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Spoštovane športnice in športniki!
Šport in rekreacija dandanes ne pomenita le še ene oblike preživljanja
prostega časa, ampak predstavljata način življenja, ki nas sprosti in
razbremeni vsakodnevnih obveznosti ter nam hkrati omogoča druženje s tistimi, ki razmišljajo podobno.
Sam se največkrat podam kar na bližnji Golovec, ki mi omogoča, da
ohranjam fizično kondicijo in dovolj moči za različne izzive, s katerimi se srečujem. Sprehod ali tek v naravi me hkrati tudi pomirja in
napolni s pozitivno energijo, ki je zmeraj zelo dobrodošla. Če mi preostale obveznosti dopuščajo, se z veseljem odzovem tudi na vabilo za
partijo tenisa ali za nogometno tekmo.
Vsem članom Športnega društva Narodni dom in bralcem revije Stoja
želim veliko nepozabnih aktivno preživetih trenutkov ob svojem najljubšem športu, predvsem pa, da bi čim več nešportnikom pojasnili
naslednje: vsak izgovor, zaradi katerega ostajamo doma (največkrat
pred televizijo), je slab in zdravju škodljiv. Športno udejstvovanje je
zmeraj investicija v samega vase in bistveno pripomore tako k daljšemu kot tudi bolj polnemu življenju posameznika, zato je potrebno z
gibanjem pričeti že danes.
Veliko športnih užitkov vam želim!

Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana
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UVODNIK

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

Tako, pa so se poletne počitnice končale. Upam, da
so bile prijetne in da ste vsi polni delovne energije.
Nam v društvu je prav gotovo ne manjka, zato upamo,
da se bomo srečali v telovadnici v še večjem številu
kot lansko sezono. Posebnih novosti v letošnjih programih ni. Po letu odmora se v društvo zopet vrača
Jasmina, ki bo vodila Ashtanga jogo (ne spreglejte, da
z vadbo začnemo decembra!). Zopet bo svojo uro telorobike (kombinacija telovadbe in aerobike) imel naš
predsednik, ki bo s svojim načinom dela prav gotovo
prijetna popestritev. V oddelkih za otroke in odrasle
ter pri Aikidu ni bistvenih novosti. Upamo le, da nam
bo med sezono uspelo dokupiti kakšne nove rekvizite.
Z vadbo bomo pričeli 10. septembra.
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Poleg celotnega pregleda programov, urnikov in cenika, lahko v tokratni številki najdete še drugi del članka o zdravi prehrani, dva strokovna članka: o vadbi za
predšolske otroke in spremembah v ženski športni
gimnastiki ter poročilo s slovenskega sokolskega zleta, ki je bil v Renčah konec meseca maja. Vse, ki ste
bili v našem taboru, bodo zagotovo zanimale strani
namenjene letošnji Premanturi. Še več zanimivega
branja pa boste našli v tokratnem intervjuju s Heleno
Gregorc, našo dolgoletno vodnico, in v strokovnem
prispevku o divji ženski naravi, ki so ga za revijo Stoja
pripravili v svetovalnici Pu.
Na koncu bi se rad zahvalil tudi županu mesta Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviču, ki je del svojega
dragocenega časa naklonil tudi nam in za tokratno
številko napisal spremno besedo. Mislim, da mu
lahko v imenu vseh bralcev Stoje zaželim uspešno
županovanje, vam dragi bralci pa želim, da se imate
kar se da lepo, da uspete izkoristiti še kakšen sončen
dan za športne aktivnosti v naravi ter, da boste med
našimi programi lahko našli takega, ki je vam po
meri. Torej! Bi telovadili? Pridite v Narodni dom, kjer
najdete telovadbo za vse generacije!
> Sašo

JELICI VAZZAZ V SPOMIN
Kot bi bilo lani – pa je minilo že kar nekaj let – se nam dozdeva, odkar smo v društvu praznovali Jeličino devetdesetletnico. Vsa živahna je takrat s ponosom pripovedovala o ponovno opravljenem šoferskem izpitu in zdelo se
nam je, da se je lažje sprijaznila s svojimi leti, kot mi, ki smo ji zavidali polno življenje v tako pozni starosti.
Jelica je bila velika legenda Narodnega doma, ki se je od nas za vedno poslovila. Bila je ena izmed tistih, ki so
Narodni dom – pred 2. svetovno vojno sokolsko, po vojni partizansko – pripeljali do največjega razcveta. Bila
je najmlajša iz generacije, ki je vodila društvo v času, ko je to dalo največ olimpijskih tekmovalcev, največje
število članov, ki so nastopali na sokolskih zletih, na društvenih nastopih in akademijah, na številnih tekmovanjih najvišjega ranga, na proslavah ob dnevu mladosti v Beogradu. Pri vseh teh dogodkih je Jelica sodelovala,
številne od njih pa tudi vodila s svojo neuničljivo energijo in veliko strokovno avtoriteto. Svoj profesionalni
pristop, izreden smisel za organizacijo in amaterski duh je izkazala pri številnih nastopih in tekmovanjih – ne
samo v športni gimnastiki, ampak tudi pri množični telesni vzgoji, v zadnjih desetletjih pa predvsem v športno
ritmični gimnastiki, ki je bila njena velika ljubezen in katere pobudnica je bila tudi v širšem jugoslovanskem
prostoru.
Za njo ostaja velika vrzel: v stroki, v društvu, v telovadnici med njenimi skokicami, v srcih vseh tistih, ki smo
imeli ta privilegij, da smo lahko desetletja z njo sodelovali in se od nje učili. Pogrešali jo bomo.
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STOJA - vadba 2007/08

PROGRAM IN URNIK VADBE ZA SEZONO
2007/2008
TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Vsi otroci vpisani v vadbe za predšolske otroke se lahko
vključijo v motivacijski program MIŠKA ELI.

STAREJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen
deklicam in dečkom starim od 11 do 15 let
URNIK VADBE:

VODNIK ODDELKA:

st. pionirke
pon. in/ali čet. 19.30–20.30
st. pionirji
tor. in/ali pet.
18.30–19.30
st. pionirke
Jerica Zeljkovič
st. pionirji
Gal Mally Buh

C PROGRAM GIMNASTIKE - program je namenjen deklicam
in dečkom starim od 6 do 18 let
STARŠI Z OTROKI – vadba je namenjen otrokom, starim od
2 do 4 leta in poteka ob spremstvu staršev
URNIK VADBE:
pon. in/ali čet.
VODNICA ODDELKA: Janja Grošelj

16.30–17.30

Za sodelovanje v programu je potrebno osnovno gimnastično znanje. Vpis v program je možen samo ob dogovoru s
trenerji.
URNIK VADBE:

CICIBANKE in CICIBANI – vadba je namenjen deklicam in
dečkom starim od 4 do 6 let
URNIK VADBE:

