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Kljub nedavni snežni pošiljki se topli dnevi
nezadržno približujejo. Še malo pa bomo vsi
skakali naokoli v kratkih majicah in se prepuščali
božanju sončnih žarkov. In hočeš nočeš nam misli
že uhajajo k poletju in radostim na morju. Meni
osebno k taboru v Premanturi, kjer si bom zopet
polnil že precej izpraznjene baterije. Do takrat pa
upam, da si boste krajšali dneve tudi z našo/vašo
novo številko Stoje.

Urednik: Sašo Barle
Odgovorni urednik: Dejan Crnek
Sodelavci: Ana Hromc, Gaja Lah, Janez Brodnik, Janez Šlibar,
Maja Arnšek, Maja Dobnik, Miloš Likar, Mitja Petkovšek,
Uroš Jenko, Urška Hafner
Fotografije: arhiv ŠD Narodni dom, Marjana Bokan, Miha Brodnik,
osebni arhivi Janeza Brodnika, Janeza Šlibarja in Uroša Jenka,
Špela Mole, Tine Lustek, Tjaša Kočevar
Lektoriranje: Tjaša Alič
Oblikovanje: M.S.T. d.o.o.
Naklada: 2500 izvodov
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Uvodnik, kazalo in kolofon
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Tekmovanja
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Svetovalnica Pu
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Naši člani pišejo; prehrana
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Naši člani pišejo; aerobika
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Kaj dogaja
Predstavljamo vam; Uroš Jenko

JOŽE KOL AR –
NAŠ HIŠNIK
Življenje je
neprestano
spreminjanje.
Narava se
spreminja,
ljudje se
spreminjamo,
tehnika se
spreminja,
način življenja se spreminja. Stvari so
prav gotovo drugačne kot so bile pred
25. leti. In prav takrat je v naše društvo
prišel mlad, brkati fant nagajivih oči,
ki je s svojo neposrednostjo osvojil srca
mnogih naših članov. Cele generacije
si bodo zapomnile Narodni dom tudi
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V tokratni številki boste našli razpis in vse ostale
potrebne podatke za taborjenje v Premanturi
(še več jih lahko najdete na naši spletni strani),
preberete lahko, kako smo se imeli na tečaju
smučanja na Pohorju in kaj vse se je in se še bo
dogajalo v iztekajoči telovadni sezoni v društvu.
Predstavljamo vam tri nove častne člane ter
dolgoletnega vodnika in člana društva Uroša
Jenka, ki vas bo s svojimi spomini popeljal daleč
nazaj v preteklost. Vsekakor ne smete spregledati
člankov o aerobiki in prehrani ter prispevka
Svetovalnice Pu, v katerih boste lahko našli
marsikatero koristno informacijo za bolj zdravo in
kvalitetno življenje.
Vsem skupaj želim, da se imate tako v sončnih
kot tudi deževnih dneh lepo, da boste čim
več časa nasmejani, in da vam bodo dnevi do
Premanture čim hitreje minili. Vsem šolarjem
želim tudi uspešen zaključek šole.
> Sašo

po hišniku, saj je bil v tistih časih
nepogrešljivi del hiše. Ves čas je bilo
potrebno skrbeti za drobna vzdrževalna
dela, menjavo žarnic, popravilo
vodovodne napeljave, beljenje prostorov,
košnjo letnega telovadišča, popravilo
orodij ipd. Takrat še niso izdelovali
varčnih žarnic, obrtnike si lahko preštel
na prste ene roke in njihov odzivni čas
se je meril v tednih in mesecih, zato je
društvo nujno potrebovalo človeka, ki je
vse to znal. In Jože je to znal.
Društvo je raslo in se razvijalo in Jože
z njim in Jože je rasel in se razvijal in
društvo z njim.
Delo pa se je moderniziralo, materiali
so postali bolj obstojni in za večja
popravila se najde hitrejšo obrtniško
pomoč. Vse to gre v prid društvu in

Jožetu, saj se leta ﬁzičnega dela poznajo
na življenjski energiji. In ker je potrebno
nekaj te energije ohraniti tudi za »tretje
življenjsko obdobje«, Jože zaključuje
svojo poklicno pot v Narodnem domu.
V imenu društva se mu zahvaljujem za
njegov prispevek k razvoju društva in
se veselim, da bo končno lahko užival
vse danosti svojega rojstnega kraja,
ki ga je večkrat tako zelo pogrešal.
Marsikateremu članu društva je ob
prihodu na telovadbo polepšal in
popestril dan, zato bo v naši hiši vedno
dobrodošel in vem, da bodo ljudje še
dolgo govorili o NAŠEM HIŠNIKU.
Jože, veliko sreče in zadovoljstva v
nadaljnjem življenju.
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STOJA - Premantura 2007
Premantura se nahaja na skrajnem koncu Istre in je zadnje naselje pred rtom Kamenjak. V Premanturi, bolj natančno v Runkah, se nahaja legendarni tabor Narodnega
doma. Tukaj odrasli člani društva preživljajo svoj poletni dopust, otroci pa se namesto
z računalniki in televizijo ukvarjajo z naravo, sovrstniki in sovrstnicami ter športnozabavnimi aktivnostmi. Na taborjenju se nam seveda lahko priključijo tudi tisti, ki še
niso člani društva. Vse, ki se nameravate udeležiti taborjenja, pa opozarjamo, da jim
bo bivanje in spanje v šotoru sredi borovega gozdička ter odmaknjeno od vsakodnevnega vrveža pomenilo nepozabno doživetje.
Rt Kamenjak nas s svojimi prečudovitimi kamnitimi plažami in čistim morjem vedno
prav nesramno razvaja. Šotori in čudovite plaže pa niso vse, kar vam lahko ponudimo.
Ker smo športno društvo, so naš železni repertoar razne športne aktivnosti in tekmovanja (v taboru so na voljo košarkarsko in odbojkarsko igrišče, mize za namizni tenis,
balinišče, igrišče za mehki tenis in peš hokej, različna igrala za otroke ter možnost
izposoje koles) ter večerni plesi in animacije. Vsekakor je nekaj posebnega tudi vsakodnevni večerni zbor, na katerem je udeležba za vse taboreče obvezna. V taboru so
urejeni tuši in umivalnice, sanitarije, jedilnica in klubski prostor. V taboru imamo tudi
ambulanto in zdravnika, ki lahko poskrbi za manjša obolenja ali poškodbe.

RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2007
1. TERMINI SKUPIN
nova skupina
ponedeljek
nova skupina četrtek
otroci v vrstah
druga skupina
četrtek
tretja skupina
sobota
četrta četrta
torek
peta skupina
četrtek

18.06.

četrtek

28.06.

10 dni

21.06.

četrtek

28.06.

7 dni

28.06.
14.07.
31.07.
16.08.

sobota
ponedeljek
četrtek
četrtek

14.07.
30.07.
16.08.
23.08.

16 dni
16 dni
16 dni
7 dni

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.

ZAČETEK VPISA:
10. APRIL 07
URADNE URE:
v ponedeljek, torek, sredo in
četrtek med 10. in 12. uro
ter vsak torek, sredo in
četrtek med 17. in 19. uro

2. TABORNA ČLANARINA (PRIJAVA+TABORNINA)
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
0TROCI V VRSTAH
letnik rojstva
prijava v LJ
nova skupina
2., 3., 4. skupina
5. skupina
nova in 5. skupina
2. skupina
2007
14€ (3.354,96 SIT)
2003-2006
14€ (3.354,96 SIT)
38€ (9.106,32 SIT)
73€ (17.493,72 SIT)
23€ (5.511,72 SIT)
1995 in mlajši
27€ (6.470,28 SIT)
114€ (27.318,96 SIT) 210€ (50.324,40 SIT)
72€ (17.254,08 SIT)
96€ (23.005,44 SIT) 252€ (60.389,28 SIT)
1941 in starejši
vsi ostali
27€ (6.470,28 SIT) 144€ (34.508,16 SIT) 261€ (62.546,04 SIT)
93€ (22.286,52 SIT)
119€ (28.517,16 SIT) 313€ (75.007,32 SIT)
Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 13 EUR (3.115,32 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 posamezno skupino.
ČLANARINA: do 18 let 18,78 EUR (4.500 SIT), nad 18 let 22,95 EUR (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 pravico do spremembe cene.
V primeru odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti.

