


Spoštovani člani in podporniki KK Prule!

Ob košarkarskih jubilejih radi pogledamo v preteklost in se
spominjamo slavnih košarkarskih dogodkov, dosežkov in ljudi. Tudi v
Sloveniji je temu tako in ponosni smo na našo košarko, igralce,
trenerje in košarkarske delavce.
Na Košarkarski zvezi Slovenije cenimo preteklost zato, da bomo še
boljši v prihodnosti.
Danes ima Košarkarska zveza Slovenije 137 članov (društev), ki so
pomemben člen in gonilna sila slovenske košarke, brez katere si je
težko predstavljati razvoj te športne panoge v prihodnosti. Ravno
tako pa gre vsa zahvala za popularizacijo košarke vsem
organizacijam, ki ta šport približujejo ljudem in niso člani Košarkarske
zveze Slovenije.
Košarkarski klub Prule je pomemben član naše skupne košarkarske
družine, saj že 50 let s svojo mladostno igrivostjo skrbi za razvoj
košarke na osrednjem koncu naše države, s tem ko košarka druži
igralce tudi po koncu njihovih »aktivnih« karier, kar nas na
Košarkarski zvezi Slovenije še posebej veseli. Tradicija, ki jo
predstavlja KK Prule in trma, zaradi katere klub ohranja veteransko
ekipo, sta odraz zaupanja, spoštovanja in požrtvovalnosti, ki jo
premore klub.
Košarkarski klub Prule predstavlja kamenček v mozaiku, ki pripomore
k čim boljši vlogi košarke v družbi in k doseganju uspehov košarke v
Sloveniji.
Ob vašem jubileju vsem članom in podpornikom Košarkarskega
kluba Prule iskreno čestitam in vam naprej želim, da vaš klub tudi v
prihodnje ustvarja nepozabne spomine.

Matej Erjavec
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije



Spoštovani!

Ljubljana je čisto, zeleno, varno in prijazno mesto, v katerem
zagotavljamo kakovostno življenje vseh. Posebno pozornost
namenjamo tudi zdravemu, športnemu načinu življenja, saj se
zavedamo, da je to osnova za izpolnjeno in zadovoljno življenje na
vseh drugih področjih.
Še posebej pozdravljam športne aktivnosti veteranov in Košarkarski
klub Prule je na tem področju svetel zgled izjemne predanosti in
ekipnega dela, ki traja že celih 50 let. Ob visokem jubileju vam
iskreno čestitam in vam želim še veliko uspehov in uresničenih ciljev.
Ljubljana je zame najlepše mesto na svetu tudi zaradi vseh vas, ki se
nenehno trudite za naše mesto in meščane. Ponosen sem, da
vztrajate na svoji poti, v tem času ste dosegli ogromno, prehodili
dolgo pot od začetnih korakov pa vse do danes, ko se lahko ponosno
ozrete na vse uresničene cilje in pogumno gledate naprej v
prihodnost. Rasli in razvijali ste se skupaj z našim mestom, vesel pa
sem, da ste ime naše Ljubljane ponesli tudi po Evropi in celem svetu.

Spoštovani člani Košarkarskega kluba Prule,
ponosen sem na vaše dosedanje delo, ob obletnici pa vam poleg
nadaljnjih uspehov želim predvsem negovanje medsebojnega
spoštovanja in tovarištva, na katerih ste zgradili vašo dosedanjo
košarkarsko zgodbo. Ravno prijateljstvo, solidarnost in to, da znamo
spoštovati drug drugega, dela našo prelepo Ljubljano tako posebno!

Hvala in srečno!

Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana



Bilo je 12. aprila leta 1961, ko so Jurija Gagarina izstrelili v zemeljsko orbito.  Čeprav so ga
kot prvega človeka ravnokar izstrelili v vesolje, so bile njegove prve besede namenjene temu,
kar je nanj naredilo največji vtis.
Besede prvega človeka v vesolju so bile: "Nebo je črno in zemlja je modra."

Ajej, Jurij, to pa ne bo držalo, saj vemo da je zemeljska prst bržkone temna in nebo modro....
Ampak Jurij je zemljo opazoval iz druge točke gledanja. In imel je prav.

Ta tekst v biltenu je namenjen praznovanju dneva veteranske košarke v Sloveniji in hkrati
praznovanju 50 let delovanja KK Prule - sedaj veteranskega Košarkarskega Kluba Prule.

Jurij Gagarin pa je (vsebinsko gledano) stičišče teh dveh praznovanj, čeravno se to sliši sila
nenavadno.

