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»Navijači«v aquapolisu. (Foto S. Ribaš)

Nadaljevanje na naslednji strani

Kot že šestnajstič do sedaj, smo tudi 
letos od Zveze hrvaških laringek-
tomiranih dobili povabilo, da se v 

okviru vsakoletnega praznovanja dneva 
sv. Blaža, priprošnjika zoper bolezni na 
vratu in grlu, udeležimo 22. mednarodne-
ga srečanja laringektomiranih in strokov-
nega simpozija, ki ga ob tem organizira 
Hrvatsko društvo za ORL, Hrvatsko dru-
štvo za tumore glave i vrata ter Klinika za 
ORL iz Osijeka. Seveda smo se vabilu od-
zvali, čeprav to pot, zaradi vsesplošnega 
varčevanja, v skromnejši zasedbi.

Vsa dosedanja srečanja so bila v 

Sre~anje 
v Bizova~kih 
toplicah

Crikvenici, v tamkajšnji rehabilitacijski kli-
niki Thalassotherapiji, ki pa jo letos pre-
navljajo, zaradi česar tam ni bilo mogoče 
organizirati srečanja, z vsemi aktivnostmi, 
ki so povezane s to prireditvijo.

Da se ne bi prekinila tradicija, je organi-
zacijo letošnjega srečanja prevzel, pred 
dobrim letom ustanovljen Klub laringek-
tomiranih osoba Osijek, ki deluje v sklopu 
Hrvaške Zveze laringektomiranih, s čemer 
je hotel dokazati, da je, kljub svoji »mla-
dosti«, sposoben organizirati tudi tako za-
htevno prireditev s številnimi aktivnostmi, 
ki se je je udeležilo skoraj sto udeležencev, 

med katerimi je bilo, poleg laringektomira-
nih, veliko ORL zdravnikov in logopedov iz 
številnih hrvaških ORL klinik.

Za kraj srečanja so izbrali hotelski kom-
pleks Bizovačke toplice, ki se nahaja okoli 
20 km severozahodno od Osijeka, v tipič-
ni slavonski vasi Bizovac. Tu so okoli leta 
1970, ko so vrtali poskusne vrtine, da bi 
našli nafto ali plin, v globini okoli 1800 m 
naleteli na vročo vodo (okoli 96 stopinj C), 
ki je slanega okusa (ostanek Panonskega 
morja) in vsebuje številne minerale, med 
njimi tudi jod, kar jo uvršča v eno od naj-
toplejših hipertermalnih vod v Evropi.

Sprva je voda iz vrtine odtekala v odvodne 
jarke, ko pa so domačini spoznali njeno 
zdravilnost za lajšanje bolečin pri raznih 
revmatskih obolenjih in poškodbah mišič-
no-kostnega sestava, so pričeli z gradnjo 
vse večjih bazenov, kar je leta 1986 pri-
vedlo do izgradnje sedanjega zdravili-
ško športno-rekreacijskeca centra. Hotel 
Termia, ki je v sklopu tega centra, razpo-
laga z 205 posteljami in več prostori, kjer 
se lahko izvajajo predavanja, predstavitve, 
zabave in druge aktivnosti. V sklopu cen-
tra je tudi večnamenski kopališki center 
Aquapolis z 9 bazeni, različnih velikosti in 
namembnosti. Torej, pogoji za izvedbo le-
tošnjega srečanja tu so bili kar pravšnji.
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Zbori so dokazali kaj vse se lahko doseže z redno vadbo. (Foto  S. Ribaš)

Ples v maskah se je razpotegnil pozno v noč. (Foto S. Ribaš)

Za petek, 3. februarja, ko naj bi se s so-
progo Eriko in našim članom, Jožetom 
Gregorčičem, s svojim avtomom podal na 
pot proti Bizovcu, vremenska napoved ni 
bila posebno vzpodbudna. Napovedano 
je bilo oblačno vreme s sneženjem. Kar 
nekaj pomislekov je bilo, ali bi v takem vre-
menu sploh šli na tako dolgo pot ali ne, 
vendar smo se končno odločili, da gremo, 
saj bi bila naša odsotnost pri naših hrva-
ških prijateljih težko razumljena, zanašali 
pa smo se tudi na to, da je vse do Osijeka 
avtocesta in ta bo prav gotovo splužena in 
primerna za vožnjo.

