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IZLETI IN POTOVANJA 2004
APRIL
16.-20.04.

pet.-tor.

MAJ
30.04.-01.05.
01.05.
08.-09.05.
26.05.-30.05.

pet.-sob.
sobota
sob.-ned.
sre.-ned.

2
1
2
5

JUNIJ
25.06.
25.-27.06.

petek
pet.-ned.

1 dan
3 dni

JULIJ
06.-22.07.
07.-21.07.
16.07.
16.-24.07.
27.07.-08.08.
28.07.-07.08.

tor.-čet.
sre.-sre.
petek
pet.-sob.
tor.-ned.
sre.-sob.

17
15
1
9
13
11

AVGUST
07.08.
10.-11.08.
12.-13.08.
14.08.
14.08.
18.-19.08.

sobota
tor.-sre.
čet.-pet.
sobota
sobota
sre.-čet.

1
2
2
1
1
2

SEPTEMBER
13.-27.09.

pon.-pon.

15 dni

NICA-BARCELONA

avtobus

TOSKANA-CINQUETERRE
GARDALAND
BOROMEJSKI OTOKI
PROVANSA

avtobus
avtobus
avtobus
avtobus

BENETKE IN BENEŠKA LAGUNA
ROMANTIČNA CESTA-NEMČIJA

avtobus
avtobus

dni
dni
dan
dni
dni
dni

SKANDINAVIJA(Bergen, Lofoti, Nordkap)
SKANDINAVIJA (Kopenhagen)
GARDALAND
LLORET DE MAR (letovanje)
ANGLIJA, ŠKOTSKA, IRSKA
ANGLIJA, ŠKOTSKA, IRSKA (London)

bus-bus
letalo-letalo
avtobus
avtobus
bus-bus
letalo-letalo

dan
dni
dni
dan
dan
dni

ORLOVO GNEZDO IN RUDNIK SOLI
SALZKAMMERGUT
DOLOMITI
GARDALAND
GROSSGLOCKNER
PASSAU, LINZ, Z LADJO PO DONAVI

avtobus
avtobus
avtobus
avtobus
avtobus
avtobus

IBERSKI POLOTOK/ŠPANIJA+PORTUGALSKA

bus-bus

dni
dan
dni
dni

15 dni

prevozi in storitve

To je le nekaj iz naše pestre
ponudbe avtobusnih izletov
in potovanj. Za zaključene
skupine, ki se odločijo potovati
z nami, izdelamo program po
želji. Pri nas lahko naročite
tudi samo avtobusni prevoz.
JEREB d.o.o.
avtobusni prevozi
& turistična agencija
Lučine 30
4224 Gorenja vas
tel.: 04 41 82 562
GSM: 041 833 088
poslovalnica:
Spodnji trg 2,
dom obrtnikov,
4220 Škofja Loka
tel.: 04 51 21 733
04 51 57 110
faks: 04 51 21 773

stoja - Uvodnik

UREDNIŠTVO
Športno društvo Narodni dom
Prešernova 22, 1000 Ljubljana
tel. 422 37 50
e-naslov: narodni.dom@siol.net
http://www.narodnidom-drustvo.si/
Urednica
Vera Simončič
Izvršni urednik
Sašo Barle
Odgovorni urednik
Dejan Crnek
Sodelavci
Tatjana Zupančič, Klemen Kotnik, Petra Švarc, Miloš Likar,
Aleš Leskovšek, Helena Gregorc
Fotografije
Sašo Barle, Vera Simončič, Sašo Šmon, Petra Švarc, Peter Škerlj,
Mitja Renko, Arhiv ŠD Narodni dom
OBLIKOVANJE
Sokol design
Naklada 1500 izvodov

Uvodnik in kolofon
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O

b pripravi pete številke
naše revije smo se znašli
v prijetni zagati. Le kako
stlačiti vse dogodke
sezone na 16 strani?
Od tradicionalnega jesenskega
kostanjevega piknika, preko Dedka
Mraza, do pusta. Letos smo
namesto zimovanja organizirali pravi
smučarski tečaj, pripravili interni
izobraževalni seminar za vodnike
in se predstavili na sejmu Sport
expo. Dejavnosti ob 140 letnici
smo zaključili s slavnostnim občnim
zborom in izdajo zbornika V pesti
sila, v srcu odloočnost, v mislih
domovina - 140 let športnega
društva Narodni dom v sliki in
besedi.
Ste se kdaj spraševali, kaj počno
v belo oblečeni ljudje, ki se sprehajajo po Narodnem domu? Trenirajo
aikido. Preberite, kaj to sploh je.
Do konca sezone pa nas čaka
še nekaj prireditev. Pohod okoli
Ljubljane, zaključna prireditev na
letnem telovadišču in seveda taborjenje v Premanturi, kjer letos uvajamo kar nekaj novosti. Več o njih
si preberite v reviji. Naj vas na
tem mestu še spomnim, da se vpis
začne 5. aprila. Da ne boste rekli, da
niste vedeli.
15. aprila se v Ljubljani začne
Evrop-sko prvenstvo v gimnastiki.
Vsekakor vredno ogleda. V boj za
medalje se bo spustil tudi naš
član, Mitja Petkov-šek, ki velja na
bradlji za enega izmed favoritov za
medalje.

uvodnik

Društvo je v letu 2003, ko je praznovalo 140-letnico
obstoja, prejelo dve visoki priznanji na področju “športa
za vse”. Nagrada glavnega mesta Ljubljana za leto
2003 je bila podeljena za 140-letni razvoj organiziranega športa. To je po letu 1977 že druga nagrada
mesta Ljubljane in je dokaz, koliko cenijo naše delo na
mestni občini. Priznanje Mednarodnega olimpijskega
komiteja za leto 2003 “odličnost v športu”, ki nam ga
je ob svojem dnevu podelil Olimpijski komite Slovenije,
pa smo prejeli za 140-letno delovanje in prispevek
k popularizaciji športne gimnastike in olimpijske ideje.
S tem se je še enkrat pokazalo, da društvo tudi dandanes deluje uspešno in kvalitetno in s tem nadaljuje
tradicijo naših predhodnikov. Na obe nagradi smo zelo
ponosni in upamo, da jima bomo lahko v čim krajšem
času zagotovili primeren razstavni prostor.

