.8. - ČE 18.8.
ČE 18.8. - ČE 25.8.

10 dni
7 dni
16 dni
16 dni
16 dni
7 dni

NOVO
Letos prvič organiziramo
taborjenje za otroke v
vrstah tudi v peti skupini.

Do 15. maja sprejemamo prijave samo za celo skupino. V primeru, da do takrat skupina
ne bo polno zasedena, bomo po 15. maju sprejemali prijave tudi za krajši čas.

2. TABORNA ČLANARINA (PRIJAVA+TABORNINA)
letnik rojstva
2005
1993 in mlajši ter
1939 in starejši
2001 - 2004
vsi ostali

ZAČETEK VPISA:
12. APRIL 2005
URADNE URE:
PONEDELJEK, TOREK, SREDO
in ČETRTEK med 10. in 12. uro,
ter VSAK TOREK, SREDO
in ČETRTEK med 17. in 19. uro.

OTROCI V VRSTAH

prijava v LJ

nova skupina
2.,3.,4. skupina
SAMO DRUŠTVENA ČLANARINA
6.000 SIT
25.200 SIT
46.500 SIT

5. skupina

nova in peta skupina

2. skupina

16.000 SIT

21.300 SIT

56.000 SIT

3.000 SIT
6.000 SIT

5.000 SIT
20.600 SIT

26.400 SIT

69.500 SIT

8.400 SIT
32.000 SIT

16.200 SIT
58.000 SIT

Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 3.000 SIT. (avtobusni prevoz je organiziran samo takrat, ko taborijo otroci v vrstah)
Cena za otroke v vrstah vsebuje poleg zgoraj navedenega še celodnevno varstvo otrok in izvajanje aktivnosti po programu.
Če v skupinah v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi otrok 10 % popusta, tretji pa 20 % popusta.

Skupina se začne in
konča s kosilom. V ceni
je vključen polni penzion,
prenočišče v šotoru,
opremljenem z jogijem,
uporaba športnih igrišč
in rekvizitov ter turistična
pristojbina.

3. PRIJAVA IN PLAČEVANJE
Celotno ceno taborne članarine sestavljata prijavnina in tabornina. Prijava je veljavna, ko tabornik vplača prijavnino, ki mu zagotavlja mesto v taboru. Plačana prijava
pomeni, da taboreči pozna taborni red in da se bo po njem ravnal. Za preostali znesek bo način vplačila določen najkasneje 15 dni pred odhodom skupine. V posamezni
skupini lahko tabori največ 180 tabornikov. V primeru večjega števila lahko taborno vodstvo zavrne tabornike ali goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za tekoče leto
- izpolnjuje pogoje za posamezne skupine.
Članarina: do 18 let 4.500 SIT nad 18 let 5.500 SIT

4. POSEBNI POGOJI
• Otroci in mladoletniki lahko taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov!
• Taborni odbor si pridržuje pravico zavrniti prijavo, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil !

5. POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI
Odpoved prijave sprejema pisarna do 15 dni pred začetkom taborjenja ustrezne skupine. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine. Vse morebitne zahtevke za vračilo tabornine je potrebno pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem
taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. V primeru bistvene spremembe zunanjih pogojev si pridržujemo do pravice spremembe cene.
V primeru odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti.
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