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JOGA tudi pri nas
Premantura

2005

Brane Pelko
C program GIMNASTIKE

INTERVJU

Internemu glasilu
STOJA na pot
V življenju moramo v vsakem trenutku premagovati
številne ovire. Zato je potrebna energija telesa in
duha. Čeprav se šport nanaša na telesno gibanje,
gre poleg aktiviranje mišic za telesno vzgojo, telesno kulturo in s tem človeški organizem kot celoto,
ki vključuje človekov duh, človekov odnos do sebe
in do sveta. Gre za trajnostno ravnaje s seboj in z
okolico, ki lahko pelje do procesov samospreminjanja in družbenega zadovoljstva. Mirno lahko rečemo, da je šport nepogrešljiva civilizacijska vrednota,
kot pomemben dejavnik v človekovem razvoju. Ob
tem pa ne smemo prezreti dejstva, da se tudi na tej
poti pojavijo možnosti, da se šport zlorablja s pojavi nasilja in uporabljanja nedovoljenih in zdravju
škodljivih snovi.
ŠD Narodni dom z glasilom STOJA pomaga graditi
z različnimi prispevki, zamislimi in mislimi športnikov, etiko v športu, zato vsem ustvarjalcem in
bralcem želim veliko uspeha pri udejanjanju tega
športnega poslanstva.

Nada Pavšer
NAČELNICA
za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport
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STOJA - uvodnik

UVODNIK

ZAČETEK
VADBE IN
VPISOV
12. SEPTEMBER.

Pa je mimo poletje. Upajmo, da bo jesen
bolj radodarna s soncem. Kar pa seveda ne sme biti razlog, da ne bi pogledali
v našo telovadnico in preverili, kaj se bo
letos dogajalo v njej. Začnemo 12. septembra.
Tole bo verjetno zadnja Stoja, v kateri sem
podpisana kot urednica. Tokrat skorajda res samo podpisana, kajti, da v rokah
držite to številko, je Sašotova zasluga. In
čeprav naše glasilo z veseljem delam, mi
zaradi obilice dela v službi za Stojo vse

URADNE URE
PISARNE DRUŠTVA

dajam Sašotu, sama pa se bom tu pa tam

ponedeljek - petek 10.00 - 12.00

oglasila s kakšnim prispevkom. Kar bi

in torek, sreda, četrtek 17.00 - 19.00

lahko storili tudi vi.

prevečkrat zmanjka časa. Zato vajeti pre-

Se vidimo, Vera

Kolofon

KAZALO

Uredništvo

Športno društvo Narodni dom
Prešernova 22, 1000 Ljubljana
tel. 01 422 37 50, fax: 01 425 18 92
e-naslov: narodni.dom@siol.net
https://www.narodnidom-drustvo.si

Uvodnik, kazalo
Program vadbe
Cenik vadbe

Urednica
Vera Simončič

Predstavitev C programa

Odgovorni urednik
Dejan Crnek
Izvršni urednik
Sašo Barle
Sodelavci
Klemen Kotnik, Gal Buh Mally, Petra Švarc Šmon,
Jasmina Dvoršek, Sebastijan Piletič

Kaj dogaja
Intervju: Brane Pelko
Letošnja Premantura

Fotografije
Tadej Dobravc Verbič, Sašo Barle, Sašo Šmon,
Uroš Kalar, Andrej Domanjko

NOVO pri nas: JOGA

Oblikovanje
M.S.T., d.o.o.

Študijska telovadnica

Naklada
2500 izvodov
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STOJA - program vadbe

programi in urnik vadbe
>>>

VADBE ZA OTROKE
Otroški oddelki so namenjeni otrokom od 2. leta staro-

Naši vodniki so predvsem študenti in diplomanti Fakul-

sti do dopolnjenega 15. leta starosti in imajo značilnosti

tete za šport ali Pedagoške fakultete ter vaditelji šport-

splošne športne vadbe s poudarkom na gimnastiki. Od-

ne gimnastike, hkrati pa je večina od njih v mladih letih

delki se delijo po starosti in spolu. Vsebine programov

vadila v naših programih. Metode dela se med vodniki in

po posameznih oddelkih se razlikujejo glede na otrokovo

oddelki razlikujejo, skupno vsem pa je veselje do dela z

starost, gibalne sposobnosti in motorično predznanje.

otroci in mladino. Vsi so polni energije in novih idej.

Vsebine se med seboj dopolnjujejo in so v logičnem za-

Vsem otrokom je omogočen brezplačen obisk treh spo-

poredju (od lažjega k težjemu, od enostavnih gibanj do

znavnih oz. preizkusnih ur, kjer se otroci in starši lah-

kompleksnih gibanj…) s tem pa zagotavljajo kvaliteten in

ko seznanijo z novim okoljem, vrstniki, načinom dela in

skladen razvoj vseh motoričnih sposobnosti.

vodniki.