Do Zagreba je bila cesta res suha in 
vožnja je bila kar prijetna, od tu naprej pa 
je pričelo snežiti in čim dlje smo se peljali, 
tem močnejše je naletaval sneg. Čeprav so 
se cestni delavci trudili s čiščenjem ceste, 
je bila ta vse bolj zasnežena in spolska, kar 
je znatno vplivalo na hitrost vožnje. Tako 
smo prispeli na cilj šele pozno popoldan, 
ko se je že pričelo mračiti.

Presenetil pa nas je pogled na vhodno 
fasado toplic, saj daje vtis, kot da si prišel 
pred kak grad. Tudi vhodna avla, kjer je 
recepcija, je bila ogromna in visoka, iz 
nje pa so v neznane smeri vodila številna 
stopnišča. Arhitekt, ki je načrtoval to 
zgradbo, prav gotovo ni razmišljal o ra-
cionalnosti in ekonomičnosti poslovanja v 
takem objektu. Tudi razporeditev sob, kot 
ostalih prostorov je bila zelo zapletena in 
kar nekaj časa je bilo potrebnega, da si 
se pravilno orientiral in našel željeni pros-
tor. Zato me ni čudila pripomba enega 
od udeležencev srečanja, ki je izjavil: »Če 
kje, bi tukaj potreboval GPS (napravo za 

satelitsko orientacijo)«.

Tudi zakonca Štupar in Igor Barušič so 
srečno pripotovali iz Maribora. Kmalu smo 
se srečali tudi s hrvaškimi prijatelji, ki jih 
je večina, ravno zaradi težav na cestah, 
pripotovala z avtobusom. Snidenje je bilo 
prisrčno, saj se z mnogimi poznamo že 
vrsto let.

Sobotni program se je začel odvijati takoj 
po zajtrku, s sveto mašo in blagoslovom 
grla. Po kratkem premoru za kavo pa se je 
ob 10. uri pričel strokovni simpozij. Po poz-
dravnih nagovorih organizatorjev in pred-
stavnikov Osiječko-baranjske županije je 

sledilo presenečenje, nastop združenih pe-
vskih zborov laringektomiranih iz Zagreba, 
Reke, Osijeka in Karlovca, pod vodstvom 
logopedinje, Tamare Živkovič-Ivanovič. Že 
nekaj let poslušam nastope posameznih 
zborov, vendar jih moram to pot pohvaliti, 
saj so s svojim že dokaj ubranim petjem 
dokazali, da tudi laringektomirani, z redno 
vajo, lahko dosežejo marsikaj. 

Sledila so strokovna predavanja pred-
stavnikov ORL klinik iz Hrvatske o meto-
dah zgodnjega odkrivanja raka na grlu, 
zdravljenju napredovanega raka na grlu, 
probiotikih in komplikacijah pri govornih 
protezah, raku grla kot javno-zdravstve- 
nem problemu in vlogi društev lar-
ingektomiranih pri govorni rehabilitaciji. 
Predavanja so bila zelo zanimiva, podana 
na razumljiv način ter opremljena z boga-
tim slikovnim materialom.

Iz dvorane, kjer so bila predavanja, smo se 
preselili na drugi konec hotela, v Aquapolis, 
področje bazenov s termalno vodo, kjer je 
bilo v enem izmed njih predvideno tek-
movanje laringektomiranih v plavanju. 
Toliko »navijačev«, kot se jih je zbralo ob 
bazenu to pot, na teh tekmovanjih še ni 
bilo. Žal pa je bilo tekmovalcev le pet, saj je 
mnoge dosedanje udeležence zaustavila 
bolezen pa tudi »varčevanje« zaradi rece-
sije, ki ni posebnost samo pri nas, temveč 
tudi na Hrvaškem. Kljub temu pa je bilo 
tekmovanje srčno, saj so plavalci, da bi 
dosegli čim boljši rezultat, iztisnili iz sebe 
še zadnje atome svoje moči, za kar so bili 
nagrajeni z glasnim aplavzom. Seveda pa 
samo tekmovanje ni bil glavni namen tega 
dela programa prireditve, temveč je bil to 
prikaz, da tudi laringektomirani lahko, ob 
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Fasada Toplic daje vtis kot, da si prišel pred kak grad. (Foto S. Ribaš)

uporabi ustreznih pripomočkov, »uživajo« 
vse dobrobiti vode.