Se vidimo, Vera
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L

etošnje leto smo se odločili
za prenovo programa zimovanja. Ker smo dali več poudarka
učenju smučanja, smo preimenovali tudi naše druženje v
“TEČAJ SMUČANJA”. Naslednja
novost je bila skrajšanje dolžine
tečaja iz osmih dni na šest
(tečaj smučanja je trajal pet
dni). Skrajšanje je prineslo tudi
občutno znižanje cene tako
nastanitve kot tudi smučarske
karte. V želji, da bi čim več
smučali smo spremenili tudi čas
smučanja. Letos smo prvič
smučali v “enem kosu”, kosilo
pa premaknili na kasnejšo uro.
Najbolj zagretim pa smo tako
omogočili vsakodnevno nočno
smučanje, ki je nekaj posebnega.
Ta poteza se je izkazala za
zelo dobro. Na roke so nam, z
malico na smučišču, šli tudi v
domu Miloša Zidanška. Glede na
letošnji interes in odzive na potek
tečaja mislimo, da smo na pravi
poti. Tako se nam za prihodnost
tečaja smučanja ni potrebno bati.
Smo polni optimizma in z mislimi
že pri naslednjem letu, ko bo
tečaj pripravljen še bolje.

Zelo sem se imel lepo. Bil sem tudi priden. Sem veliko risal in dobro
smučal. Za zadnje kosilo so bili špageti. Spoznal sem Žana, Žigo in
Nejca. Imeli smo se lepo. Bil sem v drugem nadstropju v enajsti
sobi.
Nejc Sedlar, 7 let
KRST
Krst je bil v sredo zvečer. Veliko je bilo novih pohorcev, ki so
prisegli, da bodo pridno hodili na Pohorje. Krstila sta jih kolesar in
čudni človek z veliko ritjo. Novih učiteljev je bilo pet, otrok pa še
veliko več. Krstili so jih tako, da so jim obraz pomočili v sneg in jih
s smučko udarili po riti. Na izbiro so imeli veliko in malo smučko.
Ostali smo se smejali novim pohorcem. Po krstu smo odšli spat.
Jasna Urbančič, 10 let

stoja - Smučanje
POČITNICE NA MARIBORSKEM
POHORJU
Bistra si hči planin bi rekel Simon
Gregorčič, jaz pa bi s temi besedami
začel uvod o počitnicah na mariborskem
Pohorju.
Prekrasni griči pobeljeni z belo preprogo in
polno razigranih otrok na smučišču polepša
dan tako učiteljem kakor nam. Vzponi in
padci so se začeli že v ponedeljek popoldan,
ko smo prvič stopili na smuči in se spustili
po strmini. Bila so polna “skakalnic”, ki
smo jih nič kolikokrat preskočili in s tem
preslišali Mihove besede misleč, da nas
ne vidi. Toda videl nas je in nas včasih
okaral. Pa kaj zato, smo si mislili in s tem
nadaljevali. Počitnice pa so minevale za
nekatere hitro, za druge počasi. Ampak
bile so iztzzjemne, kajti spoznal sem
veliko novih prijateljev. Med njimi tudi
dve prečudoviti dekleti, katerih imen ne
bom omenjal. Ta teden je minil zelo
hitro, kajti preživeli smo ga v družbi
prijetnih ljudi. Zato se moram zahvaliti
vsem učiteljem smučanja, organizatorjem
in seveda upravniku in njegovi družini, ki je
tako lepo skrbela za nas.
Matic Kržič, 15 let
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KOSTANJADA NA GOLOVCU
D

rugo soboto v oktobru smo se ljubitelji
pečenega kostanja in rekreacije zbrali, da
skupaj odidemo na Golovec. Napovedi za ta dan
so bile dobre, saj so vremenarji napovedovali
jasen in topel konec tedna. Temperature naj bi
se dvignile do 200C. Vendar zjutraj ni kazalo
tako dobro. Oblaki in megla so preprečevali
sončnim žarkom, da bi prodrli skozi in posijali.
Pred Fakulteto za šport, kjer je bilo naše zborno
mesto, se nas je zbralo malo več kot 60 članov
društva iz različnih oddelkov. Večina otrok je
s seboj pripeljala mamice, očke, sestrice, brate
in prijatelje. Da nismo bili samo ljudje, je
poskrbel mlad kokršpanjel.
Polni dobre volje in veselja smo se odpravili v hrib
- na Golovec. Nekateri so imeli s seboj nahrbtnike,
v katerih je bil sok za potešitev žeje in malica
za tiste bolj lačne, ki niso mogli počakati, da bo
kostanj pečen. Pot je bila bolj strma in tako so
imeli nekateri težave, kam stopiti, saj so bila tla
posuta z želodom. Hitro se je ponudila rešitev,
tako, da smo prijeli palice in si z njimi pomagali.
Volje nismo izgubili in smo še z večjo vnemo,
da pridemo na vrh, nadaljevali. Otroci so se hitro
lotili raziskovanja okolice in iskanja kostanja, gob
ter ostalih rastlin in plodov. Čas je hitro minil in
kmalu smo prispeli na prostor, ki je bil določen
za naš cilj. Sončnim žarkom se je uspelo prebiti
skozi oblake in so nas v pozdrav obsijali ter
pogreli.