STARŠI Z OTROKI
OPIS VADBE:

URNIK VADBE:
VODNIK ODDELKA:

Vadba je namenjena otrokom do dopolnjenega 4. leta starosti in poteka skupaj s starši.
Z vadbo otroci začnejo pridobivati osnovne gibalne izkušnje skozi naravne oblike gibanj
(hoja, tek, lazenja, plazenja, skoki, potiskanja…), igro in z uporabo različnih drobnih orodij spoznavajo različne elementarne igrice in se seznanjajo z različnimi oblikami organizirane vadbe. Zaradi prisotnosti staršev se na tej stopnji razvoja še poglablja čustvena
povezanost staršev in otrok, za nekatere otroke pa pomeni tudi prvi stik z večjim številom
vrstnikov in s tem začetek socializacije.
ponedeljek in četrtek 16:30 – 17:30

CICIBANKE IN CICIBANI
OPIS VADBE:

Vadbi sta namenjeni deklicam/dečkom od 4. leta starosti do vstopa v šolo.
Z vadbo otroci nadaljujejo z osvajanjem osnovnih gibalnih izkušenj in s prilagajanjem na
organizirane oblike vadbe. Za otroke v tej starosti je pomembno, da spoznajo in osvojijo
čim več različnih gibalnih programov in s tem pridobivajo izkušnje, pomembne za športno
udejstvovanje v kasnejših letih, hkrati pa je to za večino otrok prva oblika samostojne skupinske vadbe. Z gibalnimi nalogami na različnih gimnastičnih orodjih in z različnimi drobnimi orodji se, poleg osvajanja različnih gibalnih izkušenj, otroci učijo samostojno reševati gibalne probleme in naučijo izvajati elemente »male gimnastike« - preval naprej,
preval nazaj, stoja na lopaticah, gimnastični poskoki, osnovni skoki na mali prožni ponjavi, naskok na kozo, hoja po gredi… Ravno tako spoznavajo osnovne gimnastične vaje in
različne elementarne igrice, ki jim omogočajo veselo in sproščeno gibanje.
URNIK VADBE:
cicibanke: ponedeljek in četrtek 17:30 – 18:30
cicibani: torek in petek 16:30 – 17:30
VODNIK ODDELKA: cicibanke: Marjana Bokan
cicibani: Klemen Kotnik

STOJA - program vadbe
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MLAJŠE PIONIRKE IN MLAJŠI PIONIRJI
OPIS VADBE:

Vadbi sta namenjeni deklicam/dečkom od vstopa v šolo do dopolnjenega 11. leta
starosti.
Temu obdobju otrokovega razvoja bi lahko rekli kar zlata leta motoričnega učenja. Razvoj
vseh motoričnih sposobnosti je zelo očiten, zato je tudi motivacija za športno udejstvovanje pri otrocih velika. Otroci začnejo v tem starostnem obdobju pridobivati kompleksne
gibalne sposobnosti, ki so v kasnejšem razvoju podlaga vsem športom in omogočajo
zdrav razvoj in normalno rast. Vsebine na urah so predvsem gimnastične (osnovni gimnastični elementi na vseh orodjih), ravno tako ne manjka elementarnih in štafetnih iger
ter iger z žogo. Otroci se naučijo pravilno izvajati različne gimnastične vaje in se tudi
preizkušajo v vodenju le-teh. Ker so skupine znotraj oddelkov razdeljene po znanju in
sposobnostih, za vpis ni nobenih omejitev glede na otrokovo motorično ali gimnastično
predznanje.
ml. pionirke: ponedeljek in četrtek 18:30 – 19:30
URNIK VADBE:
ml. pionirji:
torek in petek 17:30 – 18:30
VODNIK ODDELKA: ml. pionirke: Marjana Bokan
ml. pionirji:
Miha Brodnik

STAREJŠE PIONIRKE IN STAREJŠI PIONIRJI
OPIS VADBE:

Vadbi sta namenjeni deklicam/dečkom od 11. leta starosti do končanja osnovne šole.
Vsebine dela so v bistvu logično nadaljevanje vsebin iz mlajših oddelkov. Otroci nadgrajujejo svoje gibalne in motorične sposobnosti. Vse več imajo tudi gimnastičnih znanj
in so že sposobni posamezne gimnastične prvine povezati v zaključene celote. Velik poudarek je tudi na igrah oz. spretnostih z žogo, gimnastične vaje že povsem obvladajo in
so jih sposobni tudi že samostojno voditi. Zaradi pospešene rasti v tem obdobju, posebno
pozornost posvečamo ohranjanju koordinacijskih sposobnosti. Vadba je namenjena tudi
tistim otrokom, ki nimajo predhodnega gimnastičnega znanja.
URNIK VADBE:
st. pionirke:
ponedeljek in četrtek 19:30 – 20:30
st. pionirji:
torek in petek 18:30 – 19:30
VODNIK ODDELKA: st. pionirke:
Lejla Pirnat
st. pionirji:
Miha Brodnik

C PROGRAM GIMNASTIKE
pionirke:
pionirji:
VODNIK ODDELKA: pionirke:
pionirji:
URNIK VADBE:

>>>

ponedeljek in četrtek 18:30 – 20:30
torek in petek 18:30 – 20:00
Marjana Bokan
Miha Brodnik

VADBE ZA ODRASLE IN STAROSTNIKE
Ti oddelki so namenjeni vsem odraslim, ki se zavedajo po-

like vadbe tudi druženje, kar je pomembno predvsem za

mena ohranjanja gibalnih sposobnosti do pozne starosti.