VODNIK ODDELKA:

cicibanke
pon. in/ali čet. 17.30–18.30
cicibani
tor. in/ali pet.
16.30–17.30
cicibanke
Janja Grošelj
cicibani
Klemen Kotnik

TELOVADBA ZA OSNOVNOŠOLCE
Vsi otroci vpisani v programe za
osnovnošolce se lahko vključijo v
telovadni program SOKOLČEK.
MLAJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen deklicam in dečkom
starim od 6 do 11 let

URNIK VADBE:

VODNIK ODDELKA:

ml. pionirke
pon. in/ali čet. 18.30–19.30
ml. pionirji
tor. in/ali pet.
17.30–18.30
ml. pionirke
Marjana Bokan
ml. pionirji
Gal Mally Buh

TRENERJI:

pionirke
pon. in čet.
18.30–20.30
pionirji
torek, petek
18.30–20.00
ter četrtek
19.30-21.00
pionirke
Marjana Bokan, Lejla Pirnat,
Nuša Jarc
pionirji
Miha Brodnik, Igor Ivanuš

GIMNASTIČNA ŠOLA - ŠTUDIJSKA
TELOVADNICA
Vse informacije o vpisu, programih in urniku vadbe lahko dobite pri vodji šole Sebastjanu Piletiču vsak delavnik po telefonu
040/480-121 ali po elektronski pošti sebastjan.piletic@guest.
arnes.si, lahko pa se osebno oglasite v Študijski telovadnici,
Tivolska c. 25, od ponedeljka do petka od 17. do 20. ure.

TELOVADBA ZA ODRASLE

MLAJŠI ČLANI – splošna telovadba in košarka
URNIK VADBE:
VODNIK ODDELKA:

sreda
Marjan Rabič

20.30–21.30
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TELOROBIKA – kombinacija aerobike in telovadbe
URNIK VADBE:
INŠTRUKTOR:

sreda (mala telovadnica)
20.00-21.15
Dejan Crnek

JOGA
PROGRESIVNA JOGA – zaželeno je minimalno znanje
osnovnih jogijskih položajev (asan)

MLAJŠI ČLANI – košarka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
VODNIK ODDELKA:

URNIK VADBE:

ponedeljek
20.00–21.30
Miran Taborski

INŠTRUKTORICA:

torek (mala telovadnica)
17.00–18.00
Helena Gregorc

STAREJŠE ČLANICE – aerobika z elementi joge

ASHTANGA JOGA – zaželeno je znanje osnovnih jogijskih
položajev (asan)

URNIK VADBE:

URNIK VADBE:

sreda

16.30–17.30

(nižja intenzivnost vadbe)

sreda

17.30–18.30

(višja intenzivnost vadbe)

petek

8.30–9.30

INŠTRUKTOR:

torek (mala telovadnica)
20.00–21.30
Jasmina Dvoršek

Z vadbo Ashtanga joge bomo pričeli v mesecu decembru.

(sred. intenzivnost vadbe)

VODNIK ODDELKA:

Helena Gregorc

AIKIDO

STAREJŠE ČLANICE – SKOKICE – splošna telovadba
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
VODNIK ODDELKA:

četrtek
Nevenka Viher

18.00–19.00

petek
16.30–18.00
Danica Antuničevič

STAREJŠI ČLANI – splošna telovadba in odbojka
URNIK VADBE:
VODNIK ODDELKA:

URNIK VADBE:

pon. in čet. (mala telovadnica)
17.00–18.00

Tečaj se začne 1. oktobra.

STAREJŠE ČLANICE – odbojka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
VODNIK ODDELKA:

OTROŠKI ZAČETNI TEČAJ – tečaj je namenjen deklicam in
dečkom, starim od 8 do 15 let

sreda
18.30–19.30
Andrej Hrovath

AEROBIKA

OTROŠKI NADALJEVALNI TEČAJ – tečaj je namenjen deklicam in dečkom, starim do 15 let, ki že imajo opravljen začetni tečaj Aikida
URNIK VADBE:

pon. in čet. (mala telovadnica)
18.00–19.00

Tečaj se začne 1. oktobra.
ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE – tečaj je namenjen moškim in
ženskam od 15 leta starosti naprej
URNIK VADBE:

pon. in čet. (mala telovadnica)
19.00–20.00

Tečaj se začne s predstavitvenim treningom 2. oktobra ob
20. uri v veliki telovadnici in traja do zimskih šolskih počitnic (18. 02. 2008).

HI-LO, TNZ, STEP AEROBIKA – ni potrebno predznanje
URNIK VADBE:
INŠTRUKTORICA:

pon. in/ali čet.
Urška Hafner

20.30–21.30

AIKIDO - REDNA VADBA – redne vadbe se lahko udeležijo vsi,
ki imajo opravljen začetni tečaj. Uro vadbe in tedensko količino si izberete sami
URNIK VADBE:

mala telovadnica

pon., čet.
ter sreda

20.00–21.30
18.30–20.00

velika telovadnica

torek in petek

20.00–21.30
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OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 19,00 €; nad 18 let 23,00 €
SEZONSKE KARTE (od 10. 9. 2007 do 13. 6. 2008)

V ceno sezonskih kart je že všteta osnovna članarina. Plačilo na več obrokov je možno samo s čeki, ob takojšnjem plačilu priznamo popust.
Pri nakupu sezonske karte za 2. družinskega člana ali drugi oddelek priznamo 20% popusta, ob vpisu 3. družinskega člana pa 30% popusta.
Študenti in dijaki imajo z veljavno izkaznico 10% popusta.

ODDELEK
ST. Z OTROKI
STARŠI – ČLANARINA
SKUPAJ (TAKOJŠNJE PLAČILO)
SKUPAJ (NA OBROKE)
CICIBANI, PIONIRJI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
C-PROGRAM GIMNASTIKE - dekleta
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
C-PROGRAM GIMNASTIKE - fantje
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
ST. ČLANICE, ČLANI, SKOKICE
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
ODBOJKA ST. ČLANI-CE, KOŠARKA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
ML. ČLANI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO OTROŠKI (začetni ali nadaljevalni)
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO ZAČETNI - ODRASLI
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO REDNA VADBA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AIKIDO REDNA VADBA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE
AEROBIKA, TELOROBIKA, HATA JOGA
TAKOJŠNJE PLAČILO
NA OBROKE

UR / TEDEN

CENA (€)

UR / TEDEN

CENA (€)