STOJA - Premantura 2007

Konec julija je v Premanturi prav idilično. Turistov ni prav veliko, plaže so
prazne, tabor in njegova okolica sta navadno še zelena. Taborjenje se začne z
novo skupino, v kateri lahko taborijo
posamezniki ali družine, vsako leto pa
imajo v tem času svoj poletni seminar
tudi člani Aikido sekcije. Na sredini
skupine v tabor pridejo še otroci, rojeni med letom 1999 in 2002, ki taborijo
v vrstah pod nadzorom naših vodnikov.
Program taborjenja v vrstah je prilagojen otrokovim potrebam in sposobnostim, ravno tako izbiramo vodnike, ki že
imajo izkušnje pri delu z mlajšimi. Pod
vodstvom vodnikov otroci spoznavajo
različne športne, taborniške in kulturne
veščine, se učijo plavanja, ob večerih pa
plešejo in se zabavajo v šaljivih tekmovanjih.

Vse prostovoljce, ki bi želeli
pomagati v pripravljalni in
pospravljalni skupini, vabimo,
da se oglasijo v društveni
pisarni ali po telefonu na
št. 01/ 422 37 50.

V 2. skupini kar vre od mladosti in razigranosti, saj je namenjena izključno taborjenju otrok, rojenih pred letom 1999
in do dopolnjenega 18. leta starosti, v
vrstah pod vodstvom vodnikov. Poleg
naštetih aktivnosti iz nove skupine je tukaj velik poudarek na druženju z vrstniki in navajanju na samostojno in pestro
preživljanje prostega časa. Z nekaterimi
vsebinami želimo taborečim predstaviti
in obdržati tradicionalni način taborjenja v društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave, petje himne,
samostojno urejanje tabora itd.). V 2.
skupini lahko izjemoma, po predhodnem dogovoru s taborovodstvom, taborijo tudi ostali.
3. in 4. skupina potekata na vrhuncu turistične sezone in sta namenjeni
taborjenju posameznikov in družin. V
obeh skupinah je poskrbljeno za aktivno in zabavno preživljanje počitnic, saj
organiziramo razne turnirje v odbojki,
balinanju, namiznem tenisu in hokeju,
družinska tekmovanja, tečaje plavanja,
večerne plese …
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5. skupina je bolj umirjena in je namenjena vsem, ki jim turistični vrvež ne
ustreza. V tej skupini lahko zopet taborijo tudi otroci v vrstah. Ker velikokrat
proti koncu šolskih počitnic zmanjkuje
idej in možnosti za prijetno preživljanje počitnic, verjamemo, da je en teden
počitnic v našem taboru prava izbira. V
vrstah lahko taborijo otroci od 5. leta
starosti naprej. Program je podoben
programu iz nove skupine. Predvsem
želimo otrokom ponuditi prijeten in zabaven zaključek počitnic.
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STOJA - novi častni člani

Člani društva so na občnem zboru, na predlog predsednika društva, potrdili 3 nove častne člane Janeza Šlibarja, Janeza Brodnika in Mitjo Petkovška. Svečana podelitev in predstavitev vseh treh je
bila na novoletnem nastopu.

JANEZ ŠLIBAR, rojen: 27. 01. 1932 v Novem mestu
Leta 1970 prejel Bloudkovo plaketo, leta 1971 pa ga je takratni predsednik republike odlikoval z Redom dela z zlatim vencem.

Že pred 2. svetovno vojno sta ga starša
vključila v redno vadbo dece (danes so to
mlajši pionirji) v sokolsko društvo v Dolenjskih Toplicah. Po vojni je redno vadil
v telovadnem društvu za Bežigradom,
konec leta 1947 pa je začel telovaditi v
Narodnem domu. Poleti 1948 je kot član
jugoslovanske odprave sodeloval na nastopu
na XI. vsesokolskem zletu v Pragi, kjer je
bilo 3.000 udeležencev iz Jugoslavije. Istega
leta ga je Boris Gregorka vključil v skupino
mladincev, ki so se dodatno izpopolnjevali
v orodni telovadbi. Tekmovalni krst je
doživel leta 1949, ko se je na tekmi proti
reprezentanci Vojvodine uvrstil v mladinsko
reprezentanco Slovenije. Od tedaj je bil

redni član ljubljanske in slovenske mladinske
reprezentance in je z njo osvojil tretji mesti na
turnirju mest v Sarajevu, leta 1949, in v Novem
Sadu, leta 1950. Leta 1950 je postal vodnik
mladinskega oddelka v Narodnem domu. V
njegovo “pristojnost” je spadala tudi priprava
društvenih mladinskih vrst za republiška in državna prvenstva. Mladinski vrsti prvega razreda
sta zmagali na državnih prvenstvih v letih 1955
in 1956 (državni prvak je bil obakrat Miro Cerar). Kot tekmovalec je, kmalu po prehodu med
člane, zaradi služenja vojaškega roka in enoletne
prekinitve vadbe, tekmovalno pot zaključil ter se
posvetil vaditeljskemu delu.
Prevzel je vadbo manjšega števila štirinajstletnikov, ki so skoraj vsakodnevno vadili na orodjih.
Oblikovala se je vrsta Narodnega doma, ki je v
letih 1962 do 1964 zasedala prva mesta na državnih prvenstvih in turnirjih republik v kategoriji
mladincev prvega razreda. Po prehodu v člansko
kategorijo jih je sčasoma kar nekaj prenehalo
vaditi, drugi pa so napredovali do članske državne
reprezentance. Poleg njih so v študijski telovadnici
vadili tudi ostali članski telovadci, ki jim je kot
vaditelj občasno tudi pomagal. Tako so ga določili
za vodnika jugoslovanske telovadne reprezentance
na olimpijskih igrah leta 1968 v Mehiki. Od
takrat dalje pa vse do leta 1974, ko so se tekmovalci, katerim je pri vadbi pomagal, poslovili

od tekmovanj, je bil vodnik jugoslovanske
reprezentance na vseh večjih tekmovanjih
(še enkrat na olimpijskih igrah in dvakrat na
svetovnih prvenstvih). Na teh tekmovanjih
so tekmovalci dosegali vidne uspehe. Na
olimpijskih igrah v Mehiki je reprezentanca,
v kateri je bilo od šestih članov pet Slovencev,
zasedla šesto mesto, na svetovnem prvenstvu
v Ljubljani leta 1972 pa je reprezentanca,
sestavljena izključno iz slovenskih telovadcev, osvojila celo četrto mesto. Obakrat je
posamično zlato medaljo na konju z ročajem
osvojil Miro Cerar. Z upokojitvijo tekmovalcev
se je kot vaditelj upokojil tudi sam. Je pa bil
še dalj časa sodnik na domačih in mednarodnih tekmah.
Zaradi svojega udejstvovanja na področju
orodne telovadbe je prejel precej priznanj na
društveni, republiški in zvezni ravni. Tako
je leta 1970 prejel Bloudkovo plaketo, leta
1971 pa ga je takratni predsednik republike
odlikoval z Redom dela z zlatim vencem.
Vedno pa poudari, da mu vse to ne bi uspelo
brez ogromnega prispevka ostalih trenerskih kolegov: Borisa Gregorke, Joža Senice,
Simona Karagezjana in Marjana Jemca, ki
so ravno tako ogromno doprinesli k uspehom
slovenske telovadbe.

JANEZ BRODNIK, rojen: 6. 5. 1944 na Golniku
Na svetovnem prvenstvu v Ljubljani
1970 je naša vrsta osvojila četrto
mesto, leta 1971 na evropskem
prvenstvu v Madridu pa je bil Janez
Brodnik finalist na drogu.