Popoldne je bila še delegatska skupščina 
Hrvatske zajednice laringektomiranih. 
Sedaj ta šteje že 10 Klubov, ki pokrivajo 
skoraj celotno ozemlje Hrvaške. Nekateri 
so zelo dejavni, posebej tisti, ki imajo or-
ganizirane tudi pevske zbore, saj ti, zaradi 
rednih vaj, privabljajo vedno več laringek-
tomiranih k aktivnemu sodelovanju. Povsod 
pa se srečujejo s pomanjkanjem finančnih
sredstev, saj je tudi na Hrvaškem sedaj 
od raznih sponzorjev zelo težko ali sploh 
nemogoče pridobiti kaka sredstva. Kljub 
temu pa je bilo čutiti optimizem, pri čemer 
računajo na večjo pomoč in razumevanje 
pri državnih in županijskih oblasteh.

Zvečer pa se je, kot je tradicija zadnjih let, 
pričela odvijati predpustna zabava, najprej 
s skupno svečano večerjo in nato plesom 
v maskah, ki se je, zaradi dobre orga-
nizacije, prijetne glasbe in razposajenosti 
številnih maškar, razpotegnil daleč v noč.

Po programu bi si morali v nedeljo dopol-
dan ogledati mesto Osijek in njegove zna-
menitosti. Zaradi obilice snega, ki je padal 
celo noč in zelo nizkih temperatur, je ogled 
odpadel. Tako nam ni preostalo drugega, 

kot da se pripravimo za pot domov. K 
sreči je zjutraj prenehalo snežiti in posijalo 
je sonce. Čeprav je bilo zunaj še vedno 
zelo hladno, sem se kmalu ogrel, saj sem 
moral tako rekoč «izkopati« avto iz snega 
in s strehe avta odstraniti skoraj 30 cm 
novo zapadlega snega. K sreči sem imel v 
prtljažniku zložljivo lopato, ki mi je pri tem 
prvič, kar jo imam, resnično služila. 

Poslovili smo se od naših gostiteljev ter se 

jim, kljub res slabim vremenskim pogojem, 
zahvalili za izvrstno organizacijo in prijetno 
druženje. Proti pričakovanju je bila vožnja 
nazaj tekoča, saj so se vzdrževalci cest 
res potrudili, da je bila cesta očiščena, 
od Zagreba naprej pa tako ni bilo sledu o 
snegu. Brez posebnih težav smo se vrnili 
domov, zadovoljni, da smo prisostvovali 
temu prijetnemu in koristnemu srečanju 
laringektomiranih. Slavko Ribaš

Se hitro utrudite? Zadremate takoj, ko se 
uležete? Se redite, oziroma pridobivate na 
teži ne, da bi pomembno spremenili vaše 
prehranjevalne navade? Ste pri sebi zasle-
dili katere od spodaj opisanih simptomov? 
Morda imate hipotiroidizem.

Kaj je hipotiroidizem? Hipo je grška be-
seda za pod (nasprotno od hiper, v zložen-
kah: pod, izpod op. prev.). Hipotiroidizem 
torej označuje zmanjšano delovanje žleze 
ščitnice (tiroide) in s tem nezadostne ozi-
roma zmanjšane količine hormonov, ki 
jih uravnava delovanje te žleze. Ščitnica 
je majhna žleza, ki po obliki spominja na 
metulja, leži v prednjem delu vratu in se 
ovija okrog sapnika (traheje) v spodnjem 
delu grla, oziroma na mestu, kjer se je 
pred operativno odstranitvijo nahajalo grlo. 
Ščitnica proizvaja hormone, katerih glavna 
sestavina je jod. Ti hormoni so bistvenega 
pomena za delovanje vseh celic v telesu, 
uravnavajo rast in metabolizem, ter odlo-
čilno vplivajo na zunanje organe od kože, 

Zdravljenje raka grla lahko pusti precej obsežne posledice in stranske učinke, še posebej to velja za zdravljenje na-
predovalih tumorjev raka grla, pri katerih je za ozdravitev potreben operativni poseg laringektomije. S ciljem, da bi 
naše člane bolje seznanili s temi posledicami ter, da bi se ti lahko bolje prilagodili post operativnim spremembam, 
smo iz glasila IAL, ki ga izdaja Zveza laringektomiranih ZDA, prevedli naslednji prispevek. 

Hipotiroidizem in laringektomirani 
– vpra{anja in odgovori

las itd. kot tudi na vse notranje organe. 
Dva najpomembnejša izmed teh hormo-
nov, sta T3 (trijodtironin) in T4 (tiroksin).