2

220,00
23,00
243,00
254,00

1

145,00
23,00
168,00
175,00

2

220,00
231,00

1

145,00
152,00

4

320,00
336,00

4,5

360,00
378,00

1

110,00
115,00

1,5

145,00
152,00

1

127,00
133,00

2

200,00
210,00

2

132,00
138,00

3

198,00
208,00

4,5

285,00
299,00

neomejeno

364,00
382,00

1

145,00
152,00

2

samo AE
261,00
274,00

MESEČNE KARTE ZA AEROBIKO, TELOROBIKO IN ASHTANGA JOGO

Pri prvem nakupu mesečne karte se doplača osnovna članarina. Mesečna karta za Ashtanga jogo velja od prvega v mesecu do konca
meseca. V primeru vpisa sredi meseca se obračuna primeren popust.
MESEČNA KARTA 1X NA TEDEN
AEROBIKA, TELOROBIKA

17,00 €

ASHTANGA JOGA

24,00 €
ENKRATNI OBISK - ČLANI

MESEČNA KARTA 2X NA TEDEN
31,00 €

ENKRATNI OBISK - NEČLANI

AEROBIKA, TELOROBIKA

5,00 €

6,00 €

ASHTANGA JOGA

7,00 €

9,00 €

KUPONI ZA POSAMEZNE OBISKE ZA AIKIDO – REDNA VADBA
CENA
10 KUPONOV

31,00 €

30 KUPONOV

83,00 €

NAPOVEDNIK
Vsako leto za vse člane
in njihove družine društvo
brezplačno organizira:
Natančni datumi aktivnosti bodo objavljeni na oglasnih deskah v društvu.

• kostanjev piknik (oktober)
• praznično likovno delavnico (december)
• novoletni nastop in obisk Dedka Mraza (december)
• pustno rajanje (februar)
• spomladanski pohod Ob žici (maj)
• zabavo v pižamah (junij)
• zaključni piknik (junij)
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TELOVADBA PREDŠOLSKIH OTROK
Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju.
Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi
otrok, poleg gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti, razvija tudi spoznavne,
socialne in čustvene sposobnosti. V
elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, otroci
postopoma spoznavajo smisel in pomen
upoštevanja pravil igre in se socializacijsko krepijo.
S splošno vadbo v predšolskem obdobju
(in tudi kasneje v šoli) pridobiva otrok
zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, ki so kasneje dobra podlaga
za vsak šport (pri vsakem športu je
namreč potrebna dobra koordinacija,
spretnost, kratek reakcijski čas – hitro
odzivanje v trenutni situaciji). Potreba
po gibanju je otrokova primarna potreba in ko obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek
samozaupanja in samozavesti.
V predšolskem obdobju vključujemo v
program športno-vzgojnih dejavnosti
naravne oblike gibanj (hoja, tek, skoki,
poskoki, plazenje, lazenje, plezanje,

guganje, metanje, lovljenje, zadevanje
…), ki kasneje vodijo do sestavljenih in
zahtevnejših športnih dejavnosti različnih športov. Pri predšolskih otrocih
uporabljamo raznovrstne metode in
oblike dela ter najrazličnejše pripomočke, otroci pa spoznavajo in doživljajo
športno-vzgojne dejavnosti predvsem z
igro. Otroke usmerjamo tako, da iščejo
svoje načine za rešitev neke naloge in z
lastno domišljijo odgovarjajo na nove izzive ter s tem sproščeno izrazijo lastno
gibalno ustvarjalnost.
Pri izvajanju gibalnih dejavnosti otroke
spodbujamo, opogumljamo, usmerjamo, popravljamo, jim svetujemo,
pomagamo, demonstriramo, z njimi
sodelujemo in se z njimi igramo, hkrati
pa pozorno opazujemo in spremljamo
njihov gibalni razvoj ter pohvalimo otrokova prizadevanja in rešitve. Otrokom
nudimo ustrezne izzive in jim omogočimo, da se dejavnosti udeležijo sproščeno, brez strahu pred neuspehom.

izvajanju gibalnih dejavnosti, uporabi
igral in rekvizitov ter jih ozaveščamo o
pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti zanjo.
Naše vodilo je zadovoljen otrok, varnost
pri vadbi, razvijanje otrokovih gibalnih
sposobnosti, sproščeno vzdušje ter
preko redne vadbe navajanje na zdrav
način življenja, zato vas vabimo, da pripeljete svoje otroke in se nam pridružite na vadbi za predšolske otroke (vsak
otrok ima prva dva obiska zastonj, da
presodite, če vašemu otroku naš način
vadbe ustreza).
Vadba poteka dvakrat tedensko, in
sicer ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in
petkih, odvisno glede na starost in spol
otroka.
> Lejla Pirnat

Pri vseh dejavnostih trenerji-vodniki
poskrbimo za varnost otrok, hkrati pa
navajamo tudi otroke na varnost pri

ŠPORTNA MEDALJA ELI

SOKOLČEK

V oddelkih za predšolske otroke se otroci lahko vključijo
v program za osvojitev športne medalje Eli. Program je
nastal v Narodnem domu, služi pa predvsem kot dodatna motivacija za redno obiskovanje telovadbe in kot njena
popestritev. Za osvojitev medalje morajo otroci opraviti
predpisane vaje, ki so prilagojene njihovi starosti in sposobnostim. Najmlajši sodelujejo v programu male miške
Eli, cicibanke in cicibani pa v programu miške Eli.

Pionirke in pionirji lahko sodelujejo v programu Sokolček, ki ga je pripravila Sokolska zveza Slovenije. Program
temelji na športni gimnastiki kot osnovi za otrokov celostni motorični razvoj, sestavljen pa je iz predpisanih vaj na
osnovnih gimnastičnih orodjih. Otroci tekmujejo za bronasto, srebrno in zlato značko Sokolček, enkrat letno pa je
organizirano tudi tekmovanje na državni ravni za medalje
Sokolček.
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SLOVENSKI SOKOLSKI ZLET – RENČE 2007
Konec maja je več kot trideset naših
članov nastopilo na sokolskem zletu v
Renčah in se tako odzvalo povabilu Slovenske sokolske zveze in ŠD Partizan
Renče, ki je ob tej priložnosti tudi
proslavilo 60-letnico delovanja. Zlet
je bil sestavljen iz treh delov. Najprej so se s povorko skozi Renče domačinom predstavila vsa društva, nato
pa je sledil nastop v športni dvorani.
Na žalost na nastopu zaradi omejitve s
prostorom in narave nekaterih dejavnosti niso mogla sodelovati vsa društva,
zato pa so se lahko vsi udeležili zabave
in druženja po koncu prireditve. Na povorki skozi Renče je sodelovalo več kot
petsto udeležencev iz dvanajstih društev, na nastopu v športni dvorani, pred
približno tisoč gledalci, pa je sodelovalo blizu štiristo nastopajočih iz
osmih društev, od tega tudi dve športni
društvi iz Srbije. Poleg telovadcev iz
različnih športnih društev so nastopili
še mečevalci, kotalkarji in kolesarji.
Mladi telovadci iz Narodnega doma so
se ob pomoči vodnikov predstavili v
štirih točkah. V sproščenem vzdušju,
kljub velikemu številu gledalcev, med