starostnike, ki velikokrat potožijo ravno nad osamljenost-

Na teh vadbah je velik poudarek na gimnastičnih vajah, s

jo in odmaknjenostjo od družbe. Vsi oddelki so rekreativ-

katerimi se ohranja gibljivost in prožnost telesa in vajah za

ne narave in od vadečih ne zahtevajo predhodnega šport-

moč hrbtnega, trebušnega in nožnega mišičja, s čimer se

nega znanja. V vsakem oddelku je vedno prisoten vodnik,

učinkovito odpravljajo ali vsaj omilijo težave s hrbtenico,

ki usmerja in vodi vadbo. Ker programi potekajo enkrat

kolki in koleni. Nenazadnje pa pomenijo organizirane ob-

tedensko, so idealni kot dopolnilna športna dejavnost.
>>>
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STOJA - program vadbe

MLAJŠE ČLANICE splošna vadba

ZAČETNI TEČAJ JOGE

VODNIK ODDELKA: Aca Justin
URNIK VADBE:
sreda 19:30 – 20:30

URNIK VADBE:

torek 18:30 – 20:00

SURYASHAKTI JOGA
MLAJŠI ČLANI splošna vadba

URNIK VADBE:

VODNIK ODDELKA: Marjan Rabič
URNIK VADBE:
sreda 20:30 – 21:30

torek 20:00 – 21:30
in/ali petek 18:30 – 20:00

ASHTANGA JOGA
MLAJŠI ČLANI košarka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
VODNIK ODDELKA: Miran Taborski
URNIK VADBE:
ponedeljek 20:00 – 21:30

URNIK VADBE:
INŠTRUKTORJA:

petek 20:00 – 21:30
v vseh treh vadbah Jasmina
Dvoršek in Boris Arivuković

AEROBIKA
STAREJŠE ČLANICE
telovadba z elementi aerobike
VODNIK ODDELKA: Helena Gregorc
URNIK VADBE:
sreda 16:30 – 17:30
sreda 17:30 – 18:30
petek 8:30 – 9:30

STAREJŠE ČLANICE – SKOKICE
(ŠRG) (v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
VODNIK ODDELKA: Jelica Vazzaz
URNIK VADBE:
četrtek 18:00 – 19:00

INŠTRUKTOR:
URNIK VADBE: ponedeljek in/ali četrtek 20:30 – 21:30

AIKIDO
Veščina aikido je zasnovana na miroljubnih in učinkovitih
tehnikah za obrambo pred napadalcem in so zasnovane
tako, da ščitijo partnerja. Vadba aikida vsebuje še vaje za
usklajenost uma in telesa, dihalne vaje, meditacijo in pot
do zdravega načina življenja ter razvoj kija. Več informacij dobite na: www.ki-aikido.info

OTROŠKA SKUPINA
STAREJŠE ČLANICE odbojka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
VODNIK ODDELKA: Danica Antuničevič
URNIK VADBE:
petek 16:30 – 18:00

STAREJŠI ČLANI splošna vadba
VODNIK ODDELKA: Uroš Jenko
URNIK VADBE:
sreda 18:30 – 19:30

(otroci od 7. – 15. leta starosti)
URNIK VADBE
začetniki:
ponedeljek in četrtek 17:00 – 17:45
nadaljevalni:
ponedeljek in četrtek 17:45 – 18:30
Vadba se prične 3. oktobra!

ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE
URNIK VADBE: ponedeljek in četrtek 18:30 – 20:00
Vadba se prične 3. oktobra!

NADALJEVALNI TEČAJ
URNIK VADBE:
skupina A:
ponedeljek in sreda 20:00 – 21:30
skupina B:
sreda 18:30 – 20:00 in četrtek 20:00 – 21:30
A in B skupaj:
torek in petek 20:00 – 21:30

GIMNASTIČNA ŠOLA
!!

ST!
NOVO

JOGA
HATHA JOGA
URNIK VADBE:
INŠTRUKTOR:

torek 17:00 – 18:00
Helena Gregorc

Vse informacije o vpisu, programih ter urniku vadbe lahko dobite vsak delovni dan po telefonu ali elektronski pošti: 041/321
967 – Sebastijan Piletič; sebastijan.piletic@guest.arnes.si
ali pa se osebno oglasite v Študijski telovadnici,
Tivolska c. 25, Ljubljana od ponedeljka do petka od
17 – 20 ure.
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STOJA - cenik vadbe

cenik

ZA SEZONO 2005 / 2006
OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 4.500,00 SIT; nad 18 let 5.500,00 SIT
ODDELEK

ŠT. UR / TEDEN

CENA/SIT

STARŠI Z OTROKI

2

50.000,00
+5.500,00
55.500,00
58.300,00
33.000,00
+5.500,00
38.500,00
40.400,00

STARŠI – ČLANARINA
SKUPAJ (TAKOJŠNJE PLAČILO)
SKUPAJ (NA OBROKE)
1

STARŠI Z OTROKI
STARŠI – ČLANARINA
SKUPAJ (TAKOJŠNJE PLAČILO)
SKUPAJ (NA OBROKE)