Gorišče in ogenj sta bila že prej pripravljena in
tudi kostanj so vodniki, ki so prej prišli že narezali.
Hitro so ga začeli peči. Ostali, ki nismo sodelovali
pri pečenju, smo si krajšali čas z žogo. Nagajiva
žoga nam je nekajkrat celo ušla po pobočju in
ker je bil teren ponekod precej strm, smo jo le s
težavo ujeli in ji preprečili, da bi se odkotalila prav
do dna doline. Drugi so se lotili podrobnejšega
raziskovanja okolice ali pa so šli iskat kostanj.
Vsi smo planili k posodi s pečenim kostanjem,
ko je bila težko pričakovana prva runda pečena.
Hiteli smo ga jesti, tako, da se nekateri nismo
niti utegnili vsesti in ko ga je zmanjkalo, so tisti
najbolj lačni, kar počakali ob gorišču na novo
rundo. Bilo ga je dovolj za vse in na koncu nihče
ni ostal lačen. Tisti, ki so preveč hiteli s kostanjem
in niso pazili, so imeli črne brke okoli ust od saj.
Ura pa teče in nič ne reče in tako je kmalu
prišel čas, da odidemo domov. Nekateri so se
odločili za odhod po drugih poteh, večina pa
nas je krenila po poti v smeri, od koder smo
prišli. Spotoma smo srečali še tabornike, ki so
imeli orentacijo. Iz gozda smo prišli na travnik
in od tam naprej na pločnik. Prečkati smo
morali še cesto, iti vzdolž Ljubljanice, mimo
športne dvorane Kodeljevo in že smo bili pred
Fakulteto za šport. Veseli in razigrani smo se
razšli in tako se je naš piknik in izlet tudi
končal.
Klemen Kotnik

DEDEK MRAZ
V

decembru sem, kot vsako leto, imel
ogromno dela. Vabili so me na vse
konce in kraje. Vsakega vabila pa sem seveda
zelo vesel.
Kot vsako leto, so me tudi letos povabili,
naj obiščem otroke v Narodnem domu. Zelo
rad sem prišel, saj mi tukaj otroci vsakič
pripravijo kakšno presenečenje. Letos so se
samo za mene naučili plesati “račke”. Prav
simpatični so bili, ko so migali z rokami in
ritkami. Tudi gimnastični nastopi, tisti malo
starejših, so mi bili zelo všeč. Mislim, da
morajo veliko vaditi, da se naučijo vseh teh
vragolij. Ko sem bil mlajši, sem tudi sam

kdaj naredil kakšen preval ali stojo. Nisem
jim pozabil prinesti darila. Vsem otrokom
sem razdelil ovratne trakove za ključe, vsem
v društvu pa sem prinesel še nekaj rekvizitov
in blazin za boljše pogoje in vadbo. Upam, da
jim bodo darila prav prišla in da bodo otroci
zadovoljni ter še naprej pridno telovadili.
Ker me je tisti večer čakalo še kar nekaj
obveznosti, sem se moral prav kmalu
posloviti. Upam, da me bodo drugo leto
zopet povabili in da bom spet lahko užival v
družbi mladih telovadcev.
Dedek Mraz

stoja - Kaj dogaja

Maškarada
T

udi letos so na pustni torek našo telovadnico
zavzele maškare. Maske so se najprej učile
plesati, nato so se kot vedno predstavile na poligonu.
Za naslov najlepše maske pa je bilo potrebno tudi
zaplesati. Izbirali smo v dveh kategorijah. V kategoriji
manjših mask je zmagala “turkinja”, v kategoriji
večjih pa “letalec”. Na koncu smo se vsi posladkali še
s pustnimi krofi.

Predstavitev društva na
sejmu SPORTEXPO 2003

N

aše društvo se je tudi letos predstavljalo na sejmu Sportexpo 2003. Ker
je bil sejem letos nekoliko prej (od 24. do
28. septembra), smo upali na dober odziv.
Vendar je bilo nekoliko manj obiskovalcev od
pričakovanega. Vseeno smo izpeljali nagradno
igro, se aktivno predstavili in razdelili kar
nekaj reklamnega materiala.
Že prvi dan sejma smo pripravili aktivno
predstavitev oddelka mlajših pionirk in
pionirjev. Tako dekleta kot fantje so prikazali
gimnastične elemente na parterju in mali
prožni ponjavi. Med prikazom smo predsta-

