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Nadaljevanje na naslednji strani

24. mednarodno sreËanje 
laringektomiranih v 
Zagrebu

Pozdravni nagovor. (Foto D. Papež)

Hrvatska zajednica laringektomi-
ranih (HZL) je v času od 7. do 9. 
februarja v Zagrebu organizirala  

tradicionalno, že 24. mednarodno sreča-
nje laringektomiranih, ki se odvija v poča-
stitev dneva sv. Blaža, priprošnjika zoper 
bolezni grla. Čeprav so se ta srečanja pred 
24 leti pričela v  Thalasotherapiji v Crikve-
nici in jih je bila tudi pretežna večina do 
sedaj izvedenih tam, so se letos odločili, 
da bo to srečanje v Zagrebu, saj največje 
društvo Znotraj HZL, to je Zagrebački klub 
laringektomiranih, praznuje svojo 40. letni-
co obstoja. Ob teh dveh dogodkih pa so 
prizadevni organizatorji pripravili še bogat 

strokovni simpozij, z izvrstnimi predavatelji 
in aktualnimi temami s področja zdravlje-
nja raka na grlu in nege laringektomiranih 
oseb. Poskrbeli pa so tudi za prijetno dru-
ženje in odlično organiziran tradicionalni 
ples v maskah, na katerem so nekateri 
vztrajali skoraj do jutranjih ur.

Ena od posrečenih domislic organizator-
jev srečanja je bila tudi ta, da se je celoten 
program odvijal na enem mestu, to je v 
hotelu »I« v Remetincu,  ki ima dovolj sob 
za namestitev številnih gostov pa tudi več 
prostornih dvoran, kjer je bilo brez težav 
mogoče izvesti celoten program. Sre-
čanja se je udeležilo več kot 150 oseb. 
Poleg našega društva, ki sva ga to pot 
predstavljala le D.Papež in jaz s sopro-

gama, so bili prisotni še predstavniki že 
ustanovljenega društva laringektomiranih 
iz Vojvodine (Srbija), društva v nastajanju 
iz Sarajeva (BIH) in Makedonije, vodstva in 
člani vseh 11 Klubov laringektomiranih, ki 
sestavljajo HZL, predstavniki firme Fahl in 
Atos iz Nemčije, ki proizvajata pripomočke 
za laringektomirane ter  številni predstoj-
niki  bolnišnic iz Zagreba in širše okolice, 
kjer se izvajajo laringektomije. Svečane 
otvoritve se je udeležil tudi zagrebški žu-
pan Milan Bandić, ki je v svojem nagovoru 
pohvalil delo Zagrebškega kluba in HZL 
in zagotovil, da bodo mestne oblasti še v 
naprej materialno podpirale njuno delova-
nje. Prisotni so bili tudi  drugi predstavniki 
lokalnih oblasti in humanitarnih organizacij  
ter medijev.

Po številnih pozdravnih govorih in čestit-
kah, sem tudi sam dobil priložnost, da v 
imenu našega društva in CEL- Konfede-
racije laringektomiranih Evrope, pozdravim 
navzoče ter izrečem čestitke ob 40. letnici  
to je jubileju,  s katerim se lahko ponaša le 
malo društev.

Zagrebački klub laringektomiranih  je  leta 
1974, na pobudo akademika Iva Padova-
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Zmagovalna skupina mask Stomice. (Foto M. Manestar)

Na ogledu Zagreba. (Foto M. Manestar)

na ustanovila grupa zagrebških laringek-
tomiranih , saj je takrat v evropski stro-
kovni javnosti že dozorela ugotovitev, da 
je za  uspešno vsestransko rehabilitacijo 
laringektomiranih oseb, še posebej pa za 
njihovo resocializacijo, potrebno oblikovati 
društva, klube ali skupine, v katere bi se la-
ringektomirani prostovoljno vključevali  in v 
njih aktivno delovali. Klub je začel uspešno 
delovati, vendar le na področju Zagreba 
in navezovati stike s podobnimi društvi iz 
sosednjih držav, med drugimi tudi z našim 
društvom, ki je bilo iz podobnih razlogov 
kot v Zagrebu, ustanovljeno leta 1982, na 
pobudo akademika Vinka Kambiča. Zgle-
dno sodelovanje je bilo začasno prekinje-
no v času burnih dogodkov v zvezi z raz-
padom nekoč skupne države Jugoslavije 
in ustanovitvijo samostojnih držav Sloveni-
je in Hrvaške. Obnovilo pa se je leta 1995, 
ko smo se predstavniki društva udeležili 5. 
mednarodnega srečanja laringektomiranih 
v Crikvenici, ki ga je takrat, v počastitev 
dneva sv. Blaža, organizirala tamkajšnja 
rehabilitacijska klinika Thalasotherapija. 