DRUGI ODDELEK

40.000,00
42.000,00

40.000,00
42.000,00

26.400,00
27.700,00

26.400,00
27.700,00

50.000,00
52.500,00

40.000,00
42.000,00

40.000,00
42.000,00

33.000,00
34.600,00

26.400,00
27.700,00

26.400,00
27.700,00

70.000,00
73.500,00

56.000,00
58.800,00

56.000,00
58.800,00

2

CICIBANI, PIONIRJI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1

CICIBANI, PIONIRJI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

3

C-PROGRAM GIMNASTIKE
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1

ST. ČLANICE, ČLANI, ŠRG
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

ODBOJKA ST. ČLANICE, KOŠARKA

25.000,00
26.300,00

20.000,00
21.000,00

33.000,00
34.600,00

26.400,00
27.700,00

29.000,00
30.500,00

23.200,00
24.400,00

1,5

TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
1

ML. ČLANI, ČLANICE
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1,5

AIKIDO OTROŠKI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

20.000,00
21.000,00

16.000,00
16.800,00

5 MESECEV

40.000,00
42.000,00

4 MESECE

32.000,00
33.600,00

3

AIKIDO ODRASLI ZAČETNI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

3

AIKIDO NADALJEVALNI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

41.500,00
43.600,00

33.200,00
26.600,00

62.250,00
65.400,00

49.800,00
52.300,00

83.000,00
87.100,00

66.400,00
69.700,00

33.000,00
34.600,00

26.400,00
27.700,00

4,5

AIKIDO NADALJEVALNI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

6

AIKIDO NADALJEVALNI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1

AEROBIKA, HATHA JOGA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

1,5

JOGA - ZAČETNI TEČAJ
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

35.000,00
36.750,00

JOGA – SURYASHAKTI, ASHTANGA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

DRUGI OTROK DO 18. LET

5 MESECEV

28.000,00
29.400,00

3
63.000,00
66.150,00

50.400,00
52.900,00

MESEČNE KARTE ZA AEROBIKO IN JOGO (samo SURYASHAKTI, ASHTANGA)
MESEČNA KARTA 1X NA TEDEN MESEČNA KARTA 2X NA TEDEN
3.800,00
6.900,00
ENKRATNI OBISK - ČLANI
1.100,00

ENKRATNI OBISK - NEČLANI
1.400,00

NAVEDENE CENE VELJAJO ZA 10 MESEČNO VADBO. V
CENO JE ŽE VŠTETA OSNOVNA ČLANARINA. MOŽNOST
PLAČILA NA VEČ OBROKOV S ČEKI. ŠTUDENTI IN DIJAKI
IMAJO Z VELJAVNO ŠTUDENTSKO IZKAZNICO 10 % POPUSTA. VSE CENE SO V SIT!

PRI PRVEM VPISU ZA MESEČNO KARTO SE DOPLAČA 2.500,00 SIT ZA ČLANSKO KARTICO.
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STOJA - kaj dogaja

c-program gimnastike
V društvu že 4 sezono razpisujemo program, ki otrokom ponuja
večjo količino vadbe gimnastike in s tem tudi več gimnastičnega
znanja. Vse skupaj je še začinjeno z udeležbami na tekmah C-programa Gimnastične zveze Slovenije. Vadbo vodita naša dolgoletna
vodnika Miha Brodnik in Marjana Bokan s katerima smo se pogovarjali o C-programu gimnastike.

>>> Marjana je 24 letna skorajšnja diplomantka Fakultete za šport in trenerka športne gimnastike. V Narodnem domu je že 8 let
vodnica, ravno tako pa je že 4 leta vodnica v
ŠD GIB Šiška.
>>> Miha je 30 letni profesor športne vzgoje
in diplomirani trener športne gimnastike.
V Narodnem domu je že od malih nog, kot
vodnik pa deluje že 13 leto. Prav tako je bil 2
leti vodnik v Partizanu Vič.

Kaj sploh je C-program gimnastike?
Miha: To je program množične gimnastike, ki ga je razvila Gimnastična zveza
Slovenije (GZS), s katerim se množično
ukvarjajo praktično vsa gimnastična
društva v Sloveniji, ravno tako tekmujejo v njem osnovne in srednje šole. Na
posameznih tekmah se tako zbere tudi
do 300 tekmovalcev vseh starostnih kategorij. Tako je tekma na mali prožni
ponjavi najbolj obiskovano tekmovanje,
ki ga organizira GZS. Rad bi pa še enkrat poudaril, da gre tukaj za povsem
prostovoljno rekreativno vadbo, katere
tekma je le nek dodaten motivacijski
moment ali popestritev.
Marjana: To je približno tako kot maraton Franja ali kakšne množične tekaške prireditve. Če pač nisi pripravljen za celotni maraton, se pa udeležiš

krajšega teka ali prekolesariš samo del
poti. In tako je tudi v gimnastiki. Vaje in
elementi v C-programu so sestavljeni
tako, da so primerni za povprečno populacijo in ne zahtevajo toliko vlaganja
kot vrhunski šport.
Kakšna je vadba, komu je vadba namenjena in koliko predznanja zahteva?
Miha: Vadi se na vseh gimnastičnih
orodjih, poudarek je vsekakor na skokih
z male prožne ponjave, ki je tudi najbolj
atraktivno gimnastično orodje. Vadba
je namenjena vsem, ki se želijo naučiti
več gimnastičnih prvin. Predvsem želimo tistim, ki imajo željo in potencial,
nuditi nekaj več še vedno pa ostajamo
na rekreativni ravni in poudarjamo pozitiven odnos do športa. Seveda fantom
več vadbe zagotavlja boljšo konkurenčnost na samih tekmovanjih in čeprav
rezultati niso najpomembnejši, se lahko
pohvalimo, da smo se v zadnjih 4 letih,
kolikor obstaja ta program v društvu,
fantje vedno vračali s tekem s kakšno
medaljo. Predznanje pa načeloma ni
tako pomembno še posebno pri mlajših, saj se da z redno vadbo kaj hitro vse
nadoknaditi.
Marjana: Pri dekletih je stvar sicer
malo drugačna, ampak še vedno ostaja
vse to kar je Miha povedal. Pri dekletih
je potreben malo drugačen pristop, saj
same tekme deklet ne motivirajo toliko,