vili našega uspešnega člana Mitjo Petkovška in
povabili vse, da poizkusijo izvesti kakšen skok
na mali prožni ponjavi. Za pogum so bili
vsi nagrajeni z bidonom. Po odzivih sodeč,
je bila predstavitev atraktivna in zanimiva.
V soboto smo želeli aktivno predstaviti tudi
oddelke za predšolske otroke, vendar smo
morali predstavitev odpovedati, saj je prišlo na
sejem premalo otrok.
V času sejma smo imeli organizirano nagradno
igro. V njej so lahko sodelovali vsi, ki so si vzeli
minuto časa na naši stojnici. Prva nagrada je
bila brezplačna vadba za sezono 2003/2004,
druga nagrada sta bili dve majici društva
in tretja nagrada bidon in majica društva.
Nagrade so prejeli:
1. nagrado: Jan Krek,
2. nagrado: Sonja Kobal,
3. nagrado: Nika Žabot.
Vsem nagrajencem čestitamo!
Za konec bi se radi še enkrat zahvalili Športni
zvezi Ljubljane, ki nam je omogočila predstavitev
na sejmu in vsem nastopajočim.
Sašo Barle
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SLAVNOSTNI OBČNI ZBOR
OB 140-LETNICI ŠPORTNEGA
DRUŠTVA Narodni dom
preozek naslov za vse, kar je
v knjigi prikazano. V prvih
sokolskih desetletjih so to
predvsem začetki in zgodnji
razvoj slovenskega, pa tudi
južnoslovanskega športa. V
nadaljevanju pa pokaže
knjiga vso širino delovanja
društva. To ni bilo dejavno
samo na telovadnem in
širšem športnem področju,
ampak je bilo predvsem do
prve svetovne vojne izrazito
narodno buditeljsko. V
začetku dvajsetega stoletja je
društvo prevzelo vodilno
Zaključna prireditev proslavljanja 140- strokovno vlogo in jo obdržalo kar nekaj
letnice ustanovitve Južnega sokola, desetletij. To je bilo obdobje, ko je bila
davnega predhodnika sedanjega Športnega večina državnih reprezentantov članov
društva Narodni dom, je bila 30. januarja društva, ko je bilo društvo dejavno tudi
v veliki telovadnici Narodnega doma. na kulturnem področju in ko je igralo
Številni člani in gostje, katerih večina je pomembno vlogo v socialnem in
na žalost zaradi vrhunca viroz svoj prihod družabnem življenju Ljubljane. Seveda pa
opravičila, so ob pogrnjenih mizah pazljivo ne smemo pozabiti na vzgojno dejavnost.
prisluhnili skrbno izbranemu programu.
Skozi telovadnico in čez letno telovadišče je
Najbolj zanimiva je bila prav gotovo pred- šlo na tisoče ljubljanskih otrok, mladine, pa
stavitev knjige - društvenega almanaha
tudi starejših članov
z naslovom V pesti
in članic. Društvo se
sila, v srcu odločnost,
je s svojimi člani
Zbornik V pesti sila, v srcu
v mislih domovina.
udeleževalo
tudi
odločnost, v mislih domovina
Že sam naslov, star
največjih tekmovanj,
lahko s prispevkom 3.000 sit
preko 100 let, kaže
številnih nastopov,
dobite
v društvu od ponedeljka
na eni strani tesno
izletov, seminarjev,
do petka med 16. in 21. uro na
povezanost društva z
taborjenj. Iz Južnega
recepciji društva.
zgodovinskimi ideali
Sokola je nastalo
ter na drugi strani
Telovadno društvo
aktualnost dogajanj
Sokol, iz njega
pred davnimi leti. Podnaslov 140 let Telesno vzgojno društvo Partizan, iz tega
Narodnega doma v sliki in besedi pa je Športno društvo Narodni dom. Imena

in nazivi so se spreminjali, članstvo je
ostajalo, vsebina se je prilagajala potrebam
in zahtevam Ljubljančanov do današnjega
časa.
Za pripravo te zanimive knjige, ki obsega
120 strani velikega formata in je lep
prispevek k zgodovini slovenskega športa, je najbolj zaslužen prof. dr. Ivan
Čuk, ne samo kot profesor iz Fakultete
za šport, ampak tudi kot dolgoletni član,
trener in predsednik društva, ki je znal

motivirati tudi sodelavce za izdelavo
dragocenega pričevanja o pomembnem
segmentu slovenske zgodovine.
Svečani občni zbor je bil tudi priložnost za
podelitev priznanj vsem sodelavcem, ki so
pomagali pripraviti proslavo 140- letnice
društva ter za podelitev 10. velikih nagrad
ŠD Narodni dom, ki so jih za življenjsko
delo in bistven prispevek k razvoju društva
dobili Jelica Vazzaz, Ljubo Knop, Peter
Winkler, Dejan Crnek, Miro Cerar, Mitja
Petkovšek, Tanja Gornik Skrbinšek, Andrej
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Bleiweis in Mestna občina Ljubljana.
Nagrajenci so se s kratkimi govori zahvalili
za nagrade, največ odobravanja pa je
požel prav gotovo predsednik društva Dejan
Crnek, ki je bil zelo prepričljiv, ko je dejal,
da je prepričan, da bo naslednja svečana
obletnica že v novi telovadnici.
Sledila sta še dva stara filma - skoraj
polurni film iz l.1957 s prvega festivala
telesne kulture v Ljubljani in približno iz
istega časa film s taborjenja v Valovinah,
ob katerih smo malo starejši udeleženci
obujali spomine, mlajši pa so ob njih dobili
občutek, kako je bilo včasih in kaj se je v
skoraj petdesetih letih spremenilo.
Po občnem zboru je ob kranjski klobasi
in kozarcu vina ali soka, sledilo živahno
obujanje spominov o spremembah v
društvu tekom let, o tem, kaj kdo, ki redkeje
zaide v društvo, počne in podobno. Kljub
temu, da je bil razgovor včasih kar malo
naporen zaradi glasne žive glasbe, smo
člani društva ŠD Narodni dom ob zaključku
proslav 140-letnice društva preživeli lep in
prijeten večer.
Tatjana Zupančič
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stoja
- Kaj staršev
dogaja in otrok
stoja - skupna
vadba