nastopajočimi trema ni bila prisotna.
Dekleta so pripravile plesni nastop z
naslovom Piratke in pokazale zanimive
vaje pri preskakovanju kolebnice, fantje pa so svoje znanje prikazali na skokih na mali prožni ponjavi in bradlji.
Po odzivih občinstva vemo, da so prav
vse točke navdušile, še posebej močan
aplavz pa so dobile piratke, ki so bile
atraktivne z videzom, glasbo in uigranim nastopom ter vodnik Igor, ki je
na bradlji pokazal nekaj spektakularnih spustov in drž. Po končanem nastopu
smo na zabavi sklepali nova poznanstva;
takrat se je ob vsesplošnem navdušenju
porodila ideja, da bi novim prijateljem
iz Srbije vrnili obisk in se udeležili
vsesokolskega zleta v Beogradu konec
meseca novembra. Upamo, da bomo lahko
to zamisel uresničili ter naše mlade
telovadce popeljali na športno druženje
v Srbijo.
Prijateljem iz Renč pa ob tej priložnosti še enkrat čestitamo za obletnico in
jim želimo še naprej uspešno negovanje
telovadne kulture.
_ Sašo Barle

SAŠO BERTONCELJ OSVOJIL ZLATO MEDALJO NA UNIVERZIJADI
Naš član in odličen telovadec na konju z ročaji Sašo Bertoncelj je na univerzijadi v Bangkoku z oceno
15,250 premagal vso konkurenco in osvojil zlato medaljo. Sašo je imel tudi najboljšo oceno predtekmovanja in je tako končno dokazal, kaj zna in zmore. Želimo mu, da bi njegove dobre vaje od sedaj
uspevale tudi na največjih tekmovanjih in da bi s tem potrdil svoj talent ter nas še kdaj razveselil s
kakšno medaljo.
Mitji in Alenu pa želimo dobre nastope na bližajočem se svetovnem prvenstvu v moški športni gimnastiki, ki bo potekalo od 1. do 10. septembra v Nemčiji.
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Novosti v tekmovalnem sistemu
ženske športne gimnastike

če so za to podani tehtni razlogi; o čemer
odloča strokovni odbor za žensko športno
gimnastiko. Prošnjo poda trener na podlagi
izjemnih okoliščin kot so poškodbe, izjemen
talent, zdravstveni razlogi …
Elementi v stopenjskem tekmovalnem sistemu so do pete stopnje, tako po vsebini
kot po težavnosti, podobni do sedaj veljavnemu C programu gimnastike. Prav tako za
ta obseg tekmovanja niso potrebna olimpijska gimnastična orodja pač pa zadostujejo
orodja, ki jih ima vsaka šolska telovadnica.

Leto 2006 je prineslo polno ideoloških in
konceptualnih novosti v ženski športni gimnastiki. Začelo se je z željo po večji prepoznavnosti in popularizaciji gimnastike, zaradi česar je sledilo poenotenje prejšnjih (A,
A1 in C) programov, s čimer bi dosegli tudi
večjo bazo tekmovalk na posamezni tekmi
ter posledično večje število gledalcev.
Znano je namreč, da so do sedaj tekme potekale ločeno za A, A1 in C program gimnastike, pri čemer je bila največja množičnost
dosežena ravno na tekmah C programa
športne gimnastike, ki so namenjene rekreativnim telovadkam. Ta program izvajamo
tudi v našem društvu kot nadgradnjo programa splošne telovadbe za mlajše in starejše pionirke. Na drugi strani pa je vrhunski A program na nacionalni ravni na tekme
privabljal bistveno manjše število tekmovalk
in posledično tudi gledalcev.
Da bi izničili slabosti posameznih programov, ki so razdruževali gimnastiko in poudarili prednosti posameznih programov in
poenotili gimnastično znanje, je bil ustvarjen
stopenjski tekmovalni sistem, ki tekmovalk
ne ločuje več na količino in vrsto treningov
v A, A1 in C program ter na starostne kategorije (cicibanke, mlajše deklice, kadetinje,
starejše deklice, mladinke, članice), pač pa
telovadka tekmuje v ustrezni stopnji glede
na njeno tehnično znanje.
Sistem je razdeljen na 12 stopenj, pri čemer
je prva stopnja najosnovnejša, dvanajsta
stopnja pa najzahtevnejša. Prve štiri stopnje
predstavljajo osnovno gimnastično znanje ali
tako imenovano gimnastično abecedo. Od 5.
do 9. stopnje se elementi nadgrajujejo (gimnastična šola). Do vključno devete stopnje
potekajo tekmovanja le na nacionalni ravni.
Telovadke v deseti ali višji stopnji pa tvorijo
perspektivni in vrhunski šport. Udeležujejo

se tudi mednarodnih tekem, kjer tekmujejo po pravilniku mednarodne gimnastične
zveze. Celoten stopenjski sistem je naravnan tako, da telovadko postopno pripelje do
najvišje stopnje gimnastičnega znanja brez
starostnih omejitev.
Vsaka stopnja vsebuje določeno število oz.
nabor gimnastičnih elementov, od katerih
jih mora biti določeno število vključenih v
gimnastično sestavo na posameznem orodju. Tako mora na primer telovadka v vajo na
gredi za prvo stopnjo iz preglednice prvin, v
kateri je pet elementov, izbrati vsaj tri elemente.
Nabor elementov je vedno večji od števila
obveznih elementov v vaji, kar omogoča prilagoditev vaje vsaki posameznici. Težavnost
elementov po stopnjah progresivno narašča, vendar tako, da je prehod v naslednjo
stopnjo dokaj enostaven, medtem ko je preskakovanje vmesne stopnje zelo zahtevno
in po eni strani tudi nesmiselno, saj vsaka
stopnja predstavlja osnovo za osvojitev naslednje. Gre torej za logično nadgradnjo
gimnastičnega znanja. Zaradi točno določenih elementov in poznanih zahtev za prehod
v naslednjo stopnjo, trener in tekmovalka
vedno vesta, katere elemente se je potrebno
še naučiti, kar deluje zelo motivacijsko.
Kriterij za prestop je stopnja osvojenosti obveznih elementov v vaji, kar se odraža v številu osvojenih točk pretvorjenih v odstotek.
Za prehod v naslednjo stopnjo so v naprej
določeni odstotki. Tako mora tekmovalka,
ki želi prestopiti na primer iz prve v drugo
stopnjo na tekmi zbrati 88 % vseh možnih
točk. Ko tekmovalka doseže vnaprej določen odstotek točk, mora na naslednji tekmi
tekmovati v višji stopnji. Kljub temu pa je izjemoma možno hitrejše napredovanje, stagniranje v isti stopnji in celo nazadovanje,