Vse informacije o urniku vadbe in cenah lahko najdete na prejšnjih straneh. Če želite še kaj več izvedeti o programu, pa sta vam Marjana in Miha
vedno na voljo v telovadnici.

kot fante. Zato dajemo poleg vadbe na
vseh ženskih gimnastičnih orodjih poudarek tudi na ritmiki, estetiki giba, na
postavljanja pred in po nastopu. Včasih
popestrimo ure tudi s plesnimi elementi. Glede predznanja pa tudi pri dekletih
ni nekih večjih zahtev, navadno vodnice
po enem mesecu vadbe in na podlagi testiranja že toliko spoznamo dekleta, da
jih povabimo zraven. Poleg deklet, ki v C
programu vadijo že od začetka, se nam
vsako leto pridruži nekaj novih, tako da
je skupina vedno večja.
Koliko tekem na sezono se udeležite?
Miha: Fantje gremo v povprečju na 8 tekem. Večina teh tekem je v Ljubljani in
okolici, včasih pa spoznavamo tudi preostale dele Slovenijeo.
Marjana: Zaradi že prej povedanega
dejstva o motivaciji deklet se z dekleti
udeležimo približno 6 tekem na sezono.
Predvsem se udeležujemo tistih v Ljubljani in bližnji okolici. Če bo letošnjo sezono zanimanje, se tudi me nameravamo odpraviti še kam drugam. Še enkrat
pa bi rada poudarila, da so tekme samo
neko dopolnilo in tudi udeležba na njih
ni obvezna, je pa zaželena
Miha: Jaz bi ob tej priložnosti povabil
vse, dekleta in fante, ki imajo radi gimnastiko, da se nam pridružijo, saj lahko
z vadbo gimnastike, ki spada med temeljne športe, ustvarite dobro podlago
za kasnejše ukvarjanje v katerem koli
športu. Pa še fajn se imamo.
Hvala za pogovor in uspešno telovadno sezono vama želimo!
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ZAKLJUČNI PIKNIK 2005

ELI OBVESTILO
Vse otroke, ki so si lansko sezono zaslužili medaljo Eli vabimo,
da se oglasijo v pisarni društva v
času uradnih ur, kjer vam bomo
medaljo predali. Še enkrat se
za neprijetnost opravičujemo in
upamo, da čakanje ni bilo predolgo.

Tako kot že vrsto let,
smo imeli tudi letos
piknik na koncu sezone. Zbrali smo se
v soboto, 11.junija na
Letnem telovadišču.
Vreme je bilo že cel teden nestanovitno in tudi napoved za vikend ni bila nič kaj preveč vzpodbudna, zato smo bili kar malo pesimistični. Zjutraj je bilo sprva
oblačno, vendar so kmalu izza oblakov posijali prvi sončni žarki, ki so
nam dali novih moči.
Pričeli smo okoli tretje ure popoldne. Tisti, ki so prišli med prvimi so
se posedli po mizah, začeli klepetati, igrati nogomet, košarko in ostale
igre. Za boljše vzdušje sta poskrbela tudi Sašo in Petra, ki sta predvajala raznovrstno glasbo. Malo za otroke in tudi za starše, tako da je vsak
prišel na svoj račun. Da pa nismo samo sedeli in se pogovarjali, je bilo
poskrbljeno tudi za rekreacijo. Miha in Gal sta organizirala skupinske in
posamezne igre ter različne oblike štafet. Zelo zanimivo je bilo spremljati nogometno tekmo med otroci in starši (vmes so se pomešali tudi vodniki). Čeprav so starši dali prvi gol, so se morali kar fino potruditi, da so
lahko dohajali svoje otroke, ki so kmalu izenačili. Po končanem merjenju
moči, so se mnogi zadihani in žejni sesedli na trato. Ker prazen žakelj
ne stoji pokonci, je bilo po končanih igrah potrebno napolniti prazne trebuhe, zato je nastala pred žarom dolga vrsta. Enim so bile bolj všeč hrenovke, drugim so šli v slast
čevapčiči. Nekatiri otroci so
raje grizljali papriko in paradižnik. Kljub čakalni vrsti
smo se na koncu vsi dobro
najedli.
Tako je popoldne hitro
minilo in počasi je prišel
čas slovesa in zaključek
piknika ter telovadne
sezone. Upamo, da se
jeseni zopet vidimo.