S

okolska zveza Slovenije je že
v letu 2002 pripravila projekt
STV ali projekt splošne telovadbe.
Zamišljen je bil kot poenotenje programov splošne vadbe, ki temelji
na športni gimnastiki kot osnovi
otrokovega športnega razvoja in
priporočeni vadbi odraslih in družin.
Na poenotenje mislimo predvsem v
strokovnem, organizacijskem in popularizacijskem smislu.
V razmišljanju o izpeljavi programa
smo upoštevali več dejavnikov.
Pomembno je, da je vadba namenjena vsem, ki se ne želijo
tekmovalno udejstvovati v športu, da
poteka redno dvakrat tedensko po
eno uro in da so društva oz. šole
tehnično sposobne izpeljati program.
Tako je znotraj projekta STV nastal
program Sokolček, ki bo pomemben
element pri popularizaciji splošne
telovadbe in gimnastike.
Sokolček je v prvi vrsti namenjen
otrokom med 5. in 10. letom starosti,
ki se bodo z osvojenim športnim
znanjem kasneje zlahka vključili
tudi v druge športne dejavnosti.
Pripravili smo tri težavnostne sklope

za deklice in tri za dečke. Uspešno
zaključeni sklopi bodo nagrajeni
z zlatim, srebrnim in bronastim
sokolčkom. Preverjanja se bodo
izvajala v matičnih okoljih, vsi pa
bodo imeli možnost svoje znanje
preveriti na področnih oziroma
državnih srečanjih. Najboljši bodo
lahko sodelovali tudi na tekmovanjih
Svetovne sokolske zveze. To velja
tudi za starejše otroške in mladinske
kategorije, ki so še posebej
pomembne, saj pričakujemo, da
bodo ustvarjale novo generacijo
vaditeljev,
sodnikov,
skratka
strokovnih delavcev.
Pri pripravi programa smo imeli v
mislih tudi pozitivne učinke vadbe,
to je vplivanje na zdrav razvoj, boljši
šolski uspeh, usmerjanje otroške
energije v produktivne dejavnosti itd.
Zato vas vabimo, da skupaj ustvarimo
nove pogoje za razmah splošne
telovadbe kot podlage za zdravo
življenje naših otrok in odraslih v
Sloveniji.
Dejan Crnek

MIŠKA ELI

Leta 1999 smo vodnice oddelka cicibank za popestritev vadbe otrokom in staršem pripravile športno medaljo, ki smo
jo poimenovale Miška Eli.Tako so predšolski oddelki dobili prisrčno novo članico, ki popestri naše športne urice.

KAKO OTROCI DOBIJO ELI ?

Preprosto! Pripravili smo vaje, ki se jih otroci na vadbi učijo. Vaje so po težavnosti in znanju razdeljene v tri
starostne skupine in otroci lahko osvojijo bronasto, srebrno in zlato Eli. Vodnice in vodniki vsako uro vadbe
otrokom skozi igro pomagamo pri učenju in razumevanju posameznih vaj, da jih otroci znajo opraviti sami.
Vsak otrok prejme Elino izkaznico, na
katero nalepi svojo fotograjo, starši
pa vpišejo njegovo ime, priimek in
datum rojstva. V izkaznici so narisane
in na kratko opisane vaje, ki jih morajo
otroci opraviti. Vsaka opravljena vaja
je zabeležena v to knjižico in overjena
z žigom. Na koncu leta priredimo
slavnostno podelitev medalj, ki jo otroci
vsako leto težko pričakujejo.
Nekaj najlepšega za nas so iskrice v
očeh in ponos v srčku otroka, ki prejme
svojo Miško Eli.
Takrat se zavemo, da je naš trud
poplačan in se skupaj z otroki veselimo
novih dogodivščin.
Petra Šmon in Jasna Fajfar
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Ai-harmonija ki-energija do-pot
Aikido je veščina ali umetnost,
ni šport, zasnovan je kot pot
miru in harmonije v osebnem
življenju in v svetu. Kako najti
skladnost, lepoto, mir v
vsakdanjem življenju in tudi
v kritičnih okoliščinah? Kako
razumeti lastno življenje
in soodvisnost z drugimi,
s svetom?

Nastanek aikida
Aikido kot moderno borilno veščino je
zasnoval O-Sensei Morihei Ueshiba
(1883-1969) in v njem izvirno združil
svoje izjemno obvladovanje tradicionalnih
japonskih borilnih veščin (aikijujitsu, daitoryu, mečevanje in še katere) in izkušnjo
globoko spiritualnega človeka. Ustvaril je
borilno umetnost in pot samospoznanja z
univerzalnim sporočilom miru in nenasilja
in jo poimenoval aikido.
Aikido bi lahko prevedli kot ‘pot harmonije
z vesoljnim kijem’. Uči nas harmoničnega
življenja z miroljubnim umom, ki ščiti vsa
živa bitja, ki se nasilju ne podreja, pa tudi
ne zoperstavlja z novim nasiljem.
Morihei Ueshiba je v različnih obdobjih
imel veliko učencev. Ti so odhajali,
ustanavljali svoje šole in razvijali različne
stile aikida.
Shin shin toitsu Aikido (Ki
aikido)
Pri uveljavljanju aikida po svetu je
najvidnejšo vlogo igral Ueshibov učenec
Koichi Tohei. Ueshiba mu je kot edinemu
podelil naslov 10. dan.