Pravi razcvet sodelovanja pa se je pričel 
z letom 2001, ko je vodenja Zagrebačkog 
kluba prevzel prim.dr. Miloš Manestar. Od 
takrat je naše sodelovanje konstantno in 
učinkovito. Kjer koli je mogoče, si medse-
bojno pomagamo, izmenjujemo izkušnje in 
na vseh nivojih utrjujemo sodelovanje. 

Prim.dr. M.Manestar je, zahvaljujoč svo-
jemu strokovnemu znanju, komunikativ-
nosti in organizacijskim sposobnostim, 
znal okoli sebe zbrati ekipo prizadevnih 
sodelavcev, med katerimi je treba posebej 
omeniti logopedinjo mag. Tamaro Živković 
Ivanovič, s katerimi mu je uspelo k sodelo-
vanju z društvom pritegniti stroko (kirurge, 
logopede in drugo rehabilitacijsko osebje 
na Hrvaškem), humanitarne organizacije 
(Hrvatska liga protiv raka) in predstavnike 
izvršne oblasti. Rezultat tega je bila usta-
novitev Klubov laringektomiranih po vsej 

Hrvaški (sedaj jih je že 11) in leta 2006 
ustanovitev Hrvatske zajednice laringek-
tomiranih-HZL, katere predsednik je sedaj 
prim.dr. M.Manestar. HZL ni dejavna samo 
na Hrvaškem temveč tudi v CEL (Konfe-
deracija laringektomiranih Evrope), saj je 
bil prim.dr. M. Manestar več let podpred-
sednik te organizacije. Leta 2006 je HZL 
v Crikvenici zelo uspešno organizirala VII. 
Kongres CEL. Ob tej priliki je na zaključ-
ni slovesnosti prvič, pod vodstvom mag. 
Tamare Živkovič Ivanovič nastopil zbor 
pevcev laringektomiranih, ki si je nadel na-
ziv- Optimisti in zapeli pesem »Marijana«. 
Ta pesem je  navdušila številno občinstvo 
pa tudi pevce same tako, da so se odločili, 
da bodo pričeli z rednimi vajami. Kmalu so 
postali poznani. Vabljeni so bili na številne 
prireditve, posneli so svoj CD,  predstavili 
so se na hrvaški TV, opazil jih je tudi ame-
riški CNN in jih predstavil svetovni javnosti. 
Vse to je vzpodbudilo novo nastajajoče 
klube na Hrvaškem, da so tudi oni pristo-
pili k formiranju pevskih skupin laringekto-
miranih, kar je postala pomembna oblika 
delovanja Klubov.

Najzaslužnejši za  uspešen  razvoj organi-
ziranosti laringektomiranih na Hrvaškem in 
njihove vloge pri rehabilitaciji laringektomi-
ranih oseb, je brez dvoma prim.dr. Miloš 
Manestar.  On je tudi tisti, ki si je ves čas 
prizadeval za tesno, prijateljsko sodelova-
nje med našim društvom in HZD ter nje-
nimi Klubi. Sled tega, je naš Izvršni odbor 
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Na prednovoletnem srečanju. (Foto F. Plantan)

sprejel sklep, da se prim.dr. Milošu Mane-
stru podeli naziv: Častni član Društva larin-
gektomiranih Slovenije. To priznanje sem 
mu z največjim veseljem predal na tej pro-
slavi. Zvečer je sledil drugi višek celotnega 
programa srečanja, to je, svečana večerja 
ter nato druženje, povezano s plesom v 
maskah, ki je svoj višek dosegel z izborom 

najlepših mask. Zmagala je skupina Sto-
mice, ki so jo sestavljali laringektomirani iz 
Zagrebačkog kluba pod vodstvom logo-
pedinje Tamare. Skupina je ne samo, da je 
predstavila zanimive maske, temveč je tudi 
prikazala pravi  revialni plesni nastop, za 
kar pa je bilo prav gotovo potrebno vložiti 
kar precej truda. 

Srečanje se je naslednji dan končalo z 
ogledom Zagreba. Tega srečanja  se 
bomo prav vsi z veseljem spominjali, saj 
je bilo odlično organizirano. Želimo si lah-
ko le, da bi bilo takih srečanj med našimi 
društvi še več.

Slavko Ribaš 

Iz podroËnih klubov

Prednovoletno sreËanje 
PK Dolenjske in Bele krajine
PK Dolenjske

Staro leto neumorno in vztrajno koraka proti 
koncu, pa smo se srečali 14.12.2013 ob 12 
uri v gostilni Žagar v Birčni vasi.

Kot je že običaj, smo se najprej poklonili z 
minutnim molkom preminulim članom v leto-
šnjem letu. Nakar nam je naš vodja g. Nikola 
podal letno poročilo, da smo se malo spo-
mnili kaj vse smo počeli preko celega leta. 
Moram napisati, da smo bili kar uspešni v iz-
vajanju programa, namreč, kar smo si zadali 
smo tudi izpeljali. Zbralo se nas je kar lepo 
število, nakar se je začela živahna debata, 
ura in pol se je kar hitro obrnila in iz kuhinje 
so že prihajali omamni vonji po dobrotah. Še 
preden smo začeli s kosilom, sta nas v dobro 
voljo spravila naša dobra, vesela iz zabavna 
muzikanta. Po obilnem kosilu smo nadaljevali 
s sladkarijami in seveda s plesom, tako smo 
vsaj del kalorij pokurili.