MAJSKI POHOD
Vsakoletni majski pohod je padel na
dokaj hladno pomladansko jutro.
Skupaj z otroci smo se zbrali ob
Koseškem bajerju, ker je bila tudi ena
izmed štirih kontrolnih točk pohoda
okoli Ljubljane. Pred odhodom smo si
priskrbeli še knjižice z žigom kontrolne točke. Ker bi bila celotna pot za
najmlajše predolga in seveda preveč
dolgočasna, smo jo ubrali preko Mosteca na Rožnik. Naš prvi postanek je
bil v Mostecu. Tam so se otroci in tudi
nekateri izmed staršev zabavali na igralih. Ker smo se dolgo časa zadržali
na igralih, smo nadaljevali pot na Rožnik po bližnjici skozi gozd. Spotoma
smo se ustavili na orodjih Trim steze,
kjer so otroci s polno domišljije plezali
po njih. Prihod na Rožnik je za nekaj
minut umiril otroke. Dokler ni zmanjkalo hrane in pijače je vladala tišina.
Seveda pa so se jim tako napolnile
baterije. Ko smo nadaljevali pot proti
Tivoliju, so se otroci lovili, skakali in
metali storže v drevesa. Na srečo je
pot minila brez bušk. Naš končni cilj
so bila igrala v Tivoliju. Le-ta smo že
preko leta obiskovali v sklopu telovadbe. Tudi, če bi se namesto celotnega
pohoda, samo igrali v Tivoliju bi bili
otroci presrečni. Spuščali so se po
toboganih, plezali po plezalih, skakali
po visečem mostu,… Tudi, ko so počasi pričeli prihajati starši, otrokom
ni zmanjkalo energije. Počasi smo se
poslovili in tako nam je ostala le misel
prijetnega doživetja z otroci izven
telovadnice.
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castni clan
B R A N E P E L KO

na to, da sem zmogel združevati navedene tri dejavnosti v društvu poleg
uspešnega študija na Pravni fakulteti in opravljanja poklicnega dela. Če
ocenjujem, kaj od dela v Narodnem
domu mi je bilo najljubše, bi se opredelil za telovadbo – gimnastiko.
Katere vrednote so bile v tistem
času najbolj izpostavljene? Ali jih
lahko srečamo tudi danes?
Zlasti v začetnem obdobju mojega
delovanja je bilo kot načelo delovanja najbolj izpostavljeno načelo
amaterizma in delovanja na različnih
področjih v športu. Ta vsestranost se
je pokazala tudi v tem, da je društvo
poleg splošne telovadbe uspešno
gojilo posamezne športne panoge,
kot so gimnastika, ritmična gimnastika in odbojka.
Kaj si kot vodnik oddelka pionirjev želel prenesti na mlade?

Naziv častni član se lahko v Narodnem domu pridobi zaradi dolgoletnega požrtvovalnega dela v
samem društvu ali njegovih organih upravljanja. Kakšna je bila
tvoja pot do tega naziva?
S telovadbo sem pričel že v rodnem
Novem mestu in nato nadaljeval
v Narodnem domu v času študija.
V oddelku članov, ki je takrat imel
okoli 100 vadečih, sem bil namestnik
vodnika oddelka. Ker sem že pred
preselitvijo v Ljubljano tekmoval v
gimnastiki, sem se tudi v Narodnem domu vključil v vadbo v študijski telovadnici in nazadnje tekmoval

na državnem prvenstvu v članskem
1. razredu leta 1958, ko je imel Narodni dom še zadnjič vrsto članov.
Vodil sem tudi oddelek mladincev in
nato več desetletij pionirje. Ves čas
sem bil član upravnega odbora in
strokovnega odbora, ki sem ga kot
predsednik tudi vodil. Pred zadnjo
reorganizacijo sem bil predsednik
izvršnega odbora.
Kako si sam občutil telovadbo v
vlogi telovadca, vodnika in funkcionarja?
Ko sedaj gledam nazaj na prehojeno
pot v Narodnem domu, sem ponosen

Kot vodnik oddelka sem s svojimi
pomočniki skušal doseči čim kvalitetnejšo in vsestransko vadbo. V oddelku pionirjev s 50 in več vadečimi
smo skušali s prvo vrsto doseči boljše rezultate v gimnastičnih prvinah
in tako ustvarjali bazo za osnovne
selekcije gimnastike. V oddelkih smo
tudi pripravljali točke za nastope in
tekmovanja na nižjem nivoju.
Kot predsednik strokovnega odbora, si vedno iskal nove rešitve
za dvig kvalitete vadbe. Kaj nam
lahko sporočiš danes?
Časi se spreminjajo, saj so dandanes
možnosti za športno udejstvovanje v
šolski in obšolski programih mnogo
večje, kot so bile nekoč. Zato je tudi
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Danes pravzaprav še vedno redno hodiš v Narodni dom, saj kot
skrben dedek pripelješ svojega vnuka. Vendar kot telovadec
medtem ne sediš križem rok?
Trikrat tedensko vodim vnuka Jana k
telovadbi oziroma gimnastiki. Tako je
Jan tudi tekmoval v lažjem programu gimnastike na državnem prvenstvu na orodjih in na prožni ponjavi.
Medtem pa vadim v fitnesu in s tem
ohranjam določeno kondicijo. Sprva
sem čakajoč na vnuka bral in hodil
po mestu, nakar sem ugotovil, da
lahko čas izkoristim za svojo vadbo
na fitnesu.
Kateri dogodek se ti je v tem času
najbolj vtisnil v spomin?
Težko bi od množice dogajanj izdvojil en sam dogodek. Poleg vodenja oddelkov in tekmovanj mi je
še danes poseben dogodek, ko se
vsako leto odpravljamo na taborjenje, kjer se srečujemo in družimo
stari in mladi pripadniki Narodnega doma.
Kakšno misel bi za zaključek namenil nam, ki beremo STOJO in
hodimo v športno društvo Narodni dom?
Za konec bi priporočil vsem, da
vztrajate kot aktivni člani društva,
čeprav pogoji za delo in vadbo
niso ugodni. Pri tem imam v mislih predvsem novo telovadnico, s
čimer bi pridobili boljše pogoje za
delo in razvoj.

obisk v telovadnici, zlasti za pionirske in mladinske oddelke, upadel.
Morda bi bila rešitev večja propaganda po šolah tudi pri višjih oddelkih
osnovne šole, s ponudbo predvsem
osnov gimnastike (akrobatike) kot
dopolnilne dejavnosti za ostale športe. Tudi ponudba borilnih športov ne
bi bila nepomembna.