V prvih petih stopnjah se spodbuja predvsem ekipno tekmovanje oz. tekmovanje s
samim seboj, oz. za osvojitev minimalnega
števila točk za prehod v višjo stopnjo. Tak
je tudi sistem nagrajevanja. Tekmovalke na
vsaki tekmi prejmejo diplomo z vpisanim
odstotkom osvojenih točk ter na koncu leta
priznanje oz. plaketo za osvojene stopnje.
S telovadkami našega društva smo se že
novembra leta 2006 udeležili dveh poskusnih stopenjskih tekem za Holyjev in Malejev
memorial. Ker so bila dekleta s sistemom
tekmovanja zadovoljna, so se množično
udeležila tudi prve uradne tekme, ki je bila
letos aprila za Pokal Šiške.
Na vseh teh tekmah je bilo jasno razvidno,
da sistem vsem tekmovalkam omogoča tekmovanje po svojih zmožnostih in ne izloča
starejših ali visokoraslih telovadk, saj ima
tekmovalka od šeste stopnje dalje možnost
tekmovati le na treh orodjih, od devete stopnje pa celo le na dveh, katerih seštevek se
upošteva kot mnogoboj treh oz. dveh orodij.
Prav tako je edina starostna meja postavljena za tekmovalke, ki niso presegle devete
stopnje in so stare 16 let in več. Te tekmujejo v enotni šesti ali sedmi stopnji ločeno od
mlajših tekmovalk na teh stopnjah. Ločena
je tudi razglasitev rezultatov. Tak sistem
tekmovanja ustreza tudi telovadkam, ki so
specializirane za posamezno orodje, saj je
razglasitev rezultatov od šestega nivoja dalje tudi po orodjih.
Stari C program gimnastike zaradi nasprotovanj večjih in rezultatsko uspešnejših
klubov še vedno ostaja. V našem društvu pa
bomo tudi v prihodnje z veseljem obiskovali
tekme obeh sistemov, saj je potrebno rekreativnim telovadkam dati možnost, da svoje
znanje prikažejo na več kot enem državnem
prvenstvu, ki ga organizira C program.

> Marjana Bokan
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2. del

Z zdravo in naravno prehrano organizem prejme vse tiste snovi, ki jih potrebuje za rast in obnovo. Z uživanjem skrbno izbranih živil v primernih
količinah in razmerjih bomo bolj zdravi, postali bomo bolj odporni, imeli
bomo več energije, poleg tega pa bomo manj izpostavljeni boleznim srca in
ožilja, rakavim obolenjem in debelosti. Zato vsak dan izbirajmo raznovrstna
in kvalitetna živila in oskrbimo organizem z vsemi hranilnimi snovmi, tudi
vitamini in rudninami.
Ogljikovi hidrati so glavno gorivo pri visoko intenzivnih naporih, maščoba
pa predstavlja vir energije za dolgotrajne športne aktivnosti, zato si poglejmo, kako in koliko jih naše telo zares potrebuje. K temu dodajam tudi nekaj
namigov za izbor in vnos le-teh.

OGLJIKOVI HIDRATI (OH):
Lačni? Naj ponazorim v številkah: dnevna potreba neaktivnih ljudi po ogljikovih
hidratih je 4,5 g OH/kg telesne teže oz.
8-10 g OH/kg telesne teže za aktivne!

• živila s srednjim GI – vrednost GI
56–69 (srednje hitro vsrkavanje):
banana, kuhan krompir, sadni
jogurti,

Poznamo dva tipa OH:

• živila z nizkim GI – vrednost GI
0–55 (počasno vsrkavanje): jabolka,
testenine, mleko, navadni jogurt.

ENOSTAVNI OH imajo sladek okus. Produkti, ki vsebujejo enostavne ogljikove
hidrate, so sladkor, glukoza, fruktoza,
med, javorjev sirup, sladkorni sirup,
rastlinski sokovi, marmelade, bomboni
in čokolade, biskviti, sladoledi, pudingi,
žitarice s sladkorjem,večina konzervirane hrane, mleko in jogurt, sadje in zelenjava.

Pri športnikih se kombinirajo različni tipi
živil glede na presledke med posamezno
vadbeno enoto oz. nastopom (čas, ki je
na razpolago za regeneracijo glikolitičnih zalog), na splošno pa velja, da živila
z nizkim GI niso primerna za uživanje
takoj po vadbi. Pri redukciji teže pa se
priporoča predvsem vnos živil z nizkim
in srednjim GI.

KOMPLEKSNI OH imajo močnat okus
(vsebujejo škrob). Produkti, ki vsebujejo
kompleksne ogljikove hidrate, so kruh,
riž, žitarice, krompir, testenine.

KDAJ NAJ JEMO OGLJIKOVE
HIDRATE?

V naši prehrani naj bi prevladovali kompleksni ogljikovi hidrati, od enostavnih
pa predvsem ogljikovi hidrati, ki se nahajajo v sadju.

• Jejte več kot dve uri pred vadbo,
vendar je to vaša osebna odločitev.

V zadnjem času se za določanje vnosa
OH uporablja tudi glikemični indeks (GI),
ki pove, kako hitro je vsrkavanje vnesenih OH v celice (npr. pri obnavljanju glikemičnih zalog v telesu po aktivnosti).
Živila se v osnovi ločijo na:
• živila z visokim GI – vrednost GI
70–100 (hitro vsrkavanje): pire krompir, müsli, pokovka, energijske ploščice,

PRED VADBO:

• Pijte pijačo, ki vsebuje ogljikove
hidrate (napitki iz posnetega mleka).
• Izogibajte se uživanju jedi, ki vsebujejo maščobe.
MED VADBO:
• Nadomeščajte izgubljeno tekočino
(izotonični napitki).
PO VADBI:
• Jejte čim prej po vadbi.
• Pojejte lahek obrok, ki vsebuje 50
gramov ogljikovih hidratov (eno jabolko vsebuje cca. 30 g OH, 100 g jajčnih
testenin vsebuje cca. 73 g OH).
• Izberite hrano, ki vsebuje ogljikove
hidrate z visokim glikemičnim
indeksom.
Namigi pri zaužitju različnih hranil, bogatih z OH:

• Upoštevajte tudi način vadbe, ki
močno vpliva na potrebe in želje po
hrani. Težko je zaužiti izdaten obrok
kompleksnih ogljikovih hidratov neposredno pred visoko intenzivno aerobno vadbo. Če pa se ukvarjate npr. z
vodno aerobiko, so energijske zahteve nizke, zaradi tega pa tudi ni
potrebno »vnaprejšnje polnjenje
rezervoarjev«.
• Jejte kompleksne ogljikove hidrate
(močnate jedi).

TESTENINE:
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• jejte več testenin in manj omak

je – maščoba je dragocen vir energije,
obenem pa prispeva k boljšemu okusu
jedi. Če v svoji prehrani znižamo delež
nasičenih maščob, se bomo bolje počutili, lažje shujšali in tako storili nekaj
za zdravje. Potrudite se, da bodo zaužite maščobe dnevno prispevale le 30 %
dnevnih kalorij (cca. 600 kalorij), kajti
vsak gram maščobe vsebuje 9 kalorij.