Naš vodja g. Nikola s soprogo Ano in pover-
jenikom g. Francem Plantanom, so pripravili 
res bogat srečelov. 

Sobotni dan nam je kar prehitro minil, prišel 
je čas slovesa, prisrčno smo se poslovili, si 
zaželeli vse lepo v prihajajočem leti, v prvi vr-
sti zdravja, vse ostalo bomo pa že kako, saj 
smo navajeni skromno in počasi...Razšli smo 
se s polno optimizma na skorajšnje snidenje.

V imenu društva naše regije, želimo vsem 
članom društva in njihovim družinskim čla-
nom srečno zdravo in veselo » Novo leto 
2014«

Lep pozdrav vsem Ivana in Jože Prešiček

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak

Urednica: Marija Tomšič
Član uredništva: Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: Gorazd Meden

Naslov društva:
DLS

Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

NOVI ČLANI
Žurej Ivan - Nova Cerkev
Krivec Anton - Podplat
Katič Jože - Leskovec

Horvat Marjan - Podgorci
Sajnkar Ivica - Celje
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Ga. Francka Bogataj je članica DSL že 32 let. 
Ko sva jo v januarju z Veroniko obiskala, nama  
je v prijetnem klepetu povedala, da se kar do-
bro počuti, že nekaj let živi pri hčerki Tildi in nje-
ni družini, kjer zanjo lepo skrbijo. Z nasmehom 
nama je  povedala, da bo letos na dan zalju-
bljencev - na Valentinovo dopolnila 90 let. Ko 
sva po obisku odhajala, sva ji obljubila, da jo za 
rojstni dan zopet obiščeva. Rečeno, storjeno. 
Ga. Francka je bila pri popoldanskem počitku, 
ko sva ji čestitala za častitljivih 90 let in ji po-
darila šopek rož. Zelo se je razveselila najine-
ga obiska in podarjenega cvetja. Povedala je, 
da ji hčerka Tildi za soboto že  pripravlja veliki 
žur, praznovali bodo doma v krogu družine in 
prijateljev. Zaželela sva ji veselo praznovanje in 
obljubila, da jo kmalu zopet obiščeva. 

Pavel Kalan

Ga. Francka Bogataj je 
praznovala 90 rojstni dan
PK Ljubljana

Pri 90. letih se ga. Francka še dobro počuti. (Foto P. Kalan)

VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DLS
ki bo v petek  28 . 3 . 2014 

v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani
s pričetkom ob 10. uri

1. Otvoritev Občnega zbora

2.  Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora :
a. verifikacijske komisije 

b. zapisnikarja
c. dveh overovateljev zapisnika 

4. Podelitev priznanj jubilantom

5. Poročilo predsednika o delu v 2013

6. Predlog zaključnega računa za leto 2013

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2013

8. Razprava o poročilih in glasovanje

9. Program dela DLS in finančni nart za leto 2013

10. Razno 

Po zaključku Občnega zbora bomo pripravli še družabno srečanje.

Za IO: Ivan Košak

JUBILANTI DLS V LETU 2014 

20 LET
KALAN PAVEL - JESENICE
ZAJEC MATJAŽ - LJUBLJANA
RAVAS ŠTEFAN - ŠKOFJA LOKA

10 LET
GORNIK BORIS - ŠENTILJ
HORVAT DRAGO - RADEČE
BRADAČ FRANC - LJUBLJANA
RUŽIČKI MAKSIMILJAN - SLOV. KONJICE
SAKSIDA METOD - KOBARID
KRAČUN ALBIN - LJUBLJANA
VRHOVŠEK FRANC - MOKRONOG
LARISSI TATJANA  - POSTOJNA
JAGARINEC DRAGUTIN - MARIBOR
ROZMAN JOŽE - BOHINJSKA BISTRICA
ŠČANČAR VILIJEM - MURSKA SOBOTA 
5 LET
FABJAN STANISLAV - AJDOVŠČINA
BANFI KAREL - LENDAVA
IVANČIČ DUŠAN - KOBARID
BRAČKO IVAN - MURSKA SOBOTA
DOBELŠEK SLAVKO - MOZIRJE
STAZINSKI NIKOLA - GRADAC
VOVKO STANISLAV - BRUSNICE
IVANIČ ALOJZ - LENDAVA
SLAK ŠTEFAN - MIRNA PEČ
HAMERŠEK JOŽE - PTUJ
KOŠA PETER - MARIBOR
MARINČEK TONE - ŠKOFLJICA
UCMAN JANEZ - STRAŽA