Sodeloval si tudi pri pripravi in izvedbi taborjenj v Premanturi?
Seveda tudi Premantura ni šla mimo
mene. Dokler so mi moči dopuščale, sem delal v pripravljalni in pospravljalni skupini. Večkrat sem bil
taborovodja posameznih tabornih
skupinah.
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PremantUra
PREMANTURA JE LEPO ŽIVLJENJE –
MIT ALI RESNICA V 2. TABORNI SKUPINI

Nova in 5. skupina

Večno vprašanje, kako napisati članek o 2. taborni skupini, se mi je podilo po glavi vse od trenutka, ko mi
je bila zaupana ta naloga. Članki, ki

opisujejo naše
taborjenje in
vam vedno natrosijo kup podatkov o tem
kako poteka
taborjenje, vas
lahko zavedejo
in dajo občutek,
da je vsako leto
enako. Vendar
ni, vsako leto
»se
dogaja«
kaj novega in upam da vam bo letošnji članek všeč. Razmišljanje je
spodbudilo spomine in začetek ni
bil več težak.
Vsi, ki se leto za letom vračamo v
Premanturo, kot vodniki ali taboreči, se celo leto vede ali nevede pripravljamo na novih nepozabnih 16
dni. Že drugo leto nisem več vodnica vendar sem bila letos zopet
v Premanturi. Zato, ker je veselje
videti toliko otrok, ki so zadovoljni, nasmejani, razigrani in srečni
v Premanturi. So kot stari prijatelji, ki se vsako leto dobijo na istem
kraju in jih vedno znova povezuje.

Veseli so ker bodo skupaj 16 dni
brez staršev, šole, učiteljev,… pa
čeprav bo vse dni padal dež. Najpomembnejši so plesi (mimogrede
letos smo kupili novo profesionalno
ozvočenje) in to, da nihče »ne teži«,
kar je včasih sicer težko. Ko se iz
zvočnikov zasliši umirjena glasba
(sendvič), se v njenem ritmu »stiskajo« številni skriti parčki in vsi jih
tiho opazujemo. Takrat se razkrijejo še tako skrite simpatije. Premantura ne bi bila to kar je, če ne
bi bilo izbora »naj, naj«. Tokrat sta
bila izbrana za naj vodnico in naj
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132

2. skupina

vodnika, Ajda in Jan in vsi smo jima
močno ploskali, saj sta si laskavi
naslov zaslužila. Naj tabornica in
naj tabornik sta postala Lucija Dabič in močno zaželeni Urban Sever.
Premantura tudi ne bi bila takšna
kot je, če ne bi bilo splava. Njegovo poslansto je predvsem biti poligon za prerivanja in izrivanja in tudi
največji prijatelji ne poznajo milosti
v takih primerih. A poraz (padec v
morje) prenesejo brez zamere. Že
vsa leta je znano, da morajo zaradi tega vodniki biti v dobri kondiciji,
saj so najbolj priljubljena tarča prerivanj na splavu prav oni. Če komu
uspe vodnika zriniti s splava, postane največja faca. Tega pa si noben
vodnik ne želi in se upira z nasme-

hom na ustih, čeprav je obkoljen
tudi z do 20 otroki naenkrat. Vodniki
si takrat priskočijo na pomoč in velikokrat se jim pridružita tudi taborovodja Dejan in pomočnik Sašo.
Spanje je glavni problem v Premanturi, ker vsak dan tako hitro
mine, da najraje ne bi hodili spat.
Ko pride ura spanja, se vsi nagnetejo okoli fontan in si vneto čistijo
zobe, tudi po dvakrat, se intenzivno
umivajo, saj želijo čim dlje ostati pokonci, da ne bi kaj zamudili.
Nekateri, ne morejo zaspati, če si
pred spanjem ne privoščijo kakšno
lumparijo. Zato se velikokrat pri-

peti, da medtem, ko večina že spi,
vsem v taboru zamenjajo čevlje,
obesijo brisače na drog, kjer je čez
dan visela taborna zastava ali pa izgine taborna zastava, ki jo je pozabljivi dežurni vodnik pozabil sneti.
Zanimivo postane, če nespečneže
pri lumparijah zalotijo vodniki. Takrat jim kazen ne uide. Po taborniško se kaznuje vse »lumpe« zadnji
dan, ko v delovni skupini (ne več

>>>
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3. in 4. skupina

tako poskočno, kot v nočnih urah)
pomagajo pri čiščenju jedilnice ali
pri pospravljanju taborovodstva.
Ne smem pozabiti na »bifeđijo«
Klemena, ki skrbi da ne zmanjka
sladoleda, saj bi se življenje brez
sladoleda v taboru popolnoma
spremenilo. Vodniki so s Klemenovo pomočjo na zaključnem večeru
pripravili odlično točko, ob kateri
smo se vsi nasmejali.
Ko se zaključni večer, ob spremljavi Dejanove kitare, zapoje žure, vsi
vedo, da se približuje konec taborjenja.
Zadnji dan je v zraku občutiti neko
posebno razpoloženje. Takrat se
utrne marsikatera solza, ker se
stari prijatelji ponovno razhajajo
za eno leto. Slovo je težko in vsako leto neizbežno in lahko rečem,
da je to edina stvar, ki se resnično
vsako leto v Premanturi ponavlja.