Telovaditi je začel na Bledu v tamkajšnjem
društvu Partizan. Za ta šport ga je navdušil
oče, ki je bil tudi sam telovadec oziroma je
bil celo načelnik Sokola na Viču. Janez je
leta 1960 prišel v srednjo šolo v Ljubljano, se
takoj vpisal v Narodni dom ter pričel vaditi
v prvi vrsti mladincev v študijski telovadnici.
Ta vrsta je že naslednje leto osvojila naslov

državnega prvaka. Znani trener Boris Gregorka je
opazil njegov talent in njegovo željo po napredku,
zato ga je vzel pod svoje okrilje. Treningi skupaj z
Mirom Cerarjem so pripomogli, da je zelo hitro
napredoval in prišel v državno reprezentanco,
v kateri je bil nepogrešljiv član več kot 10 let.
Kasneje ga je treniral Jože Senica, najdlje pa Janez
Šlibar. Pod njegovim vodstvom je dosegel tudi
največje uspehe.
Tekmoval je na treh olimpijskih igrah: v Tokiu
1964, Mehiki 1968 in Münchnu 1972. V
Mehiki je naša vrsta osvojila odlično šesto mesto,
v Münchnu pa je nastopil v finalu mnogoboja,

ki je bilo takrat prvič na sporedu olimpijskih
iger, in je zaenkrat še vedno edini slovenski
telovadec, ki je nastopil v finalu mnogoboja
na olimpijskih igrah. Na svetovnem prvenstvu
v Ljubljani 1970 je naša vrsta osvojila četrto
mesto, leta 1971 na evropskem prvenstvu v
Madridu pa je bil Janez Brodnik finalist na
drogu. Na mediteranskih igrah je skupno
osvojil devet medalj, od tega štiri zlate. Večkrat je bil tudi državni prvak.
Po končani karieri je nekaj let treniral mlade
v študijski telovadnici, bil pa je tudi funkcionar v gimnastični zvezi in 20 let mednarodni
sodnik. Ponosen je na svoja otroka, hči Urško
in sina Miha, ki sta velik del svoje mladosti posvetila vzgoji mladine v telovadnicah
Narodnega doma in v taboru v Premanturi,
kjer je cela Brodnikova družina velikokrat
preživljale počitnice.
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MITJA PETKOVŠEK, rojen: 06. 02. 1977 v Ljubljani

Svojo bogato športno pot je pričel leta
1983 v študijski telovadnici pod vodstvom
“tovariša” Petra Škerlja. Kasneje sta ga
trenirala še Boštjan Žakelj in Ivan Čuk,
od prve polovice devetdesetih pa je njegov
trener Edi Kolar. S kančkom talenta in
ogromno trdega dela je zrasel v enega
najboljših telovadcev na bradlji na svetu,
kar dokazuje nešteto kolajn in pokalov,
ki krasijo njegovo dnevno sobo. Med njimi se še posebej lepo sveti zlata kolajna
s svetovnega prvenstva v Avstraliji in dve
zlati kolajni z evropskih prvenstev. S svo-

Med kolajnami se še posebej lepo
sveti zlata kolajna s svetovnega
prvenstva v Avstraliji in dve zlati
kolajni z evropskih prvenstev.

jimi rezultati in odnosom do športa je lahko
velik vzornik številnim mlajšim telovadcem in
otrokom iz vse Slovenije. S tem je Mitja ponos
Narodnega doma in ambasador slovenske
gimnastike.

Mitja rad pove, da si šteje v čast, da je
član Narodnega doma, društva s tako
bogato športno in kulturno tradicijo.
Čeprav trenira “čez cesto” v študijski
telovadnici, je redni obiskovalec matične
stavbe društva na Prešernovi. Ravno
tako mu nikoli ni težko priti na razne
društvene prireditve in nastope, kjer rad
pozdravi otroke. Mitja je vsako poletje
tudi redni gost tabora v Premanturi in
vedno rad poudari, da ga povabilo na
oddih in polnjenje baterij v Premanturo
razveseli.

NAPOVEDNIK DO KONCA SEZONE 2006/2007 >>>
10. april – začetek vpisa taborjenja Premantura 2007
5. maj – pohod Pot ob žici 2007
19. maj – vseslovenski sokolski zlet v Renčah
1. in 2. junij – »pižama party« in zaključni piknik (podelitev medalj Eli)
od 18. junija do 23. avgusta – taborjenje v Premanturi
10. september – začetek nove telovadne sezone
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STOJA - tekmovanja

TEKMOVANJE ZA MEDALJE SOKOLČEK
V našem društvu smo letos organizirali 2. državno
prvenstvo za medalje Sokolček. To je bilo po mnogih
letih tudi prvo tekmovanje, ki smo ga organizirali.
Kljub neizkušenosti z organizacijo tekmovanj smo
bili za opravljeno delo na koncu deležni pohval in
upamo, da bomo kmalu lahko zopet organizirali
kakšno tekmovanje, saj je za naše tekmovalce poseben občutek tekmovati v domači telovadnici.
Telovadnica je bila kar malo premajhna za vse tekmovalce in gledalce, saj je na tekmovanju sodelovalo 5 društev – ŠD Narodni dom, ŠD Partizan Renče,
ŠD Sokol Bežigrad, ŠD Kranj in DTV Partizan Pobrežje Maribor – s 108 tekmovalci, ki so tekmovali
za bronasto ali srebrno medaljo Sokolček, razdeljeni po spolu, v treh kategorijah:
• cicibani, cicibanke (letnik rojstva 1998 in mlajši)
• mlajši dečki in deklice
(letnik rojstva 1995 do 1997)
• starejši dečki in deklice
(letnik rojstva 1992 do 1994)
Medaljo Sokolček so osvojili vsi tisti, ki so imeli seštevek ocen vsaj 90 % od maksimalne skupne ocene
(pri dekletih je maksimalna skupna ocena 50 točk,
pri fantih je maksimalna skupna ocena 60 točk).
Razglasili smo tudi tri najboljše v posamezni kategoriji in jim podelili praktične nagrade.
Vsem tekmovalcem iz našega društva, ki so sodelovali na tekmovanju, čestitamo za uspešne nastope!
> Sašo Barle
BRONASTA MEDALJA
CICIBANI
Mesto
Ime in priimek
4.
Jakob Vilhar
CICIBANKE
Mesto
Ime in priimek
20.
Kaja Arh
MLAJŠE DEKLICE
Mesto
Ime in priimek
5.
Urša Kališnik
9.
Lina Čok Jereb
21.
Lučka Hodnik
SREBRNA MEDALJA
CICIBANKE
Mesto
Ime in priimek
1.
Maja Dobnik
2.
Gaja Lah
MLAJŠI DEČKI
Mesto
Ime in priimek
1.
Mark Presetnik
4.
Rok Vodopivec
7.
Joško Starc
MLAJŠE DEKLICE
Mesto
Ime in priimek
1.
Nina Šarič
2.
Iris Flisar
4.
Martina Miklavčič
8.
Živa Urbančič
12.
Nuša Prebil
STAREJŠI DEČKI
Mesto
Ime in priimek
2.
Jan Pelko
STAREJŠE DEKLICE
Mesto
Ime in priimek
5.
Eva Kajin
9.
Jasna Urbančič

Rezultat
56,10
Rezultat
44,10
Rezultat
47,40
46,80
34,70

Rezultat
48,50
47,60
Rezultat
57,90
55,40
54,00
Rezultat
48,50
47,70
47,60
46,40
45,00
Rezultat
54,90
Rezultat
47,10
46,20

DRŽAVNO PRVENSTVO V SKOKIH NA
MALI PROŽNI PONJAVI
Letos se je tekmovanja udeležilo več kot 400 tekmovalcev iz celotne Slovenije, kar je prav gotovo najbolj
množično gimnastično tekmovanje v Sloveniji. Tekmovanja so se udeležili tudi naši tekmovalci in vsi so
se trudili po najboljših močeh. Nekateri so nastopili
po pričakovanjih, drugim se je, kot se to rado dogaja na tako pomembnih tekmah, pri kakšnem skoku
zalomilo. Kljub vsemu vsem tekmovalcem čestitamo za njihove nastope in jim želimo veliko uspehov
še naprej.
V konkurenci starejših dečkov je 13 letni Gal Lekan
odskakal vse 4 skoke brez napake in dosegel odličen rezultat, saj je premagal celotno konkurenco in
tako postal državni prvak za leto 2007. Z njim smo
opravili krajši intervju.
Čestitam za zmago na državnem prvenstvu! Koliko
časa že treniraš gimnastiko, kdo so bili do sedaj
tvoji trenerji in koliko treningov na teden opraviš?
Hvala za čestitke. Gimnastiko treniram 3 leta in pol.
Ves čas se z mano ukvarjata Miha Brodnik in Igor
Ivanuš. Sem v skupini C programa, ki trenira 3 krat
tedensko, po 1 uro in pol.