Pri koliko laringektomiranih lahko na-
stopi zmanjšano delovanje ščitnice 
(hipotiroidizem)?

Celo pri 61%. Ta osupljiv podatek so že 
pred desetletjem objavili v reviji Arhivi oto-
laringologije, kirurgije glave in vratu (re-
vijo mesečno izdaja American Medical 
Association). Ne glede na možnosti v vsa-
kem posameznem primeru, ni dvoma, da 
lahko pri laringektomiranih z veliko večjo 
verjetnostjo pride do zmanjšanega delova-
nja ščitnice v primerjavi z običajno popula-
cijo, kjer se giblje verjetnost obolenja hipo-
tiroidizma med 3 do 5 %, je pogostejša pri 
ženskah in hkrati narašča s starostjo.

Zakaj ščitnica pri mnogih laringekto-
miranih upočasni delovanje, oziroma 
lahko celo preneha delovati?

 Pri operaciji laringektomije je včasih po-

trebno, z namenom da odstranimo celo-
tno rakasto tkivo odstraniti tudi polovico 
ali celo žlezo ščitnico. Če vam odstranijo 
celo žlezo, začnete takoj, še v času hospi-
talizacije z nadomestno hormonsko tera-
pijo. Druga vrsta vzrokov so lahko kirurški 
zapleti, zaradi katerih je reduciran dotok 
krvi v ščitnico, kar ima lahko za posledi-
co zmanjšanje njenega delovanja oziro-
ma lahko povzroči celo odmrtje ščitnice. 
Najpogostejši vzrok je obsevanje, ki lahko 
poškoduje žilice, ki zagotavljajo dotok krvi 
žlezi in posledica je redukcija njenega de-
lovanja.
Kateri so simptomi hipotiroidizma?

Hipotiroidizem je težko diagnosticirati, 
saj se zanj značilni znaki pojavljajo tudi 
pri številnih drugih bolezenskih stanjih. 
Strokovnjaki ocenjujejo, da ima vsaj 13 
milijonov Američanov težave zaradi po-
manjkljivega delovanja ščitnice ne, da bi 
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 PK Prekmurje

to, kdo medicinsko ugotovil. Pri blagi ob-
liki hipotiroidizma znake komaj opazimo. 
Simptomi so lahko postopni in se pojavlja-
jo posamično ali skupinsko. Znaki so lah-
ko: depresija, pridobivanje teže, utrujenost 
in nespečnost, apatija, zaprtje, potenje, 
navali vročine, suha in srbeča koža, mra-
zenje, pozabljivost, prezgodaj osiveli, suhi 
in ne svetleči se lasje, otekle veke, zabuhel 
obraz, redčenje obrvi ali izpadanje las, ne-
zmožnost koncentracije, mišična šibkost 
ali krči, občutek mravljinčenja ali ohrome-
losti rok, zadebeljen jezik, zaskrbljenost, 
glavoboli ali vrtoglavica, izguba sluha, 
upočasnjen srčni utrip, bolečine, artritis, iz-
guba spolnega nagona in drugo. Posebej 
pri ženskah zlahka te simptome zmotno 
zamenjamo z znaki menopavze ali depre-
sije. Ker so laringektomirani praviloma tudi 
starejše osebe, lahko te znake narobe raz-
lagamo: kot simptome naravnega procesa 
staranja, pomanjkanja vitaminov, posledi-
ce stresa, Parkinsonove ali Alzheimerjeve 
bolezni, artritisa ali kot reakcije na učinke 
drugih zdravil.

Kako diagnosticiramo hipotiroidizem?

Pomanjkljivo delovanje ščitnice lahko 
ugotovimo s sorazmerno preprostim pre-
gledom krvi glede vrednosti hormonov 
ščitnice (T3 in T4) in TSH (angl. Thyroid 
Stimulating Hormone; op. prev. TSH je 
tierotropni hormon, ki nastaja v prednjem 
režnju hipofize in ureja rast, ter delovanje
ščitnice). Če so vrednosti hormonov ščit-
nice pod normalnimi, TSH pa nadpovpre-
čen je sum hipotiroidizma potrjen. Osebni 
zdravniki tega krvnega testa običajno pri 
rutinskih letnih pregledih, ne naročajo, 
zato naj jih laringektomirani zanj posebej 
zaprosijo. 

Grlo in tiroida.

Kako zdravimo pomanjkljivo delova-
nje ščitnice?