NAPOVEDNIK DODATNIH AKTIVNOSTI
V SEZONI 2005/2006

OKTOBER>>>
Kostanjev piknik

DECEMBER>>>
Novoletni nastop in obisk
V društveni pisarni
Dedka Mraza
je na voljo še nekaj
zbornikov ob 140
letnici po ugodni
ceni 1.500 SIT

FEBRUAR>>>
Pustno rajanje

APRIL>>>
Interno tekmovanje

MAJ>>>
Pohod Ljubljana 2006

JUNIJ>>>
Zaključni piknik

VSE FOTOGRAFIJE IZ NOVE, 2. IN 5. SKUPINE LAHKO
BREZPLAČNO NAROČITE PREKO TELEFONA
(01/4223750) V PISARNI DRUŠTVA V ČASU URADNIH UR!
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joga
Letošnjo sezono smo obogatili naše programe s programi
joge. Ker so bili lansko sezono odzivi na poskusno uro dobri in, ker je bilo vsako leto kar nekaj povpraševanja, smo
se opogumili in vam pripravili 4 različne programe joge.
Hatha jogo vodi naša dolgoletna vodnica, inštruktorica joge
in avtorica video kasete in DVD-ja Helena Gregorc.
Začetni tečaj, suryashakti in ashtanga jogo vodita inštruktorica joge Jasimina Dvoršek in inštruktor Boris Arivuković.

ZAČETNI TEČAJ (torek 18:30 – 20:00):
V začetnem tečaju, ki bo trajal en semester (do 14. februarja), se bomo seznanili z različnimi deli joge, od pravilnega
izvajanja različnih položajev (asan) in pravilnega dihanja, do
osnovnih meditacijskih tehnik, delovanja energijskih centrov, dotaknili pa se bomo tudi prehrane in nekaj osnovnih
masažnih tehnik. Začetni tečaj bo sestavljen iz določenega
zaporedja asan, vsakič pa si bomo eno od njih podrobneje
ogledali in se jo naučili pravilno izvajati.

SURYASHAKTI
JOGA

ASHTANGA JOGA

HATHA JOGA

(petek 20:00 – 21:30):

(torek 17:00 – 18:00):

(torek 20:00 – 21:30 in / ali
petek 18:30 – 20:00):

Ashtanga-vinyasa joga je v svetu

Hatha joga je ena najbolj razširje-

eden najbolj priljubljenih stilov

nih oblik vadbe joge v svetu in

Je namenjena vsem, ki so se

joge, njeno ime so še posebej

združuje približno 90 telesnih pol-

že seznanili z osnovami joge.

popularizirali strastni slavni

ožajev in tehnik sproščanja. Na

Suryashakti v sanskrtskem

navdušenci Madonna, Sting in

urah joge bomo, poleg sprostitve,

jeziku pomeni Sončna moč, uve-

Christie Turlington. Vadba je

osvojili vse slike iz pozdrava son-

ljavila pa jo je Diana Colonna di

sestavljena iz točno določene-

cu in tehniko posameznih položa-

Suryashakti, učiteljica joge, ki si

ga zaporedja različnih asan,

jev (asan) in zavestnega sprošča-

je izkušnje nabrala v Združenih

med katerimi izvajamo vinyase

nja. Vse to postopno, ker pri jogi

državah Amerike. Suryashakti

(vadba pravilnega dihanja v za-

hitrost ni pomembna. Spoznali

joga je zelo dinamična in razno-

poredju gibalnih vaj). Ashtanga

bomo svoje telo, prisluhnili svoje-

lika. Primerna je za ljudi vseh

pomeni ‘osem delov’ – opisana

mu dihanju in upoštevali modrost

starosti, zaželena pa je določena

je kot osem delna združitev tele-

telesa. Vadba joge poteka brez

stopnja telesne pripravljenosti.

sa, uma in duha. Ashtanga-viny-

nasilja in brez tekmovalnosti,

asa joga je najzahtevnejša med

t. j. po svojih močeh. Vadba je

stili joge in izredno okrepi telo.

prilagojena potrebam srednjeevropskega človeka.

GIMNASTIČNA ŠOLA
NARODNI DOM

V študijski telovadnici že več kot 40
let vadijo fantje vseh starosti. Tukaj
se meša otroška igrivost in delav-
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vadnici.
Študijski telo

nost vrhunskih športnikov. Od Mira
Cerarja do Mitje Petkovška ter vsi,
ki so bili vmes, pišejo dolge zgodbe zgodovine študijske telovadni-
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ce, na Tivolski 25 v Ljubljani.
Vse zgodbe pa imajo enak začetek
in sicer, ko so jih starši prvič pripeljali v Študijsko telovadnico, so
bili navdušeni.

URNIK
malčki (4 in 5 let)
dečki in deklice
ponedeljek, sreda

18:00 - 19:30

torek, četrtek
ml. dečki (6 in 7 let)

18:00 - 19:30

info:
sebastijan.piletic@guest.arnes.si • gsm: 041 321 967