Kateri so tvoji največji uspehi do sedaj in kakšne
imaš načrte za prihodnost?
Največji uspeh je prav gotovo letošnja zmaga na
državnem prvenstvu. Zmagal sem tudi že na šolskem prvenstvu v skokih na kanvasu. Ponosen sem
na lanskoletno 2. mesto na državnem prvenstvu v
gimnastiki. Ker se spomladi tekmovanja vrstijo eno
za drugim, se sedaj že pripravljamo na DP v gimnastiki, kjer bi rad zopet osvojil eno od prvih treh mest.
Za naslednjo sezono pa si predvsem želim še bolj
resno in več trenirati ter se mogoče preizkusiti tudi
na tekmah v športni gimnastiki.
Imaš kakšnega vzornika?
Imam. Moja vzornika sta Mitja Petkovšek in Aljaž
Pegan.
Katero gimnastično orodje imaš najraje in na katerem je najtežje trenirati?
Najraje treniram na kanvasu, ker je to zelo atraktivno orodje. Najtežje pa mi je prav gotovo na bradlji,
saj zahteva veliko moči in znanja.
Se poleg gimnastike ukvarjaš še s kakšnim športom?
Ne. Gimnastika mi je od vseh športov najbolj pri
srcu. Všeč mi je tudi karate, ostali športi pa me ne
zanimajo preveč.
> Sašo Barle

REZULTATI DP V SKOKIH NA MALI PROŽNI PONJAVI
CICIBANKE - POSAMEZNO
Mesto
Ime in priimek
Rezultat
16.
Gaja Lah
60,120
59.
Maja Dobnik
47,160
CICIBANI - POSAMEZNO
Mesto
Ime in priimek
Rezultat
9.
Jakob Vilhar
60,700
MLAJŠE DEKLICE - POSAMEZNO
Mesto
Ime in priimek
Rezultat
43.
Anja Leskovšek
57,645
44.
Živa Urbančič
57,570
46.
Urša Kališnik
56,195
49.
Tina Tea Pečnik
52,640
50.
Tjaša Pečnik
52,620
57.
Martina Miklavčič
46,265
MLAJŠE DEKLICE - EKIPNO
Mesto
Ekipa
Rezultat
10.
ŠD Narodni dom Lj. 233,375

MLAJŠI DEČKI - POSAMEZNO
Mesto
Ime in priimek
Rezultat
7.
Urban Vadnjal
68,660
23.
Rok Vodopivec
61,640
30.
Samo Šef
57,360
31.
Jožef Starc
57,000
35.
Tadej Osvald
35,140
MLAJŠI DEČKI - EKIPNO
Mesto
Ekipa
Rezultat
4.
ŠD Narodni dom Lj. 249,180
STAREJŠE DEKLICE - POSAMEZNO
Mesto
Ime in priimek
Rezultat
50.
Jasna Urbančič
60,810
52.
Eva Kajin
56,770
STAREJŠI DEČKI - POSAMEZNO
Mesto
Ime in priimek
Rezultat
1.
Gal Lekan
75,69
10.
Jan Pelko
65,18
15.
Maj Zalaznik Novak 61,94

KA-KA-KANVAS TE-TE-TEKMA V KO-KO-KOPRU
Zjutraj nama ni bilo treba iti v šolo, ampak smo se dobili pred Narodnim domom. V kombi smo naložili nahrbtnike
in jakne, Marjano, Igorja ter naju in se odpeljali proti Kopru. Med potjo smo veliko prihranili na bencinu, saj nas
je poganjal kar veter sam. Ko smo prispeli, smo dolgo iskali garderobo in jo končno tudi našli – v skladišču. Tam
smo našli tudi gimnastična orodja in jih seveda takoj preizkusili. Marjana nama je dala drese in po ogrevanju sva
šli na otvoritveni sprevod. Ker so ostali tekmovalci društva prišli na tekmo kasneje, smo bili v sprevodu samo trije.
Na tekmovanju je bilo zelo veliko udeležencev, okoli 400. Tekma je bila v redu, ena nula je bila preveč ali tudi
premalo. Drugače pa so bili sodniki prijazni. Kot ponavadi, tudi na tej tekmi treme nisva imeli.
Ko sva končali tekmovanje, so naju do garderobe pospremile starejše punce – Eva in Jasna sta starejši in sta
končali s tekmovanjem takoj za nama. Potem sva še nekaj ušpičili – brez vprašanja sva se odpravili po sladkorno
peno. Marjana je bila zelo huda. Rekla je, da morava takoj na plavanje in da morava drugič vprašati. Sredi
kopanja so dekleta, ki še niso tekmovala, odšla nazaj na tekmo, me pa smo še ostale. Zaradi velikih toboganov
sva se tudi na kopanju počutili, kot da bi se kotalili po zraku.
Po plavanju smo šli v picerijo in naročili pico, sok ter sladoled. Zvečer je prišel mini avtobus in odpeljali smo se
domov. V avtobusu smo plezali po stolih, si ogledovali fotografije ter na koncu omagali in skoraj zaspali.
> Gaja Lah, Maja Dobnik

STOJA - predstavljamo vam

SVETOVALNICA PU
PU se pohvali
Preventivni programi Svetovalnice PU
V letu 2006 smo izvedli čez 700 preventivnih dejavnosti, ki so
vključevale več kot 5000 otrok in mladostnikov. Prav tako smo
izvedli vrsto predavanj za starše in vzgojno-izobraževalne delavce.
Tudi v začetku leta 2007 smo vse ljubljanske šole obvestili o
delavnicah in predavanjih. Starši pa lahko tudi sami povprašate in spodbudite šolo za izvebo le–teh. Preventivni programi
namreč potekajo na šolah, za študente in posamične dijake
pa tudi v naših prostorih. V letošnjem letu smo dali večji poudarek na komunikacijo: kvalitetno komunikacijo z okoljem, z
drugimi in predvsem s samim seboj. Programi so: Dobra komunikacija, Postavljanje zdravih meja, Reševanje konfliktov,
Tehnike sproščanja, Stik s telesom, Preprečevanje zasvojenosti in omam.
Šolam smo v letošnjem letu ponudili tudi simpatičen trojček,
in sicer delavnici Dobra Komunikacija in Postavljanje zdravih
meja ter dodatno delavnico, kot je npr. Reševanje konfliktov,
Tehnike sproščanj ali Preprečevanje zasvojenosti in omam.
Prav tako smo izdali vsem dostopno publikacijo s preventivno
vsebino (prejele so jo vse šole, vsi CSD-ji v Sloveniji, vsi zdravstveni domovi ipd.).
Ostali programi Svetovalnice PU
Veliko je povpraševanja tudi po ostalih programih. Zato smo
se odločili, da vam bomo programe podrobneje predstavili.
Programi za urejanje motenj hranjenja
Programi so namenjeni predvsem polnoletnim motiviranim
dekletom in mlajšim ženskam, starim predvidoma od 18. do 27.
let, ki niso življenjsko ogrožene, imajo pa motnje hranjenja.
Okrevanje je možno prej kot v enem letu (9 osnovnih + 15
zaključevalnih mesecev; 1 x mesečna srečanja), brez psihoaktivnih snovi ter z aktivno udeležbo osebe v šoli ali službi.
Potrebno je sodelovanje staršev in svojcev, saj v nasprotnem
primeru zavirajo napredek osebe. Dekleta morajo biti motivirana, ker nimamo centra, kjer bi bile delno ali polno vključene
in bi se jih dalo postopno motivirati.
Programi:
• INFORMIRANJE
• SVETOVANJE
• SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – PODPORNE SKUPINE
(1 krat tedensko)
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Več o programu za razvoj divje ženske narave
v jesenski številki Stoje.