Aikido kot borilna umetnost
Tehnike aikida so v osnovi namenjene
nepredvidljivim okoliščinam, položajem z
več napadalci in trenutkom, ko se običajni
medčloveški odnosi podrejo. Izbrane so
tako, da omogočajo ohranjanje enotnosti
uma in telesa in praviloma ščitijo partnerje.

Tohei je razvil poseben način poučevanja in
preverjanja, ki je blizu sodobnemu dojemanju.
Ueshiba je namreč svoje, sicer brezhibne
tehnike, podajal tradicionalno hermetično
ali pa je razlage rad zavijal v religiozne
prispodobe.
Toheijev učenec in naš učitelj Kenjiro
Yoshigasaki nadaljuje razvoj aikida.
Značilnosti vadbe aikida
Pravilno izvedena gibanja so miroljubna in
učinkovita. Tehnike ki aikida so zasnovane
tako, da ščitijo partnerje. Poleg napadov z
golimi rokami, ki so lahko tako prijemi kot
udarci, vadimo tudi z lesenimi imitacijami
orožja, kot so npr. meč (bokken), palica (jo)
ali nož (tanto). Aikido tehnike se praviloma
končajo s partnerjevo imobilizacijo ali metom,
zasnovane so tako, da napadalca ne
poškodujejo.
Vadba aikida poleg tehnik in gibanj veščine
vključuje še: toitsudo vaje za usklajenost uma
in telesa, razvoj kija, dihalne vaje, meditacijo in
kenkodo - pot zdravega načina življenja.

Aikido kot umetnost življenja
Japonske borilne veščine so že od nekdaj
vsebovale vaje in načine za ohranjanje in
utrjevanje zdravja.
Aikido lahko prevajamo kot pot harmonije,
Toitsudo kot pot enotnosti, Kenkodo kot
pot zdravja.
Kenkodo vsebuje dva načina teate in
sotaiho. Dve vrsti vaj, s katerimi skušamo
razumeti in ohraniti zdravje.
V Narodnem domu nas je okoli 90 in
vadimo v treh nadaljevalnih in eni začetni
skupini odraslih in eni otroški skupini. Letos
bomo že tretjič organizirali poletno šolo
aikida v Premanturi in konec leta seminar
s sensejem Kenjirom Jošigasakijem.
Če želite izvedeti več o aikidu, je eden
boljših spletnih virov Aikido Journal in
Enciklopedija, ki ju najdete na naslovu:
http://www.aikidojournal.com/new/
encyclopedia.asp in
http://www.ki-aikido.info.
Aleš Leskovšek
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APRIL

3.4. društvena tekma otroških oddelkov
5.4. začetek vpisa taborjenja Premantura 2004
15.4. - 18.4. 26. evropsko prvenstvo v
moški športni gimnastiki

MAJ

8.5. pohod okoli Ljubljane

JUNIJ

12.6. zaključni piknik za vse člane društva
18.6. zaključek telovadne sezone 2003/2004
22.6. začetek taborjenja v Premanturi

AVGUST

24.8. zaključek taborjenja v Premanturi

SEPTEMBER

6.9. začetek vpisa in vadbe za sezono 2004/2005
izid nove številke Stoje

Vsi, ki želite imeti slike 2. taborne skupine (2003), jih lahko kupite v pisarni
društva v času uradnih ur. Slik je približno 700 in so zbrane na zgoščenki v
digitalni obliki. Poleg slik smo dodali tudi premanturski časopis.
Cena zgoščenke je 500 sit.

PREMANTURA 2003
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NOVOSTI V
PREMANTURI

Letošnje novosti se predvsem nanašajo na
spremenjene termine skupin zaradi datumskih zamikov v prehodnem letu. Na žalost
je za letošnjo sezono izpadla 1. skupina.
Vse, ki ste taborili v tej skupini vabimo, da
se nam pridružite v NOVI skupini. Le-ta je za
en dan daljša, razen za otroke, ki bodo taborili v vrstah. Za njih se taborjenje začne na
dan konca pouka v šolah. Naslednja novost
je skrajšanje 2. in 4. skupine za en dan. S

tem smo pridobili prost dan med 3. in 4.
skupino (1. avgust), ki je namenjen urejanju
in pripravi tabora za naslednje skupine. Tudi
letos bo tabor še lepše urejen, ravno tako
bomo dokupili nekaj novih športnih
rekvizitov.
Vabimo vas torej, da se nam tudi letos
pridružite in preživite svoje poletne
počitnice v naravi.

1. TERMINI SKUPIN
NOVA
NOVA - VRSTE
2. SKUPINA
3. SKUPINA
4. SKUPNA
5. SKUPINA
6. SKUPINA

torek
četrtek
sreda
četrtek
sobota
sobota
sobota

22. junij
24. junij
30. junij
16. julij
31. julij
14. avgust
21. avgust

sreda
sreda
četrtek
petek
sobota
sobota
petek

30. junij
30. junij
16. julij
30. julij
14. avgust
21. avgust
24. avgust

8 dni
6 dni
16 dni
14 dni
14 dni
7 dni
6 dni

ZAČETEK VPISA:
5. APRIL 2004
URADNE URE:
PONEDELJEK, TOREK, SREDO in ČETRTEK med 10. in 12. uro,
ter
TOREK, SREDO in ČETRTEK med 17. in 19. uro.