Zdravljenje hipotiroidizma je pogosto do-
življenjska terapija. Zdravimo ga s tableta-
mi.

Preden so razvili sintetičen levotiroksin 
(T4) so ga pridobivali z ekstrakcijo iz žlez 
ščitnic živali, vendar je kvaliteta tako prido-
bljenega tiroksina močno nihala in danes 
zdravniki raje predpisujejo sintetični tirok-
sin. Srečujemo ga pod imenom Sythroid 
ali generičnim imenom Levoxyl. Zdravljenje 
se navadno začne z nizkim odmerkom, ki 
mu sledijo pregledi krvi in povečanje koli-
čine zdravila, dokler ne dosežemo želene 

vrednosti tiroksina, ko lahko zmanjšamo 
preglede krvi na eno letno kontrolo.

Večina osebnih zdravnikov in tudi precej 
specialistov za bolezni ušes, nosu in grla 
ne ve kako dovzetni so laringektomirani 
za pomanjkljivo delovanje žleze ščitnice, 
zato naj jih laringektomirani spomnijo na 
ustrezne teste, ki jih lahko opravijo hkrati z 
rutinsko kontrolo krvi.

Priredil in prosto prevedel:  
Ivan Košak

Viri: Hypothyroidism and Larys - Q & A; 
IAL news Vol. 55 No. 2, april 2010 in in-
ternet

Že po večletni ustaljeni praksi našega po-
dročnega kluba nas je tokrat vodja kluba 
Geza Lepoša povabil na predavanje, ki ga 
je tudi tokrat pripravila naša zvesta pod-
porna članica in simpatizerka društva dr. 
Jana Cipot Prinčič, na temo »Prva pomoč 
in nujni ukrepi«. Naša prisotnost je očitno 
potrdila, da ji člani in podporni člani radi 
prisluhnemo, saj nas je bilo prisotnih okrog 
40. Verjetno je želja po druženju tudi pri-
spevala svoje, saj se od novoletnega sre-
čanja več nismo dobili. Tokrat nas je vre-
me »počastilo« s pravo zimsko idilo, saj je 
bilo skozi okna toplih prostorov Penziona 

Prva pomo~ in 
nujni ukrepi – 
predavanje
Bagari na letališču Rakičan, kjer se ob ta-
kih priložnostih srečujemo, lepo opazovati 
poigravanje snežink, ki so plesale v vetru. 
Sicer smo predavanju z zanimanjem pri-
sluhnili, saj je bilo tudi slikovno podkrep-
ljeno, da smo si sedaj že v malo zakrnelih 

celicah lažje predstavljali nudenje prve po-
moči ob različnih situacijah, ki jih sreču-
jemo v življenju. Ko poslušaš strokovne 
napotke in gledaš slikovne prikaze situacij 
v primeru nesreč misliš, da ti je vse jas-
no, ko pa je nalogo potrebno simulirati na 
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Predavanja se je udeležilo 40 članov in podpornih članov. (Foto G. Lepoša)

NOVI ^LANI

človeku, se je pa potrebno pošteno skon-
centrirati, da ob nastali situaciji res pravilno 
ukrepamo. Zato sem prepričana, da smo 
vsi prisotni obnovili znanje, ki smo ga več 
ali manj vsi strokovno že poslušali, če ne 
drugače, ko smo opravljali vozniški izpit. S 
pomočjo naše Jane pa nam je obnovljeno 
znanje, če ga bomo potrebovali zelo do-
brodošlo.

Po predavanju so člani društva glede na 
to, da je po statutu društva potekel man-
dat dosedanjemu vodji PK Gezi Lepoša, 
morali še odločiti kdo bo vodil klub nasled-
nji dve leti. Odločitev očitno ni bila težka, 
saj so vsi prisotni ponovno dali mandat 
Gezi. Z dolgoletnim vodenjem PK si je na-
bral mnogo koristnih izkušenj, ki jih deli z 
ostalimi člani in lahko si le želimo, da mu 
bo zdravje naklonjeno, da bo naš PK še 
naprej v dobri kondiciji in da bomo vsi sku-
paj lažje drug ob drugem prenašali vse te-
gobe, ki jih prenaša laringektomija. 

Po uradnem delu srečanja, seveda vedno 
sledi tudi družabno. Klepet ob kavici in 
kakšnem kozarčku dobre kapljice je prav 
dobro del, saj v tem zimskem času ni bilo 
priložnosti za drugačna srečanja. Snežni 
metež nas je pospremil do avtomobilov, 
ko smo zapuščali Rakičan. Ko se bomo 
naslednjič srečali bo verjetno že pomlad in 
se bomo lahko tudi malo sprehodili, kar bo 
vse skupaj še lepše.