Za razumevanje veteranske športne aktivnosti v našem času je zelo pomembno, da
spremenimo točko gledanja in se kot Jurij Gagarin v časovnem smislu odmaknemo od
današnjih dni, s tem pa se slika veteranske športne aktivnosti (s tem tudi košarke) popolnoma
spremeni.
Veteranski košarkarji smo iz današnje točke gledanja nekakšni postarani ljudje, ki se podijo
za žogo in skačejo v zrak kot mali otroci, če žoga spolzi skozi obroč. V določenem smislu za
marsikoga malo čudaki. Pred kratkim, recimo pred 40 leti namreč veteranskega športa
praktično sploh ni bilo.
S skokovitim podaljšanjem življenske dobe se je rodil moderen fenomen, ki se mu reče
veteranski šport. Ali drugače povedano, vsi veteranski športniki v tem času nismo neki na pol
starčki, ampak pionirji neke nove dobe. Dobe, ko bo športna aktivnost nekaj povsem
običajnega v letih do 70, 80 ali ščasoma še več. Tako bo namreč izgledala prihodnost.

Iz časovno oddaljene točke gledanja, smo namreč PIONIRJI. Za ta uvid v neko drugačno
resničnost pa nas ni potrebno izstreliti v vesolje, ali pač. Vse športne zveze bodo sčasoma
morale na ta »polet v vesolje« in uvideti, da veteranski šport ni neka anomalija, ampak
prihodnost razvoja športa.
Točno tako. Po tisočletjih človeškega bivanja, se je skokovito povečal delež starejših ljudi, ker
ljudje pač živimo bistveno dlje. V Sloveniji je že več kot tretjina ljudi starejših od 60 let. In to
razmerje se še kar povečuje. Toda z daljšanjem življenske dobe se ne podaljšuje mladost,
ampak se podaljšuje starost. Res pravo gojišče za veteranski šport.

No, ker smo pa že pri pionirjih omenimo še stično točko z jubilantom - KK Prule.
Naklučje je, da je Jurij G. (Jurij Gagarin, po naključju tudi sin tesarja, kot ena druga slavna
oseba iz Nazareta) prav tako po naklučju soimenjak Jurija G. (Jurija Gartnerja) člana KK
Prule, ki ga je usoda izstrelila v Nemčijo za lepši kos kruha in s tem omogočila klubu
povezave za prve nastope v tujini.
V Sloveniji smo z udeležbami na teh turnirjih postali pionirji mednarodnih košarkarskih
tekmovanj, čeravno smo tedaj mislili, da Nemci nimajo pojma od pojma kar se košarke tiče.
Jasno, v primerjavi z nami.

KK PRULE V KLUBU PIONIRJEV VETERANSKEGA ŠPORTA



V bistvu je bil KK Prule šest let po Gagarinovi izstrelitvi v vesolje ustanovljen kot veteranski
klub, saj je deloval kot običajen klub le malo let, vse do skokovitega preboja v prvo slovensko
ligo. Vendar je bila potreba po novem rally BMW dirkalniku nekega gospoda pač prevelika in
so s »slavnimi« Portoroškimi sklepi razpustili celo množico klubov.
S tem dejanjem pa je bilo nehote zasejano seme veteranske košarke v Sloveniji. KK Prule
smo se pač prvi organizirali kot veteranski košarkarski klub. Redno smo se udeleževali
turnirjev v tujini in kot prvi nastopili na veteranskem svetovnem prvenstvu v Helsinkih.
In plaz se je usul.
V Montevideju je bilo že cela kopica slovenskih ekip (6) in naslednja leta ni bilo več
tekmovanja na svetovni ali evropski ravni, da se mnoge veteranske ekipe v Slovenijo ne bi
vračale z medaljami. KK Prule je leta 2001 organiziral svetovno prvenstvo in dobil priznanje
za najbolje organizirano prvenstvo. Torej, še ena zlata medalja posebne vrste.
Teh slavnih in bleščečih uspehov je bilo precej, ampak to nima smisla ponavljati, ker menda
to že vsi veste.
Nima smisla da se bobnamo po prsih z visokimi uvrstitvami, medaljami in celo osvojenim
evropskim prvenstvom. To je slej ko prej posledica tega, da živimo (kot je rekel Lipe) od
ponedeljka do petka in od petka do ponedeljka.
V petek in ponedeljek so namreč treningi. Tam je košarka, tam so prijatelji, tam je smeh in
veselje, tam je naša neizgubljena otroška duša.
Če bi Jurij Gagarin sedaj gledal iz vesolja in imel poleg tega še zelo dobra očala (drugače nas
ne bi mogel videti), bi bile njegove besede vsekakor take: »Čestitam KK Prule za Abrahama«.



KK Prule - Dunajski filharmoniki

……. Poletje se pričenja in rahel veter nam kuštra že delno sive lase, ljubljanske Urške
prihajajo na Prulski most, pa jih nihče več ne ugrabi. Odšli smo iz Pruskega mostu,
pravzaprav nismo odšli, temveč smo morali zapustiti naše rodne Prule. Begali smo po
ljubljanskih dvoranah in končno našli mir v dvorani, kjer je užitek igrati košarko. Da,
prav ste prebrali, igramo košarko dva-krat tedensko, čeprav jih štejemo od 45 do 71 let.