Skupina za samopomoč poteka 1 krat tedensko. Vodi jo dekle,
ki je okrevalo. To je skupina za podporo.
• SKUPINE ZA POMOČ (1 krat tedensko)
Skupino za pomoč, ki prav tako poteka 1 krat tedensko, vodi
jo psihologinja. To je skupina za vzdrževanje stanja, da se le
to ne poslabša.
• POMOČ STARŠEM IN SVOJCEM
Starše in svojce s predavanjem in redno skupino usposabljamo za pomoč oboleli osebi. Seveda morajo veliko sprememb
narediti pri sebi, šele nato lahko sprejmejo otroka takšnega
kakršen je oziroma v kar se spreminja.
• INTENZIVNI PROGRAM (večkrat tedensko)
• INTENZIVNI INTERVENCIJSKI PROGRAM
(vsakodnevni program)
• PROGRAM ZA RAZVOJ DIVJE ŽENSKE NARAVE
Ostali programi pod vodstvom Ane Hromc so za osebe, ki si
resnično želijo okrevati in kjer sodelujejo starši. Potekajo 3–4
krat tedensko ali 5 krat tedensko ali 6 krat tedensko ali vsakodnevno. Vodi jo celoten PU-jev tim.
PU se lahko pohvali, da skupina za okrevanje, ki se je ravnokar zaključila, praznuje uspešne rezultate deklet.
Na naši lepi spletni strani pod rubriko POMOČ DRUGJE je objavljenih več kot 50 naslovov nudilcev pomoči. Priporočamo
intuitivne odločitve.
Svetovalnica PU vabi vsak ponedeljek v aprilu – v mesecu sociale – v svojo družbo, in sicer na preventivne delavnice:
• Dobra komunikacija in postavljanje zdravih meja ter
reševanje konfliktov
• Dobra komunikacija in postavljanje zdravih meja ter
tehnike sproščanja
ter 23. 4. ob 15-ih na predavanje:
• Preprečevanje motenj hranjenja ter drugih
zasvojenosti in omam.
Vse aktivnosti v mesecu sociale so naštete na naši spletni strani: www.svetovalnica-pu.org.
Prijave sprejemamo po e-pošti dijakPUstudent@siol.net
ali po telefonu 031/77 29 29 (ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 10.00–11.00).
Preventivne delavnice za dijake in študente potekajo
tedensko, skozi celo leto. Prijava pa je obvezna!
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STOJA - naši člani pišejo
1. del

Vse več strokovnjakov nas vsak dan opozarja na zdravo življenje. Kaj sploh je zdravo življenje? Na
tem mestu vam na to vprašanje ne morem odgovoriti v popolnosti, lahko pa vam povem, da je del
zdravega življenja tudi zdrava prehrana in redna športna aktivnost. V revijah in časopisih dnevno
lahko zasledimo veliko nasvetov, kako se bolj zdravo prehranjevati ali kako izgubiti telesno težo. Ker
je na tem področju še veliko nedorečenega, je tudi število teorij in metod temu primerno. Pričujoči
prispevek osvetljuje le najpomembnejše vidike zdrave prehrane in predvsem temelji na naslednji
misli: NI NIKAKRŠNIH »PRAV« ALI »NAROBE«, NI »DOBRE« ALI »SLABE« HRANE, PAZITE LE, DA
JESTE RAZNOVRSTNO IN KVALITETNO HRANO. V prispevku torej ne boste našli instant nasvetov
za kontrolo teže, ampak lahko kakšen koristen nasvet pri načrtovanju prehrambenih sprememb na
poti k bolj zdravemu načinu življenja. Predvsem pa vam želim povedati, da poleg zelenjave in sadja
tudi čokolada spada k zdravi prehrani, le glede količine moramo biti pripravljeni na kompromise.

gijo najprej izrablja ogljikove hidrate,
šele nato pridejo na vrsto maščobe. Pri
hrani moramo paziti na kakovost in na
količino zaužite hrane oz. na razmerje
med ogljikovimi hidrati, beljakovinami
in maščobami. Ob tem se moramo zavedati, da ima gram maščobe enkrat več
kalorij kot gram ogljikovih hidratov ali
beljakovin.

PREDNOSTI ZDRAVE PREHRANE
Morda se nam po vseh priporočilih strokovnjakov zdi pot do zdravega življenja
preveč naporna. Vendar, ko bomo enkrat
padli v ritem redne vadbe in si bomo izoblikovali enostaven in zdrav jedilnik, bo
vse teklo kot po maslu. Brez masla seveda. Spremeniti je treba slabe navade
v dobre in narediti iz svojega telesa čim
več. Enostavne, male spremembe bodo
na dolgi rok učinkovale najbolj.
Ljudje smo na področju prehrane vedno
bolj izobraženi, natančni in pozorni. Prav
je tako! Še vedno pa velja, da shujšamo
veliko težje, zredimo pa se največkrat
hitro in lahko. Kako se torej lotiti izbire
svoje prehrane in jesti zdravo?
Če zaužijemo dnevno veliko količino
hrane in s tem seveda veliko število kalorij, potem moramo poskrbeti za veliko fizično aktivnost, da bomo te kalorije pokurili. Tako preprečimo kopičenje
le-teh v obliki maščob v našem telesu.
Pri športnih aktivnostih telo za ener-

Pomembno mesto pri zdravi prehrani
in dietah ima voda. Naše telo je v 90 %
sestavljeno iz vode, v mišicah voda predstavlja 70 %. Vsi življenjski biokemični
procesi se odvijajo v prisotnosti vode.
Voda odpravlja odpadne snovi iz telesa,
vlaži sklepe, ohranja telesno temperaturo in je glavna sestavina krvi in mišic. Na
dan bi morali popiti 2–3 litre vode: navadne negazirane vode ali nesladkanih
čajev, ne smemo pa piti gaziranih pijač.
Če steklenico vode nosimo s seboj ves
dan in še posebej na športno vadbo ter
jo po malem pijemo, bomo zvečer presenečeni, koliko vode smo spili.
Telesno težo lahko uravnavamo z različnimi metodami. Zdrave in dolgoročno
uspešne metode so:
- sprememba prehranskih navad
- povečanje telesne aktivnosti
- redna vadba v kombinaciji s pravilno
ter raznovrstno prehrano
- večje redukcije telesne teže vedno
opravljamo pod zdravniško kontrolo
- postavitev smotrnih shujševalnih
ciljev.
Metode, ki od nas zahtevajo nezdrave in
neuravnotežene načine prehranjevanja

in imajo le kratkotrajne učinke pa so:
- yo-yo diete (14 ali večdnevne diete po
jedilniku)
- hitre izgube telesne teže
- nizko proteinske diete
- pretiravanje s treningom
- športna neaktivnost
Naslednjih 10 nasvetov osvetljuje nekaj
poti, kako se izogniti napačnemu prehranjevanju:

1. JEJTE ZA ZDRAVJE:

Izberite hranljivo, ampak nizkokalorično hrano, predvsem tisto, ki
je že naravno revna z maščobami,
kot na primer večina sadja in
zelenjave, žitarice in kruh. Izločite
hrano, ki vsebuje dodani sladkor,
alkohol in kofein. Omejite sedanjo
količino zaužite hrane in ustvarite
nove prehrambene navade.