2. TABORNA ČLANARINA (PRIJAVA+TABORNINA)
PRIJAVA

Leto rojstva 2001 in mlajši
Leto rojstva 2000 in starejši

TABORNINA

LETNIK
2004
2001-2003
1992 in mlajši ali
1939 in starejši
Vsi ostali

3.000,00
5.500,00

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.

NOVA
/
5.500,00
19.500,00

2. SKUPINA
/
13.000,00
46.500,00

3. SKUPINA
/
12.000,00
41.000,00

4. SKUPINA
/
12.000,00
41.000,00

5. SKUPINA
/
4.000,00
16.500,00

6. SKUPINA
/
2.500,00
11.500,00

NA DAN
/
900,00
3.000,00

24.500,00

55.000,00

49.500,00

49.500,00

20.500,00

14.500,00

3.200,00

TABORNINA ZA OTROKE V VRSTI, KI TABORIJO POD VODSTVOM VODNIKOV.
NOVA SKUPINA (za otroke letnik 1996 - 1999) - 6 dni:
2. SKUPINA (za otroke letnik 1986 - 1995) - 15 dni:

20.000,00
58.000,00 (letnik 1992 in mlajši)
66.500,00 (letnik 1991 in starejši)

V to ceno je vključeno, poleg zgoraj navedenega, še celodnevno varstvo otrok in izvajanje aktivnosti po programu. Če v obeh skupinah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi vpisani
otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta. Vse cene so v SIT..

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. Način plačila preostalega zneska (tabornina) bo 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. Prijave se do 15. maja sprejemajo samo za celotno skupino. V primeru, da do takrat skupina ne bo
polno zasedena, bomo kasneje sprejemali prijave tudi za krajši čas.
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki:
- je poravnal članarino za tekoče leto (do 18. leta 4.500,00 sit, nad 18 let 5.500,00 sit), - prebral taborni red in podpisal, da se bo po njem ravnal in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

4. POSEBNI POGOJI

• Otroci in mladoletniki lahko taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov!
• NOVA skupina je namenjena predvsem otrokom rojenim med letom 1996 in 1999.
• 2. skupina je namenjena otrokom rojenim pred letom 1996 do dopolnjenega 18 leta. Vsi ostali lahko taborijo v 2. skupini le v dogovoru s taborovodstvom.
•Taborni odbor si pridružuje pravico zavrniti prijavo, o čemer bo prijavljenca in 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 znesku vplačane
prijavnine. 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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JOGA
Naša dolgoletna vodnica Helena Gregorc je
pripravila dve video kaseti o JOGI. Videokaseti sta vrhunski izdelek na tem področju in
ju priporočamo vsem, ki vas joga zanima.
Helena se že vrsto let ukvarja in raste na
področju joge. Joga je predstavljena na
način, ki je razumljiv in dostopen srednjeevropskemu človeku. V imenu društva želimo
Heleni še veliko uspehov in ji čestitamo za
izpeljavo tako zahtevnega in kvalitetnega
projekta.
O svojem projektu sama pravi:
Vadba joge je kot življenje - nikoli se je ne
nehamo učiti.
Psihosomatski razvoj vadbene ure si pripravimo z raztezanjem hrbtenice in udov ali z
mikavno mačko oz. sedečim arabcem.
Sposobnosti, ki jih z vadbo joge urimo, so
pomembne pri skoraj vseh športnih panogah (stretching je izpeljanka iz joge):
- vaje za ravnotežje, koncentracijo in
pravilno dihanje,
- telesna in duševna sproščenost, sta
pomembna pri aktivnem aerobnem gibu,
ali statičnem položaju telesa,
- opazovalna budnost, ki doprinese k
vzponu življenjske moči ali dvigu
kondicije,

- zavest, povezana s pravilnim dihanjem nemiren duh zmede ritem dihanja in
poruši koncentracijo,
- pozitivna misel je pomembna pri skupinski ali individualni vadbi,
- relaksacije - sproščanje telesa in duha.
Videokaseti o jogi sta bili narejeni po dolgoletnem aktivnem delu za vzpodbudo in
razvedrilo, za samostojno vadbo ali kot
dopolnilo k rekreativni vadbi.
Položaji, predvaje in kombinacije položajev
so povezani tako, da vplivajo drug na drugega in dopolnjujejo učinke na telo.
Dolžina ene kasete je 60 minut. Položaji
so razporejeni v zaporedju, od predvaj do
pozdrava soncu, raznih kombinacij in sprostitve. Prikazani so od najlažjih do kombinacije dveh, treh položajev. Joga nima samo
statičnih položajev telesa, je lahko tudi zelo
dinamična. Npr. pozdrav soncu 10-krat ali
dinamična mačka ali dinamični plug …
Na kaseti ni religioznih niti mističnih vsebin,
namenjena je nam, srednjeevropskemu
človeku.
Z redno vadbo joge si oblikujemo osebnost
in telo, ohranjamo aktivno lepoto telesa in
giba, kar pomeni skrb za naše zdravje in
vitalnost.