Prule so edinstven veteranski košarkarski klub. Edinstven v marsičem: po trmoglavosti
a složnosti, po zaprtosti a dostopnosti, po edinstvenem prijateljstvu a rivalstvu, po
požrtvovalnosti in zaupanju. Odlične lastnosti, ki so vodilo napredka.

V svoji 50 letni zgodovini, je klub doživljal vzpone in padce. Po uspehih igranja celo v 1.
Slovenski košarkarski ligi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in po nerazumljivih
Portoroških sklepih, ki so klub skoraj utopili, se je klub prelevil v veteranski košarkarski
klub v obdobju 1977 do 1979. Zavzetost in pripadnost članov je pripomogla k klubski
prepoznavnosti, ne samo doma temveč širom v tujini. Predstavljali in promovirali smo
Ljubljano, najlepše mesto na svetu, in Slovenijo, najlepšo deželo na svetu, praktično po
celotnem svetu. Zaradi svoje trme, zagnanosti in pripadnosti košarki je pred dvajsetimi
leti klub postal pionir razvoja veteranske košarke na slovenskem, morda celo
simbolizira preporod veteranske košarke v Sloveniji (o tem naj spregovorijo športni
zgodovinarji). Odličen zgled so izkoristili številni drugi klubi, ki stremijo in sledijo
stopinjam k vrhu legendarnega KK Prule.

Navdih ponosa se mi porodi, da sem dolgoletni predsednik takšnemu članstvu, kar pa
vselej ni lahko. Želel sem biti vedno prvi med enakimi, kar omogoča demokratičnost in
transparentnost. Vodilo mi je (bilo): delaj in ustvarjaj, kot da denar ni potreben; ljubi
košarko, kot da nikoli nisi imel ranjenega srca; pleši v igranju, kot da te nihče ne vidi.
Dosegli smo skoraj športno in duhovno popolnost, skoraj ničesar ni moč več dodati. A
popolnost je, ko ni ničesar več kar bi bilo mogoče odvzeti. KK Prulam te edinstvene
popolnosti ni moč vzeti.

Prulski ambasadorji veteranske košarke smo pustili neizbrisen pečat.

Še na mnoga uspešna športna leta prulčani!

Dr. Vincenc Butala
Predsednik KK Prule



Igrišče 1
12:10
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Igrišče 2
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12:10
13:20
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Igrišče 3

12:10
13:20

15:40
16:50
18:00

KK Kaja, Grosuplje     :     Identiks

Veteranke Ljubljana 1     :     Veteranke Ljubljana 2

Tolmin     :     Prule
Trnovo, Ljubljana     :     VKD Štajerska

Identiks     :     Ponirki

Slovenija 55+     :     Aikea Portorož
VKD Štajerska     :     Zlatorog Laško

Rakete Maribor     :     Veteranke Ljubljana 2
KK Kaja, Grosuplje     :     Maksibasket Venezia

Rakete Maribor     :     Veteranke Ljubljana 1

Ponirki     :     Maksibasket Venezia
Tolmin     :     Croatia team 60+
Prule     :     Aikea Portorož

Zlatorog Laško     :     Slovenija 55+
Kočevje     :     Croatia team 60+

Prule     :     Vlada RS

RAZPORED TEKEM

do 45 MOŠKI 45+ MOŠKI 55+ MOŠKI 45+ DEKLETA

11:00

Trnovo, Ljubljana     :     Kočevje

DAN VETERANSKE KOSARKE

ŠPORTNI DEL PRIREDITVE
Športna dvorana Osnovne šole Kašelj v Ljubljani, v soboto, 3.6.2017.



Vsak član vsake ekipe prejme bon za hrano in pijačo. Na voljo so 3 različne vrste
hrane. Pijača po lastni izbiri.
Dodatna ponudba hrane »Ekipe Borbona kulinarika & catering« in pijače po ceniku.
Skozi celotno prireditev bo potekal zabavni del s presenečenji.

Za vse igre je potrebno plačilo za udeležbo, zbran denar pa gre v celoti za
pomoč otrokom iz siromašnih družin, za Program BOTRSTVO in POMEŽIK
SONČKU.

Vsako polno uro poteka ISKANJE ZAKLADA. Udeležba za iskalca zaklada je 5 EUR.
Nagrada - najden zaklad.
Tekmovanje v prostih metih - 5 metov (vsak lahko poskuša večkrat). Udeležba
vsakič 5 EUR.
Finale zadnjih (!) najboljših 5 tekmovalcev na izločanje ob 18:45. Lepa nagrada za
zmagovalko ali zmagovalca.

Večerni del - nastop sedemčlanske skupine »EMŠO Blues Band« - stari rock in
blues - vabljeni na ples.
Protokolarni del ob cca 19:30 uri. Predviden zaključek prireditve ob 22:00 uri.

Ogled fotografij i-phone in URL: http://prule.si21.com

DRUŽABNI DEL PRIREDITVE

Košarkarski klub Prule

Ulica Jana Husa 20, Ljubljana
Internet: http://prule.si21.com
E-pošta: prule@si21.com  ali  vincenc.butala@fs.uni-lj.si