3. JEJTE VEČ
OGLJIKOVIH HIDRATOV:

Jejte predvsem hrano, ki vsebuje
kompleksne ogljikove hidrate.
Jejte več kruha, riža, žitaric,
krompirja in testenin, vključujte
črno moko in polnozrnate izdelke,
ker so bolj hranljivi in nasitni.

4. IZOGIBAJTE SE
PRELIVOM IN POLNJENJEM, KI VSEBUJEO
MAŠČOBE: Maščobe naredijo
jedi bolj okusne, vendar poizkusite nadomestke, ki naredijo
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jed podobno okusno: uporabljajte
posneto mleko v napitkih, omakah,
pudingih in jajčnih kremah; na
testeninah izberite paradižnikove
omake namesto sirovih; krompir
v lupini, stročnice brez dodanega
masla namesto tunine z majonezo
– možnosti so neomejene.

ševati psihično koncentracijo, ravnotežje in koordinacijo. Če ne morete
zaužiti hrane navsezgodaj, poizkusite z
napitki, ki vsebujejo vsaj nekaj ogljikovih hidratov, npr.: naravni sadni sok
ali mlečni napitek iz posnetega mleka.
Vedno imejte na zalogi sestavine, ki jih
potrebujete za zajtrk.

v prehranjevanju je npr.: uporaba
posnetega mleka, če ste navajeni
na polnomastno mleko. Zato spremembe uvajajte počasi in ne delajte
nobenih sprememb, dokler niste zadovoljni z rezultati prejšnjih. Preveč
sprememb naenkrat poveča število
neuspelih poizkusov.

5. JEJTE REDNO:

8. JEJTE VELIKO SADJA IN
ZELENJAVE: Izbirajte predvsem

10. VZEMITE SI ČAS ZA
HRANO: Načrtujte, nakupujte in

Presledki med obroki naj ne bodo
daljši od petih ur. Jejte manjše
obroke, a te bolj pogosto.

6. ZAUŽIJTE OBROK V
DVEH URAH PO VADBI:
To je najboljši čas, da ponovno obnovite glikogen v mišicah. Idealen
obrok je banana, solata, toast ali
žitarice z mlekom.

7. VEDNO JEJTE ZAJTRK:
Spanje obravnavajte kot »nočni
post«. Dober zajtrk pomaga pospe-

rumeno, oranžno ali zeleno sadje in
zelenjavo. Sadje in zelenjava vsebujeta
namreč polno nujno potrebnih vitaminov in mineralov, ne vsebujeta maščob
in imata malo kalorij, sta okusna in sta
lahko del vsakega obroka.

kuhajte. Ne izpuščajte obrokov! Ko
ste lačni, je bolj verjetno, da boste
zgrabili in pojedli karkoli, zatorej je
nujno potrebno, da se že vnaprej odločite, kaj in kdaj boste jedli.

9. SPREMEMBE NAJ BODO
MAJHNE IN POSTOPNE:

Postavite si le en ali dva cilja na teden
in videli boste, kako napredujete.
Nove cilje si postavite šele potem, ko
ste dosegli prve. Velika sprememba

AEROBIKA V NARODNEM DOMU
Ob raznovrstni športno rekreativni
ponudbi v Sloveniji je zelo razširjena
tudi aerobika. Vsaka ženska se je
verjetno že vsaj enkrat v življenju
srečala z njo. Enim priraste k srcu
v trenutku, druge ugotovijo, da je
to res učinkovita rekreacija, ki jim
kmalu pride v navado, nekatere pa
je ne marajo. Teh je najmanj. Članek
naslavljam na ženske. No, tudi
moških nam v Narodnem domu na
aerobiki primanjkuje.

V zadnjih dvajsetih letih se je razvilo in obdržalo več kot dvajset različic aerobike: step aerobika, slide,
klasična, plesna, z elementi borilnih
veščin, aerobika z utežmi, elastikami,
velikimi žogami in drugimi pripomočki. Poleg tega se vadbe delijo glede na
starostne skupine oz. posebne skupine – za otroke, nosečnice, starejše,
osebe z osteoporozo, bolečinami v
križu … Gre za modno muho, ki to ni.

Aerobika je postala sodobna, nova in
se stalno spreminja. Doseganje pozitivnih učinkov, tako na telesni kot na
duševni ravni, je eden glavnih razlogov za razširjenost aerobike kot oblike rekreacije.
Dobro počutje, oblikovanje telesa, povečevanje mišičnega tonusa, ohranjanje srčno-žilne in dihalne sposobnosti, kurjenje kalorij in maščob – to je
le nekaj prednosti, ki na vadbo pripelje

veliko športnih navdušenk. Ja, navdušenk, saj fantje še vedno ostajajo v
veliki manjšini.
Vadi pa lahko vsakdo, če ima le rad
gibanje, glasbo in druženje.
Naziv aerobika je prisoten zato, ker
naj bi takšna vadba potekala v aerobnem območju delovanja organizma,
kar pomeni, da je za delovanje mišic
v mišičnih celicah zadosti kisika. To
območje je primerno za krepitev srč-
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STOJA - naši člani pišejo
tične raztezne vaje, pilates, jogo ter
druge tehnike sproščanja, ob izvajanju le-teh pa zavestno globoko dihamo in sprostimo svoje telo.

no-žilnih funkcij in dihalnega sistema
in če je intenzivnost vadbe nekoliko
manjša, se med vadbo kot glavni vir
energije porabljajo tudi maščobe, ki
so nakopičene v podkožnem tkivu.
Torej lahko tudi učinkovito hujšamo.
Glasba nas poživi in dodatno motivira, poleg tega pa nam narekuje tudi
ritem in tempo ter samo intenzivnost
vadbe.
Pa si poglejmo našo vadbeno uro
aerobike: da telo pripravimo za vadbo in preprečimo poškodbe, začnemo
s postopnim ogrevanjem telesa. Pri
vadbi, ki traja 60 minut, uporabljamo

elemente naravnega gibanja – hojo,
zibanje, tek, poskoke ter kombinacije različnih plesnih korakov. Številne
preproste korake povezujemo v kratke
koreografije, ki zaposlijo celotno telo,
in jih ponavljamo toliko časa, da dosežemo aerobne učinke (do 20 min).
Koreografije so lahko bolj ali pa manj
koordinacijsko oz. ritmično zahtevne.
Vadbo si večkrat popestrimo s tem,
da izvedemo krepilne vaje z utežmi,
elastikami ali žogami. Na koncu pa si
vedno privoščimo raztezanje in sprostitev mišic, ki so bile aktivne. Tako se
izognemo zakrčenosti in bolečinam v
mišicah. Združujemo različne sta-

Bodi aktivna z nami in se nam pridruži na aerobiki dvakrat tedensko!
Poigraj se s svojim telesom, uživaj
v glasbi ter spoznaj nove plesne korake. Pomembno je, da izbereš pravo aerobiko za svojo dušo, da redno
vadiš in pri tem uživaš. Dobra volja
se bo razlila na vsa področja tvojega
dela in samopodoba bo pozitivna. Si
ne želimo prav tega? Zagotovo si vsak
želi lepe in čvrste zadnjice – »u, kaka
ritka« – čeprav je žvižganje za njimi že
iz mode. Mogoče boš navdušila tudi
svojo »slabšo« polovico za naslednje
vaje, saj je vadba v dvoje lepša. In poletne kratke hlače bodo kot ulite.
> Urška Hafner

VAJA 1:

VAJA 3:

VAJA 5:

ZAČETNI POLOŽAJ: Spustiš se na
kolena in na komolce, hrbet je raven, pogled je usmerjen v tla. Pokrčeno desno nogo dvigneš proti stropu, v kolenu naj bo kot 90 stopinj.
Peta je najvišja točka telesa.

ZAČETNI POLOŽAJ: Postaviš se v
položaj za sklece: dlani so v legi pod
rameni, telo pa je iztegnjeno v ravni
liniji od nog do glave. Mišice celega
telesa so napete. Glava naj bo v podaljšku hrbtenice. Desno nogo pokrči v kolenu in v kolenski pregib stisni
žogo.