Vida Köveš

Prva pomoč. (Foto G. Lepoša)

PODGORŠEK MILAN MARIBOR

HORVAT STANISLAV PERNICA

KOMAR BORUT ŠKOFJA LOKA 

HORVAT VENČESLAV ODRANCI

MARIČ DRAGO MURSKA SOBOTA

PK [tajerska 
in Koro{ka

….. se prebuja in zato vabi vse člane, pod-
porne člane in simpatizerje na prvi pomla-
danski pohod. 

Zbrali se bomo 31. 3. ob 10. uri pred po-

PK Štajerska in Koro{ka 
kopališčem v Vojniku, od koder se bomo 
družno podali do čolnarne na Šmartinskem 
jezeru, kjer bomo izvedli pohod okoli prele-
pega Šmartinskega jezera. Ja, to je jezero, 
katerega smo že obiskali predlani, a ker so 
naši člani izrazili željo videti te lepote jezera 

še enkrat, smo se odločili, da tokrat po-
kukamo, kako je tam kaj spomladi.

S seboj imejte dobrote iz nahrbtnika, pri-
čakalo pa nas bo kasneje tudi kosilo na 
čolnarni.

Prijavite se svojim poverjenikom do torka, 
27. 3. 2012!

Poverjeniki:

Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška,
 Danilo Papež

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Izvedba tematskih poti okoli jezera.
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V uri in pol je L. Bizovičar zelo živo  
prikazal, kaj pomeni biti »fotr«. (Foto Internet)

 PK Ljubljana

Obvestilo 
plavalcem 

Ljubljanskega 
podro~ja

Obveščamo vse člane, ki imajo sete 
za vodno terapijo, da smo ponovno 
začeli z vodno terapijo pod vodstvom 
fizioterapevtke ga. Mije Klešnik, vsak 
torek ob 13.15 uri, od oktobra do ju-
nija, na Fakulteti za šport, Gordanova 
22, Kodeljevo.

Številni pravijo: biti »fotr« ni lahko, je pa 
lepo. Kaj pa pravzaprav pomeni posta-
ti »fotr«? Slednje nam je v uri in pol dolgi 
monokomediji na slikovit način posku-
šal prikazati znani igralec in komik Lado 
Bizovičar. PK Ljubljana je pod vodstvom 
g. Slavka Ribaša po dolgem času zopet 
organiziral kulturni večer, tokrat z ogledom 
monokomedije Fotr v ljubljanskem SITI 
Teatru. Kljub, značilnem v dandanašnjem 
času, zmanjšanem zanimanju za gledališ-
če, je bila dvorana zasedena do zadnjega 
sedeža in z zanimanjem smo pričakovali 
začetek predstave.

Vloga »fotra« je vsekakor doživljenjska 
služba. Sam, vsaj za enkrat, te odgovor-
nosti še nisem prevzel, in kot kaže jo še 
nekaj časa ne bom. Sem pa skozi doži-
vetja svojih prijateljev vsaj približno pridobil 
vpogled v ta svet in videl kako to je in kaj 
tovrstna vloga od moškega zahteva. Toda 
pojdimo raje lepo po vrsti. 

Celoten proces preobrazbe v »fotra« se za 
večino moških prične, ko izvejo, da je nji-
hova najboljša polovica noseča. Reakcije 
ob tej novici so lahko različne. Številnim 
se pred očmi zavrti, drugi so vzhičeni, tretji 
jočejo. Vsem moškim pa je skupno, da se 
njihov takratni pogled na svet zelo spre-
meni. Kristalno jasno namreč postane, kaj 
je pomembno in kaj ne. Moški takrat po-
stanejo tudi bolj zaščitniški, skoraj telesni 
stražarji, saj primarna skrb postane njihova 
boljša polovica in otrok, ki je na poti, zato 
je vse ostalo sekundarnega pomena. 