Obe kaseti je po obdelavi v video studio
ZMAJČEK iz Ljubljane prevzela distribucijska hiša NIKA d.o.o. in dala na prodajne
police vseh večjih založb po Sloveniji. Za
podrobnejše informacije se lahko obrnete
na avtorico kaset tel.: 040/241-l50 oz. na
distribucijsko hišo NIKA d.o.o. tel.: 01/54
66 336, fax: 386 1 45 66 339 ali preko
elektronske pošte: igor@nika.si

V Narodnem domu želimo vadbo vedno izboljševati in nadgrajevati. Ravno tako že
od samih začetkov skrbimo za lasten kader in njegovo izobraževanje. Ker je med
nami kar nekaj novih vodnikov, smo tudi v tej sezoni pripravili interni seminar.
Seminar je potekal v dveh delih. Dopoldne smo imeli teoretični del. Razglabljali
smo predvsem o načinih in oblikah vadbe, ter o načinih reševanja različnih situacij,
ki se pojavljajo na vadbi. Osvežili smo tudi terminologijo gimnastičnih elementov.
Po teoretičnem delu smo možgane sprostili s pospravljanjem telovadnice, za
prazne želodčke pa poskrbeli v piceriji. Popoldne smo izvedli še praktični del
seminarja, ki je vseboval metodiko poučevanja osnovnih gimnastičnih elementov
na parterju, krogih, drogu in mali prožni ponjavi.
Seminar sta pripravila Luka in Miha, pri izvedbi so pomagali tudi ostali bolj izkušeni
vodniki. Za demonstracije so nam priskočili na pomoč mlajši pionirji. Na koncu
seminarja smo bili enotnega mnenja, da je bil smeinar dobro organiziran in da
smo se vsi naučili kaj novega.
Sašo Barle
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P

ogovarjal sem se z nekdanjima telovadcema Narodnega doma:
društvu so zelo lepi. V
92-letnim Gvidom Brifahom in njegovo 87-letno ženo Marto.
telovadnici in na letnem
Najprej je obujal spomine Gvido. Med drugim je povedal:
telovadišču smo bili vsi,
“Pri Sokolu v Škofji Loki sem začel telovaditi leta 1917 in to v
lahko bi rekla, veseli in
Štemerjevi hiši, ki je danes ni več. Pet let kasneje smo se preselili v
razigrani. Družabno življenje je
Ljubljano. Tako sem se leta 1922 vključil v, meni še danes drago,
bilo zelo razvito, vodila pa ga
sokolsko telovadno društvo Narodni dom. Prav v prvih dneh
je Marica Czurda. Bila je odlična
obiskovanja ljubljanskega Narodnega doma sem se srečal s
telovadka in več let vaditeljica starejših
članic. Učila nas je četvorko, belokranpravnikom Ivom Pustiškom, ki je postal telovadec. Bil je
jsko in češko kolo ter druge plese. Člani in
izreden organizator in je mnogo pripomogel k
članice smo radi obiskovali tedenske plesne
razvoju društva. Razen v telovadnici smo se člani
vaje. Žal moram povedati, da se je med enim
društva (takrat sem bil še naraščajnik) družili tudi
plesom zgrudil naš član Mirko Strehovec. Na
na telovadišču v Tivoliju. Tam so se urili olimpijci.
Mi mladi smo jih samo gledali in si želeli postati
taki kot oni. Starejši člani so tam radi balinali.
Letno telovadišče takrat še ni bilo ograjeno. Življenje na njem je cvetelo. Danes
pa so vsi tisti, ki so mu dajali pečat
radosti v grobu. Članarina je bila kar
majhna. Za celo leto je bilo potrebno
plačati le okoli dva dinarja, to pa
je bilo toliko kot kilogram belega
kruha. Precej smo tudi nastopali
na sokolskih zletih. Leta 1932
sem se udeležil takega zleta
v Beogradu. Med Slovenci
sem na tekmovanju zasedel 3.
mesto na orodju, v absolutni
konkurenci pa sem zasedel
13. mesto. Največji uspeh so
dosegli sokoli Narodnega doma
na olimpijadi v Parizu leta
1924, kjer so Leon Štukelj,
mestu je umrl. To je bilo davno, morda že pred tremi desetletji ali
Peter Šumi, dr. Viktor Murnik,
še več. Prirejali smo tudi zlete. Spominjam se, kako smo se peljali s
Stane Derganc, Simončič in
tovornjakom na Katarino. Radi smo obiskovali tudi Rakitno. Ob tem
Stane Vidmar osvojili zlato
moram omeniti našega člana Dalmatinca Milana Petranoviča, ki
medaljo. Vaje je komponiral in učil
nam je na izletih kuhal in pripravljal priboljške.
tvorec slovenske telovadbe dr. Viktor
Stalno nas je opozarjal na rojstne dneve
Murnik. Imel pa je tudi svojo posebnaših članic in članov. Jubilantom smo
nost. Telovadil je stalno z rokavicami,
skupno čestitali in se z njimi poveselili.
po tekmi pa jih je snel in dal prezračiti.
Tudi taborili smo. Na začetku je dobil
Med 2. svetovno vojno nisem telovadil.
Narodni dom prostor za taborjenje
Takrat sem bil pri vojakih in kasneje v
v Omišlju, nekako čez dve leti pa
vojnem ujetništvu. Po osvoboditvi sem
smo se preselili v Premanturo. Spali
zopet našel pot v Narodni dom. Kmalu
smo
v šotorih. Vsakdo je moral svojo
po letu 1980 sem prenehal z redno
slamarico
“nabasati” s slamo, da je
vadbo.”
lahko
sploh
spal. V kasnejših letih pa
Gospa Marta Brifah, ki je začela telovaditi
je
društvo
nakupilo
jogije. V društvu
v Narodnem domu pred dobrimi 55. leti,
sem
pridobila
veliko
prijateljic za vse
pa je povedala:
življenje.
Večine
danes
ni več.”
“Moji spomini na takratno življenje v
Miloš Likar, starejši član