ZAČETNI POLOŽAJ: Ležiš na trebuhu, glavo položiš na dlani, telo je iztegnjeno.

AKCIJA: Kratki sunki pete proti
stropu, ki jih izvedeš 10–12–16 krat,
bodo utrdili tvojo zadnjico.

VAJA 2:
ZAČETNI POLOŽAJ: Ležiš na hrbtu,
glava je na tleh. Kolena so pokrčena, stopala so na tleh, roki pa sproščeni ob telesu.
AKCIJA: Stisneš zadnjične mišice in
dvigneš boke čim višje. Pri vsakem
dvigu izdihneš zrak. Za trenutek zadržiš in počasi spustiš boke nižje.
Preden se dotaknejo tal, že začneš
z novo ponovitvijo. Nadaljuj 10–12–
16 krat.

AKCIJA: Pokrčeno nogo dviguj proti stropu in napni zadnjične mišice.
Ohranjaj raven položaj telesa. Pri
vsakem dvigu izdihni. Kasneje lahko
žogo zamenja utež.
Ponovi 10–12–16 krat.

VAJA 4:
bolj kompleksna za zadnjico, boke in
noge:
ZAČETNI POLOŽAJ: Postavi se v koračno stojo. Pokrčena kolena so v legi nad
gležnji in rahlo obrnjena navzven. Tudi

AKCIJA: Počasi dviguješ in spuščaš
enkrat desno enkrat levo nogo. Ob
tem zavestno stisni zadnjične mišice.
Ponovi z vsako nogo 10–12–16 krat.

stopala so obrnjena navzven. Hrbet
je raven, ramena potegni nazaj. Roke
predročiš in držiš žogo. Napni trebušne mišice.
AKCIJA: Sonožno se odrini v zrak in
se mehko spet spusti v počep – začetni položaj. Sprva težki skoki bodo
kmalu postali mala malica. Bodi pozorna na pravilno postavitev telesa in
izvajaj skoke z vmesnimi odmori. Ponovi 8–10–12 krat.

STOJA - kaj dogaja

December je vsako leto v Narodnem domu nekaj
posebnega. Tudi tokrat je bil v znamenju likovne
umetnosti in prazničnega razpoloženja. Otroci
so na likovni delavnici, ki je bila zelo dobro obiskana, pisali novoletne želje, okraševali darilne
vrečke in izdelovali okraske za jelko. Izdelali
so toliko okraskov in napisali toliko novoletnih
želja, da smo imeli na tradicionalnem novoletnem nastopu in obisku Dedka Mraza prav lepo
okrašeno telovadnico. Na nastopu so otroci z
vseh oddelkov povsem polni telovadnici pokazali, kaj delajo na urah telovadbe. Najmlajši so
navdušili z igrivostjo ter pokazali veliko plesnega in pevskega talenta, starejši pa so nastopili z
atraktivnimi skoki na kanvasu. Vrhunec je bil
obisk Dedka Mraza, ki je tudi tokrat obdaril
otroke, ti pa so mu obljubili, da bodo še naprej
pridno telovadili ter ubogali vodnike in starše.

Na pustni torek so nas v telovadnico zvabili jamski ljudje, ki so nam obljubljali pustno zabavo. Edini pogoj, da
so nas spustili v telovadnico, pa je bil, da se tudi sami našemino in jim tako pomagamo pregnati zimo. Tako se
je v telovadnici nabralo veliko različnih pustnih mask, ki so pričarale karnevalsko vzdušje. Z jamskimi ljudmi
smo plesali, se igrali šaljive igrice, pripravili so nam izbor za najboljšo masko ter nam zastavljali pustna vprašanja. Bilo je zabavno in igrivo, nagrade za najboljše maske pa bogate in sladke. Ko smo mislili, da se pustna
zabava že bliža koncu, so nas jamski ljudje presenetili s svojo plesno točko in navdušili vse prisotne. In ko
se navdušenje še ni prav dobro poleglo, je sledilo še povabilo na slastne krofe, ki so nam napolnili prazne
želodce. Tako smo s skupnimi močmi preganjali in tudi pregnali zimo iz naših krajev. »Jabadabadoooooooo«
jamskih ljudi pa nam bo še dolgo ostal v spominu.
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z redovnimi vajami, nadaljevali smo s
prostimi vajami in nato z orodno telovadbo. Vse skupaj je trajalo približno
eno uro. Vedno smo začeli na vaditeljev glas “zbor”. Po velikosti smo se postavili v dve vrsti (dvored), se prešteli
na pare in na povelje prerazporedili v
štiri vrste (četverorede). Medtem, ko
smo korakali po telovadnici, smo prepevali razne pesmi.
V Narodnem domu smo prirejali vsakoletne zimske in poletne nastope in
to v vseh kategorijah. Nastopali so vsi
telovadci iz Narodnega doma v posebnih sestavah, v prostih vajah in na
orodju. Na letnem telovadišču je nastopala tudi sokolska konjenica. Igrala je godba na pihala, tako da smo vse
vaje vedno izvajali skladno z glasbo.

UROŠ JENKO –

eden od “starih Slovanov”
Leta 1928, ko sem bil star šest let, me
je mama pripeljala k Sokolu v Narodni
dom, da bi tam telovadil. Sprejel me je
starosta in vaditelj in me vprašal, kako
mi je ime. “Uroš,” sem mu odvrnil.
Nadaljeval je: “Bi rad telovadil?” “Da,”
sem mu z veseljem dejal. Odvedel me
je do prav toliko starih dečkov, kot sem
bil sam. Ti so telovadili in se “guncali”
na nizkem drogu. Vaditelj jim je rekel:
“Pripeljal sem vam brata Uroša, z nami
bo telovadil.” Pojasnil mi je, da sem
odslej brat vsem in tudi njega moram
klicati brat Bogo (Bogomir Kajzel).
Brat Bogo je bil namreč starosta ljubljanskega Sokola. Pri Sokolu smo bili

vsi med seboj bratje in sestre. To mi je
zelo ugajalo. V vsakdanjem pogovoru
pa smo se klicali po imenih. Nikoli ne
bom pozabil prisrčnega sprejema, ki
sem ga doživel prvi dan v Narodnem
domu. Z veseljem sem postal zaveden
član Sokola Narodni dom.
Po starostnih kategorijah smo bili v
društvu razdeljeni takole: deca do 14.
leta starosti, naraščaj do 21. leta, naprej so bili mlajši člani, člani in starejši člani. Slednji so si nadeli ime Stari
Slovani. Pri deci in pri naraščajnikih je
bilo okoli 100 telovadcev.
Za vse kategorije se je telovadba začela

Pri deci sem se zelo izkazal in sem
izpolnjeval pogoje za posebne vaje.
Spominjam se, da sem prvič nastopil v
posebni skupini z vajo, ki smo jo poimenovali “s puško”. Telovadili smo z
malimi lesenimi puškami in doživeli
velik aplavz. Pri orodni telovadbi smo
bili porazdeljeni v vrste po približno
deset telovadcev. Vodili so nas izkušeni
naraščajniki. Vadili smo obvladanje gibov in telesa. Pridobivali smo ne samo
na znanju in gibčnosti, temveč tudi
na pogumu. Posebej pa moram omeniti, da smo imeli takrat na razpolago
le težke usnjene blazine, ki pa so bile
komajda mehkejše od golega parketa.
Redovne in proste vaje je vodil Tomaž
Šavnik, orodne in vaje na parterju pa
Boris Gregorka.
Kot naraščajnik sem se vse bolj vživljal v telovadne prvine. Ravnali smo se
po reklu češkega očeta sokolstva Myroslava Tyrša “zdrav duh v zdravem
telesu”. Telovadbo smo imeli enkrat
tedensko. Pri naraščaju je bila selekcija že po kvaliteti. Dodeljen sem bil v
prednjački zbor, kjer nas je telovadilo
okoli dvajset naraščajnikov. Poleg redne telovadbe smo imeli tudi enourno
napredno telovadbo ob nedeljah dopoldne, ko smo trenirali na bradlji,
drogu, krogih, preskoku preko konja
vzdolžno in na parterju. Vadbo je vodil Boris Gregorka s pomočniki, ki so
bili izkušeni mlajši člani. Poleg tega, da
smo vadili na orodju, smo vadili tudi
na drugih telovadnih napravah. Tako
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Naslovnica Sokolske mladine
iz leta 1941, ki jo je izdelal
Uroš Jenko, ob 67 letnici
rojstva dr. Murnika