Vsak moški se želi na prihod svojega otro-
ka kar se da dobro pripraviti. To pomeni, 
da popoldansko druženje s prijatelji zame-
njajo redni obiski lokalnega Baby Centra in 
sprejemanje vrsto zahtevnih odločitev, ki 
bodo pomembno vplivale na prihodnost 
in dobrobit njegovega otroka. Ena izmed 
tovrstnih odločitev je tako na primer na-
kup otroškega vozička. Moški mora izbrati 
med vrsto modelov in blagovnih znamk. 
Pomembno vlogo pri izbiri otroškega vo-
zička igrajo številni dejavniki, kot so npr. 
vrsta materiala, barva, število koles (tri ali 
štiri kolesnik), položaj mrežice (spredaj ali 
zadaj), strehica itd. Pri tem pa mora upoš-
tevati tudi želje svoje boljše polovice. Prav 
tako lahko postane zelo velik izziv tudi na-
kup zibelke ali posteljice. Edina odločitev, 
kjer ima moški več ali manj proste roke, 
je nakup družinskega avtomobila. V tem 
primeru velja načelo »večje kot je ,boljše 
je«. Marsikateri moški si zato omisli teren-
sko vozilo, na primer znamke Land Rover, 
Land Cruiser ali Explorer. Konec koncev 
zakaj pa ne, saj ima zato ženin blagoslov. 
Tako se lahko v nujnem primeru hitro od-

Ogled predstave 
»Fotr« v SITI 
Teatru

pravi v bližnji nakupovalni center, ter svoji 
boljši polovici priskrbi kar potrebuje.

Mnogi pravijo, da ženske med nosečnostjo 
kar žarijo. Se strinjam, ampak tukaj je po-
trebno omeniti tudi drugo moško, pogosto 
pozabljeno plat zgodbe. Glavna naloga 
moških v tem obdobju je, predvsem ostati 
pozoren in skrbeti za dobro počutje svoje 
boljše polovice. Del nalog seveda zajema 
tudi skrb za to, da je hrana vedno na mizi 
in hladilnik založen z dobrotami. Naša bolj-
ša polovica vendarle jé »za dva«. Vse sku-
paj s strani moškega terja veliko energije in 
visok prag tolerance, saj mora hkrati paziti 
na čustvena nihanja svoje boljše polovice, 
ter skrbeti za harmoničen odnos v družini.

Po devetih mesecih na svet končno pri-
joka otrok, ki je ponos celotne družine. 
Novorojenček postane predmet obču-
dovanja vseh sorodnikov in prijateljev, ki 
pridejo od blizu in daleč, da bi ga videli. 
Številni gredo celo tako daleč, da slike 
svojega novorojenčka objavijo na faceboo-
ku, kar sicer ni prav, vendar je to odločitev 
vsakega posameznika. Po prihodu domov 
pa se za novopečenega »fotra« in njegovo 
boljšo polovico začne novo življenjsko ob-
dobje, imenovano starševstvo, ki pa je že 
druga zgodba. 

Igralec Lado Bizovičar nam je tako v pri-
bližno uri in pol zelo živo prikazal, kaj po-

meni postati »fotr«. Kot sem že na začetku 
dejal, glede na to, da sam še nisem »fotr«, 
je bila predstava zelo poučna, saj mi je 
dala veliko misliti. Poleg tega, da sem se 
ob predstavi dodobra nasmejal sem izve-
del tudi veliko zanimivih stvari, ki mi bodo 
v prihodnosti kot bodočemu »fotru« vse-
kakor koristile.

Črt Košak
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Igralska zasedba obeta obilo zabave in komičnih pripetij. (Foto Internet)

Vabim vas, da se v četrtek, 22. 
marca 2012, ob 20. uri v SNG 
Drama Ljubljana, v mali dvo-
rani, udeležite gledališke predsta-
ve, Nežka se moži, avtorja 
Vinka Möderndorferja, ki je bila na 
celjskem festivalu Dnevi komedije 
2010 proglašena za najboljšo izvirno 
slovensko komedijo.

Že naslov komedije kaže, da se je av-
tor navdihoval pri znamenitem delu A. 
T. Linharta: Ta veseli dan ali Matiček 
se ženi, kar dokazujejo tudi imena na-
stopajočih oseb: Matija, Neža, Tonči. 
Toda moderni Matiček ni mlad grajski 
služabnik, temveč slavist v zrelih sred-
njih letih, ki si služi kruh kot srednješol-
ski učitelj slovenščine. Z malce mlajšo 
Nežo sta sveže zaljubljen par, ki se ve-
seli raznovrstnih vidikov skupnega živ-
ljenja. Njuno srečo zmoti Nežin bivši, 
uspešen trgovec z avtomobili. Duhoviti 
dialogi, iskriv besedni zaklad in nepri-
čakovani komični obrati oblikujejo to 
sodobno ljubezensko travestijo.