• jejte različne vrste testenin (makaroni, špageti, polnozrnate testenine)
• skupaj jejte različne vrste testenin
• izberite omake z manj maščobami
(paradižnikove namesto sirovih)
• uporabljajte sire z manj maščobami
• jejte rezance
• testenine raje polnite z zelenjavo
kakor z mesom

RIŽ:
• jejte vse vrste riža (beli, rjavi)
• jejte ga dobro začinjenega
• jejte ga kot prilogo k glavni jedi
• naredite rižev puding ali narastek iz
posnetega mleka
• servirajte ga hladnega kot dodatek
solati

KROMPIR:
• jejte vse vrste krompirja (star, nov,
sladek)
• nov krompir jejte hladen, kot del
solate
• dodajte ga v juhe ali ga dušite

ŽITARICE:
• poizkusite nove možnosti priprave
• za zajtrk jejte vse vrste žitaric, vendar
dajte prednost tistim, ki vsebujejo dietna
vlakna.

JEJMO MANJ prelivov za solate, če že,
jih naredimo sami iz nemastnega jogurta ali svežega sira.
JEJMO MANJ ocvrtih jedi. Preizkusimo raje načine kuhanja, ki ne zahtevajo
maščobe. Namesto ocvrtega krompirčka
izberimo krompir v oblicah, kuskus ali
riž. Uporabimo kakovostno posodo in kuhajmo z minimalno količino maščobe.

KRUH:
• jejte vse vrste kruha (bel, polnozrnat,
koruzni, sadni, čebulni, sezamov itd.)
• narežite debelejše kose

• jejte solato in juho z velikimi kosi
polnozrnatega kruha
• jejte grisine

JEJMO MANJ mastnega mesa ali mastnih izdelkov, kot so pašteta, burek, klobase. Izberimo raje puranje, piščančje
meso, puste kose govedine ali jagnjetine. Surovemu mesu vedno obrežimo
vidno maščobo in kožo. Na jedilniku naj
bo pogosteje riba.

JEJMO MANJ trdih maščob za kuhanje,
kot sta svinjska mast in trda margarina.
Uporabimo raje olja: olivno, sončnično,
olje iz koruznih kalčkov.

• jejte jih podobno kot riž

• nadevajte sendviče z nizkokaloričnimi
nadevi

JEJMO MANJ surovega masla, margarine in trdih maščob. Izberimo raje manj
mastne namaze, margarine z nenasičenimi maščobami, nemastne sire, marmelade z manj sladkorja.

JEJMO MANJ mastnega mleka in mlečnih izdelkov, kot so sladka smetana,
maslo, kisla smetana, jogurti iz polnomastnega mleka. Izberimo raje manj
mastno ali posneto mleko, nemasten
jogurt, manj mastne trde sire.

• jejte krompir v oblicah

• uživajte čim manj masla ali margarine

Kako lahko znižamo količino zaužitih
maščob?

MAŠČOBE
Maščob ne smemo popolnoma pregnati iz jedilnika. Majhno količino maščob
(nenasičene maščobne kisline) namreč
potrebujemo za zdravje in dobro počut-

JEJMO MANJ mastnih prigrizkov, kot so
krompirček, krofi, peciva, čokoladni piškoti. Izberimo raje sveže ali suho sadje,
v katerem je malo maščob, surovo zelenjavo. Sami pripravimo torte in pecivo z
manj maščobami.
In življenje bo lažje!
> Urška Hafner
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PREMANTURSKO DOGAJANJE 2007
Tudi letos smo uspešno izpeljali taborjenje v Premanturi. Vse skupine
so bile dobro zasedene. Veseli smo letošnjih novih obrazov in tega, da
se tudi naši vsakoletni obiskovalci ne dajo. Vsaka skupina ima svoje
posebnosti, vsem pa je še naprej skupno preživljanje počitnic v naravi
in z naravo. Letošnje vreme je bilo, za razliko od prejšnjih let, v avgustu kar prizanesljivo, tako da upamo, da imate vsi več lepih kot slabih
spominov na taborjenje.

Tako kot vsako leto so tudi letos prostovoljci iz društva poskrbeli za postavitev in
pospravljanje tabora. Postaviti in pospraviti 110 šotorov, po zimskem spanju očistiti in usposobiti kuhinjo, jedilnico, WCje, tuše, ambulanto in upravo, pokositi in
pograbiti tabor ni enostavno delo, zato se
vsem prostovoljcem še enkrat iskreno zahvaljujemo.
Letos je bila najštevilčnejša druga skupina, v kateri so taborili otroci v vrstah.
Več kot 150 otrok ter 20 vodnikov in pripravnikov je 16 dni skrbelo, da je bil tabor nabit z energijo in mladostniško razigranostjo. Med taborečimi so se zopet
spletle prijateljske vezi; verjamemo, da
so ostale trdne tudi po taborjenju. Vedno
večjega obiska se veselimo tudi v ostalih
dveh skupinah (novi in peti skupini), kjer

organiziramo taborjenje otrok v vrstah.
Kljub temu, da v teh dveh skupinah taborijo predvsem mlajši otroci, se tudi tam
neprestano nekaj dogaja. Za marsikoga je
letovanje prva izkušnja daljše odsotnosti
od staršev in domače postelje. Opažamo,
da je, kljub kakšni potočeni solzici, to zanje pozitivna izkušnja in se naslednja leta
radi vračajo v naš tabor. Tretja in četrta
skupina, ki sta namenjeni taborjenju družin in posameznikom, pa sta zgodba zase.
Tudi letos smo za taboreče pripravili obilo
športnih aktivnosti in sprostitev: balinanje, turnirji v namiznem tenisu, pikadu in
peš hokeju, tekmovanje v skokih v vodo,
kolesarska in tekaška tekma, tečaj plavanja so le najbolj popularne aktivnosti, ki
smo jih ponujali kot popestritev taborjenja. Verjetno pa je še vedno največja draž
taborjenja spanje v šotorih, poležavanje v
senci borov ter kopanje v kristalno čistem
morju na rtu Kamenjak.
Zaradi vse bolj stresnega in napornega
delavnika, ki nas oddaljuje in odtujuje od
narave in spokojnosti ter neprestanega
bombardiranja s takimi in drugačnimi
novicami, se zdi, da bo tudi v prihodnosti
vse več zanimanja za »robinzonsko« preživljanje dopusta – bivanje v šotorih, divje
plaže, športne aktivnosti na prostem, živ-

ljenje brez televizije, telefonov in ostalih
elektronskih pripomočkov … Zato verjamemo, da bo naš tabor v Premanturi,
kljub vse večji konkurenci, ostal zaželena
dopustniška lokacija med našimi člani.

t trmiti,
Letos jemo ko
je riti.
smo dobile več
•••
spravlja,
o
p
e
n
a
r
to
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š
l
Va
veljavlja.
u
e
s
ti
s
r
v
i
n
r
u
v dež
Mi mladinci smo
ta glavni,
po taboru smo ra
zpoznavni.
•••
Na mivko drugi
so hodili,
mi pa s čolnom s
e vozili.
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2. taborna skupina

Vsi, ki ste
taborili v novi, 2. in
3. skupini, lahko naročite
brezplačen CD s
fotografijami
v pisarni društva.