smo si pridobivali moč in gibljivost.
Dvakrat letno smo imeli ocenjevalna
tekmovanja in najboljših deset je lahko
tekmovalo tudi na tekmah z drugimi
društvi.
V času, ko sem bil med naraščajniki,
so nas izbrali šestnajst, ki smo pod
vodstvom dr. Viktorja Murnika ob
glasbi prikazali telovadni ples. Klicali
smo ga “ata”. V sokolskih vrstah je bil
že dolgo znan kot izreden telovadec,
vodja tekmovalnih vrst članov in sestavljavec množičnih telovadnih vaj.
Njegova značilnost je bila, da je vedno
nosil tanke, sive, bombažne rokavice.
Murnikov telovadni ples je temeljil na
originalni glasbi, ki jo je izvajal pianist.
Vsi gibi so bili prilagojeni tej glasbi in
so bili neobičajni, vendar zelo atraktivni. Vadba in sinhronizacija teh sestav
je bila zahtevna in utrudljiva.
V tistih časih ni bilo ne duha ne sluha
o takih telovadnih prvinah, kot jih gledamo danes. Za nas naraščajnike je bil
že seskok z bradlje odbočno prek obeh
lestvin vrhunec sestave. Na drogu smo
sicer že vrteli veletoč naprej in nazaj
ter veletoč s križnim prijemom z obratom in za seskok salto naprej. Zanimiv
je bil tudi preskok preko konja vzdolž
brez odrivne deske in premet s prijemom na koncu vratu. Na parterju (vaje
smo izvajali na parketu) pa je bil višek
povezava premet v stran z obratom na
noter, povezan v salto nazaj. Zanimiv
del tekmovanj so bile tudi vaje, ki so
nam jih pokazali šele pred nastopom
in smo jih morali izvajati brez predhodnih poizkusov.
Od iger z žogo je bila pri Sokolu dovoljena samo odbojka in igra “med dve-

ma ognjema” ter podobne igre z žogo.
Izrecno je bil prepovedan nogomet.
Naraščajniki smo imeli tudi svoje glasilo. Imenovali smo ga Sokolska mladina ter ga sami urejali in razmnoževali. V to glasilo smo pisali predvsem
o naši naraščajniški telovadni dejavnosti. Vanj smo pisali tudi proste spise in
celo pesmice. Ob rojstnem dnevu dr.
Murnika smo številko posvetili njemu
in njegovemu športnemu delovanju.
Naslovnico za to številko sem izdelal
jaz. Naslovnica je bila v barvah, na njej
je bilo tudi zapisano: “Sokolska mladina ljubljanskega sokola svojemu vzorniku ob njegovi 67 letnici”.
Pred vojno je bilo v Narodnem domu
zelo razvito družabno življenje. Društvo je prirejalo čajanke, miklavževanje, božične večere, silvestrovanja,
plesne večere, maškarado in še kaj.
Tako pozimi kot poleti je organiziralo
skupne nedeljske izlete s kolesi. Po vojni se taka družabna srečanja niso več
nadaljevala.
Med 2. svetovno vojno je telovadna
dejavnost zamrla, saj so Italijani, kasneje pa Nemci in domobranci, zasedli letno telovadišče in Narodni dom.
Tako kot večina Sokolov iz Narodnega
doma, sem se tudi sam leta 1941 priključil Osvobodilni fronti. Kmalu po
koncu vojne, ko sva bila še pri vojakih, sva skupaj s Tomažem Šavnikom
sodelovala pri organizaciji športnega
prvenstva IV Armije. Sam sem tudi
tekmoval in brez priprav osvojil prvo
mesto.
Po prihodu iz vojske sem se posvetil dokončanju fakultetnega študija
in družinskim obveznostim. Ponov-

no pa sem se v Narodni dom vključil
leta 1967, in sicer k starejšim članom.
Takrat nas je bilo v skupini okoli 50,
vodil nas je Hugo Czurda. Danes nas
je ostala le še desetina. Pred desetletji
smo imeli vadbo organizirano tako, da
smo imeli eno uro telovadbe, nato smo
nadaljevali še z uro odbojke. Vodstvo
nam je leta 1990 odvzelo uro odbojke,
tako da smo se odbojkaši morali preseliti na bežigrajsko gimnazijo, kar je
pomenilo še dodatni osip telovadečih.
Sam sem se odbojki posvečal vse do
predlani, tisti, ki še vztrajajo in so pri
močeh, pa so se priključili skupini starejših članic. Telovadna ura za starejše
člane, ki je ostala v matični telovadnici,
pa se je nekako ohranila. Ko je z vadbo prenehal Hugo, sta z vodstvom ure
nadaljevala dva vodnika. Vsak od njiju
je uro vodil po svojih sposobnostih in
prepričanjih, kar ni bilo po željah ostalih vadečih. Ker sem ju moral zaradi
njunih drugih obveznosti večkrat nadomeščati, sem se v dogovoru z društvenim vodstvom odločil za vodenje
skupine. Tako sem od sezone 1991/92
do letošnje sezone vodil oddelek starejših članov. Večkrat sem se posvetoval s ﬁzioterapevti o tem, kakšna vadba
je najbolj primerna za naša leta in sposobnosti. Predlagali so mi, naj vadimo
vsaj pol ure na tleh zaradi utrjevanja in
gibljivosti mišičevja hrbta. Kljub temu,
da oddelka ne vodim več, se še vedno
vsak teden ob sredah odpravim na uro
starejših članov – “starih Slovanov”.
SPOŠTUJ SVOJE TELO!
> Miloš Likar in Uroš Jenko

Za mano je prvi smučarski tečaj z Narodnim domom, ki sem se ga udeležila kot
vodnica. Na Pohorje sem odšla z mešanimi občutki, saj sem vedela, da biti vodnik
pomeni biti učitelj, vzgojitelj in v določenem trenutku tudi otrokov prijatelj, kar pa
ni ravno lahka naloga. Na tečaju je bilo namreč kar nekaj otrok, ki so prvič odšli
na počitnice sami. Preživeti pet dni brez staršev je bilo za nekatere kar težko in na
dan je pritekla tudi kakšna solzica. Seveda smo se vodniki trudili, da bi bilo solzic
čim manj, zato smo se večkrat postavili tudi v vlogo staršev. Brali smo pravljice,
peli pesmice, z otroki smo se igrali družabne igre, jim pomagali pri umivanju, oblačenju in obuvanju, na pomoč pa smo priskočili tudi pri kosilu in na smučišču.
Po napornem dnevu je sledil počitek, ki sem ga sama velikokrat težje pričakovala
kot otroci, saj sem bila po vseh obveznostih, ki sem jih imela kot vodnica, precej
utrujena. Priznam, da se kakšne urice spanja po kosilu ne bi prav nič branila, ker
pa so bili na prvem mestu otroci, je bil to čas za načrtovanje njihovih popoldanskih
aktivnosti. Glede na to, da sem velika ljubiteljica hoje v naravi, so mi bili najbolj
všeč sprehodi po gozdnih poteh in nočni pohod. Precej prijetno doživetje pa je bilo
tudi branje večerne pravljice. Medtem, ko sem se trudila čim bolj doživeto brati
pravljico, sem nenadoma opazila, da so me otroci začeli objemati,
nekateri so se stiskali k meni, spet drugi so želeli v moje naročje.
Posebni trenutki zame so bili, ko so mi otroci izkazali svojo naklonjenost. Zaradi njih mi ni bilo težko stisniti zobe, ko je bilo to
potrebno.
> Maja Arnšek

Naroči brezplačen cd s fotografijami!