Vabilo v gledali{~e 
SNG Drama 

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV,  
1000  Ljubljana,

tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail : dls@t-2.net

+

Kako do SNG Drama Ljubljana?
SNG Drama se nahaja v Erjavčevi 1, 
oziroma ob Slovenski cesti, malo na-
prej od Kongresnega trga.

Vsi člani Pk Ljubljana, ki bi si radi ogle-
dali to predstavo, se morate prijavi-
ti najkasneje do ponedeljka, 19. 
marca 2012. 

Po telefonu, na področno številko:  
01 436 03 58 (sekretarka DLS Marija 
Tomšič), 

ali na 040 527 619 (vodja PK Ljubljana 
Slavko Ribaš), 

ali po E-Mail na naslov: dls@t-2.net ali 
slavko.ribas@siol.net

Za PK Ljubljana, Slavko Ribaš

Vabilo v delavnico
Klinika ORL v Ljubljani vabi 
laringektomirane in njihove svoj-
ce k udeležbi v delavnico, ki bo 
organizirana v kletnih prostorih 
ORL klinike. 
Delavnica bo vsak torek ob 11. 
uri. (Razen v primeru praznika.)

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih.
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1. Otvoritev Občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev organov Občega zbora 

a. verifikacijske komisije 
b. zapisnikarja 
c. dveh overovateljev zapisnika 

4. Poročilo predsednika o delu v 2011
5. Predlog zaključnega računa za leto 2011

6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2011
7. Razprava o poročilih in glasovanje
8. Program dela DLS in finančni nart za leto 
2012
9. Razno.
Po zaključku Občnega zbora bomo organizirali 
družabno srečanje.

Predsednik DLS: Ivan Košak

Vabimo vas na 
ob~ni zbor DLS,

ki bo v četrtek, 29. 3. 2012, 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. Poročilo predsednika o delu v 2011
5. Predlog zaključnega računa za leto 2011

6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 20116. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2011
7. Razprava o poročilih in glasovanje
8. Program dela DLS in finančni nart za leto 
2012
9. Razno.
Po zaključku Občnega zbora bomo organizirali 
družabno srečanje.

Predsednik DLS: Ivan Košak

Vabimo vas na 
ob~ni zbor DLS,ni zbor DLS,

ki bo v četrtek, 29. 3. 2012, v društvenih prostorih ki bo v četrtek, 29. 3. 2012, v društvenih prostorih 
na Parmovi 53 v Ljubljani s pričetkom ob 10. uri.na Parmovi 53 v Ljubljani s pričetkom ob 10. uri.

Vsako leto pred Občnim zborom objavimo v Obvestilih seznam naših jubilantov. Te navade se držimo tudi 
letos, vendar z eno zelo pomembno izjemo, priznanj letos ne bomo izročali na Občnem 
zboru, pač pa na proslavi 30 - letnice delovanja DLS, ki jo bomo organizirali predvido-
ma konec junija ali v začetku julija.

JUBILANTI DLS V LETU 2012
30 LET
BOGATAJ FRANCKA ŽELEZNIKI
KLEMENČIČ ANTON KRANJ
MARINČEK MARTINA LJUBLJANA

20 LET
DJURIŠIČ JELISLAVA LJUBLJANA
LEPOŠA GEZA MURSKA SOBOTA

10 LET
BAGLAMA IVAN RADLJE OB DRAVI
GREGORČIČ JOŽE LJUBLJANA
METLAR DUŠAN LESIČNO
PAPEŽ DANILO MARIBOR
PIVKO KONRAD GORIŠNICA
PLOJ ROZALIJA CERŠAK
PREMEC JOŽEFA HRASTNIK
RIJAVEC MILAN JESENICE

5 LET
BARUŠIČ IGOR PESNICA
DELČNJAK MARJAN NOVA CERKEV
DOBROVC JOŽE NAZARJE
GOL JOŽEF CIRKULANE
GOLOB LOVRO LJUTOMER
KENJE JOŽEF ČRNUČE
KEP FRANC DRAVOGRAD
LAMPIČ JANEZ LJUBLJANA
MARCIJUŠ JOSIP MARIBOR
MAUČEC EDI VELIKA POLANA
PLASOVNIK RAJMUN VUZENICA
VIDMAR ROMAN DOMŽALE
ZEVNIK JOŽE BRESTANICA