Letošnja Premantura je bila zame nekaj posebnega. Prehod iz vrste, kjer sem
vedno uživala svoj prvi del počitnic, v svet
odraslih tega tabora. V maju sem bila namreč sprejeta za pripravnico, kar mi je
predstavljalo hkrati velik izziv in zabavo.
Pred samim prihodom v Premanturo sem
čutila v sebi veliko adrenalina in ponosa,
da bom pripravnica, ko pa smo prispeli v
tabor, sem potrebovala kar nekaj dni, da
sem dojela, da nisem več v vrsti in da tudi
sama nosim del odgovornosti. Malo me je
stiskalo pri srcu, ko sem v mladinski vrsti videla prijatelje, s katerimi sem poprej
preživljala počitnice. A to je bilo le kratkotrajno, kasneje pa mi je uspelo ustvariti
dober prijateljski odnos z vsemi vodniki,
še pomembnejši pa je bil moj odnos z
otroki, ki je predstavljal ravno prav avtoritete in prijaznosti. Všeč mi je bilo, da sem
imela priložnost spoznati vse ženske vrste, še posebej takrat, ko sem kar dvakrat
prevzela vrsti, s katerima sem doživela
čudovite trenutke in požela veliko smeha.
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Zelo sem uživala tudi v vodenju svoje
tekmovalne vrste (P.M. – legende ste!), v
kateri je bil tekmovalni duh v pravi meri
povezan z zabavo.
Ta Premantura mi bo zagotovo ostala v
lepem spominu, saj sem si nabrala veliko
pozitivnih izkušenj in spoznala, da otroška domišljija resnično nima meja.
> Aleša Premrl
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SVETOVALNICA PU
PROGRAM DIVJE ŽENSKE NARAVE
bi si povrnila svojo moč. Ženska, ki skuša prikriti svoje globje, prave občutke, duši samo sebe. Njen notranji ogenj počasi
ugasne. Prične boleče životariti. Vse do tedaj, ko je prisiljena
opustiti star način življenja in stopiti v novega, ki temelji na
starejšem in modrejšem notranjem vedenju. Preveč prijazna
ženska nujno potrebuje pretres. Ena od oblik takega pretresa
je prav gotovo motnja hranjenja.
Program za razvoj divje ženske narave poteka v Svetovalnici PU
že tretje leto, za dekleta z motnjo hranjenja. Prav tako pa so se
pričele izvajati posamične delavnice za razvoj divje ženske narave za odprte skupine ter kontinuirane skupine.

Globok intuitivni jaz hranimo tako, da ga poslušamo in
delujemo po njegovih nasvetih. V tem pogledu je podobna telesnim mišicam. Če jih ne uporabljamo, sčasoma oslabijo. Natančno tako je tudi z intuicijo – brez
dela zakrni.
Intuicija – majhen del duše, ki vsebuje vse vedenje
večjega dušnega sebstva.

Program za razvoj divje ženske narave se je začel prebujati v
meni, ko sem iz dekleta pričela rasti v mlado privlačno žensko,
polno entuziazma, srčnosti in intuicije.
Seveda je bilo potrebno vse te naravne ženske kvalitete v biti
tudi zatreti. Sprva se je za to pričela truditi biološka družina,
potem pa jo je okolica samo še dopolnjevala. Le redke ženske
si kljub težkim življenjskim preizkušnjam upajo obdržati kvalitete sebstva, jih gojiti in razvijati naprej. In za eno izmed njih se
štejem tudi sama. Navkljub neizmernemu nasilju, izdajam in
metanju polen pod noge, sem ostala posebna, še več – iz dneva
v dan ugotavljam, da sem prečudovita oseba. Pri motnjah hranjenja je del, ki bi ga morala biološka mati instinktivno razvijati
pri svojem ženskem otroku, opravljen neuspešno. Ponavadi se
to zgodi zaradi nekvalitetnega partnerstva in neizpolnjujočega
življenja. Takrat biološka družina zlorabi otroka na način, da
postane staršem substitut za njihov manjko, npr. nadomestni
partner, prijatelj, terapevt, celo eden od staršev ali grešni kozel. Skratka, mehanizem v ženski za stik s svojim sebstvom je
poškodovan. Postane preveč prijazna, povsod in na vsakogar
skuša narediti dober vtis, pomaga vsepovsod, četudi je ne prosijo. Ženska prične izgubljati svojo psihično trdnost. Prične se
počutiti prezeblo, osamljeno in pripravljeno narediti karkoli, da

Definicija Divje ženske narave ni podivjana ženska, ki
deluje noro ali neobvladano. Ne izgubi primarne socializacije in človeškosti. Pomeni povsem nasprotno.
Za divjo naravo je značilna bogata integriteta. Pomeni
bivati v svojem telesu z gotovostjo in s ponosom, ne
glede na njegove darove ali omejitve, govoriti in delovati skladno z zavedanjem, črpati iz prirojenih ženskih
moči intuicije in čutenja, zaživeti svoje cikle, biti zavesten, buden, najti tisto, čemur pripadaš, nastopati z
dostojanstvom, ohranjati čim več zavesti in nenehno
delati na sebi. Divja ženska narava je vir ženskega.
Več o nezdravem prilagajanju prijazne ženske v partnerskem odnosu v naslednji številki Stoje.
> Ana Hromc

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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HELENA GREGORC
Helena je športnica od glave do peta. Vedno znova nas navdušuje s svojimi
idejami in dobro voljo. V intervjuju vam želimo predstaviti osebo, ki je s svojim
delom v društvu ogromno pripomogla k ozaveščanju starejše populacije o pomembnosti redne telovadbe, ki lahko doprinese k kvalitetnemu in zdravemu
preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Prav tako se lahko od nje veliko
naučimo tudi mladi, predvsem pa nam je lahko vsem za zgled, kaj pomeni
živeti polno življenje.
telovadnicah za aerobiko mi je dalo osnovo, da sem lahko na Fakulteti za šport naredila izpit za inštruktorico aerobike. Moji
mentorji in predavatelji so bili in so še
danes sama eminentna imena (dr. Meta
Zagorc, dr. Berčič, dr. Petra Zaletel, dr.
Sila, dr. Bravničarjeva, dr. Ravnik), ki so
mi predali ogromno znanja o skrivnostih
telesa, gibanju, zdravju, prehrani, razvoju
motoričnih sposobnosti, komunikaciji ter
prenosu znanja na skupine, ki jih vodiš.
Pri vodenju aerobike želim predvsem
ozavestiti ljudi o pomembnosti redne
aktivne vadbe za vzdrževanje zdravja in
ohranjanja kakovostnega življenja.

Koliko let si že članica Narodnega
doma?
Mislim, da sem društvu zvesta že od leta
1972. Kar lepa doba, a ne?
Ja, res je. S katerimi športi pa si se
ukvarjala v mladosti?
Bilo je vsega po malem. V šolskih letih mi
je bila najljubša gimnastika, gospa Knavs
pa me je naučila tudi nekaj osnovnih baletnih korakov. Kasneje sem sodelovala
še v različnih folklornih skupinah v okviru
društev. Skratka, gibanje in ples sem ljubila od mladih nog, zato sem sodelovala,
kjer je bilo le možno.
Kako in kdaj si odkrila aerobiko ter postala inštruktorica?
Prve aerobne korake in določene gibalne
strukture sem povzela po Meti Zagorc,
saj sem sodelovala v prvih skupinah pod
njenim vodstvom, ki so se pojavile v Ljubljani. Kasneje sem se odločila, da svoje
znanje obogatim. Veliko »kilometrine« v

Tvoje drugo področje oz. strast pa je
joga. Povej nam, kako je potekalo odkrivanje skrivnosti joge in kaj z vadbo
jogo dosežemo?
Z jogo sem se začela spoznavati celo prej
kot z aerobiko, v bistvu pa sta obe šli z
roko v roki. Najprej sem sama prebirala
različno literaturo, potem pa sem bila 12
let učenka pri prof. Nikolaji Žitnik. Hvaležna sem ji za znanje o jogi, ki sem ga
kasneje izpopolnjevala tudi drugje. Po
dolgoletni vadbi joge in na prigovarjanje
mojih tečajnic ter ob podpori mojega
moža, sem posnela videokaseto o jogi s
predstavitvijo položajev, ki so opremljeni
z navodili in pojasnili. Kasneje smo pripravili tudi DVD. Na sam izdelek sem zelo
ponosna, saj je bilo v ta projekt vloženega
veliko truda, najbolj pa me veseli, da je
bil dobro sprejet med ljudmi in se ga da
dobiti v trgovinah po vsej Sloveniji.
Glede učinkov redne vadbe joge bi lahko
govorila še in še. Mislim, da je njeno bistvo v doseganju celovitosti. S tem mislim na ohranjanje telesne učinkovitosti
v vseh pogledih. Vedeti moramo, da je
»gibalna naložba« iz preteklosti in sedanjosti bogastvo za prihodnost. Pri mladih
ljudeh z redno telesno vadbo dosežemo,
recimo graciozen gib, hojo, korak. Mišice pri jogi postanejo dolge, kar vpliva
na skladno postavo, samozavestno držo
in zdrav videz telesa ter notranje zadovoljstvo. Kasneje, nekje po 50. letu starosti pa začnemo razmišljati predvsem o

zdravju in dobrem počutju in tudi na tem
področju nam redna vadba joge lahko pomaga pri ohranjanju gibljivosti sklepov in
mišične napetosti. Poleg tega zavestno in
polno dihanje pri jogi zvišuje pljučno kapaciteto in umirja duha. Skratka, vse to
so učinki, ki nam ohranjajo moči in s tem
zavirajo staranje.
Zakaj misliš, da je vadba pri starejših
tako pomembna in kakšna naj bo?
Na strokovnem posvetu z naslovom Šport
starejših za danes in jutri leta 2005, ki
sem se ga udeležila, je bila ena od predavateljic tudi mag. Erna Kraševec Ravnik iz Inštituta za varovanje zdravja RS. Z
njeno mislijo oz. pozivom »Gibaj se veliko
in videl boš razliko« je povedala vse. Vse
teoretiziranje nič ne pomaga, če se sami
ne odločimo nekaj narediti zase. Res pa
je, da mora biti v tem primeru vadba prilagojena starejši populaciji. To pomeni,
da mora biti intenzivnost primerna, gibi
ne smejo biti sunkoviti, koraki naj bodo
nizko odbojni. Zaradi pritiskov na sklepe
nog in hrbtenice lahko izpustimo tek ter
raje poizkusimo s hitro hojo ali nordijsko
hojo. Pri upogibanju hrbtenice moramo
paziti, da so upogibi naprej in nazaj nežni, stranski upogibi naj bodo kontrolirani. Zelo pomembne so tudi vaje za ravnotežje in koncentracijo ter ritem, refleks
in koordinacijo. Pri zelo starih ali celo
bolnih osebah pomeni napredek že ohranjanje fizičnega stanja, pri malo mlajših
in zdravih pa ni nič narobe, če si le-ti postavijo izzivalne cilje. Predvsem naj vam
bo redna vadba užitek in razvedrilo in ne
tlaka. In še to: ko vam uspe premagati
svoj lastni notranji upor, se lahko razglasite za junaka!
Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost?
Joga nas uči, da si moraš, ne glede na
starost, vedno postaviti cilje, da bi imelo tvoje življenje smisel. Želim še naprej
širiti dobro misel o aktivnem življenju in
vesela bom, če mi bo uspelo posneti še
en DVD o dinamični jogi.
> Sašo Barle

Program praznovanja je športno obarvan in predvsem oblikovan po
vaših/otrokovih željah in potrebah. Za najmlajše imamo pripravljene
različne poligone, elementarne igrice in plesne točke, za malo
starejše pa skoke na mali prožni ponjavi, globinske skoke in igre z
žogo. Skratka, naši animatorji poskrbijo za to, da otrokom ni nikoli
dolgčas in da so starši tudi na ta dan brez skrbi.
traja 2 uri in pol in zajema 2 uri
telovadbe z animatorji (2 animatorja na skupino do 15. otrok) v veliki
telovadnici in pol ure spremljevalnega programa s pogostitvijo za
povabljence v mali telovadnici (hrano in pijačo ter pribor za pogostitev
prinesete sami, razen če se ne dogovorimo drugače), poleg tega pa za
vas pripravimo tudi vabila za zabavo, eno pijačo za vsakega povabljenca
ter darilo in foto-album na zgoščenki za slavljenca.
Cena za
za skupine do 15 otrok
je za člane društva 105 EUR, za nečlane pa 115 EUR. V primeru
večjega števila povabljencev ali želje, da pogostitev pripravimo mi,
se za ceno praznovanja posebej dogovorimo.
Termini predvideni za
, so ob
sobotah in nedeljah ob 10., 14. ali 17. uri. Potrebna je rezervacija
najmanj 5 dni vnaprej.

