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Člani DLS na glavnem trgu v Trierju. (Foto Č. Hlaj)

Trier? Kje je že to? Moram priznati, 
da sem do vabila napisanih v april-
ski številki Obvestil zelo malo vedel 

o mestu Trier. Nekje v podzavesti sem imel 
samo eno informacijo in ta je nekako priro-
mala na dan: v Trierju se je rodil Karl Marx. 
Ko sva s Fahiro prebrala vabilo, sva se 
samo spogledala in rekla: greva. Pozneje 
sem začel brskati po spletu in iskati infor-
macije, tako kot sem vedno storil pred po-
tovanjem v neznano. Bile so bogate, toda 
šele potovanje je pokazalo staro resnico, 
da moraš s svojimi očmi videti in doživeti, 
takrat informacija postane uporabna.

V petek, 18. junija, nekako po deveti uri 
zvečer smo se začeli zbirati v Ljubljani na 
Vilharjevi, kjer naj bi vstopili na avtobus. 
Bilo nas je samo 13 (zanimiva številka 
– mar ne?) a z dvema voznikoma smo 
to spremenili na 15. In, ob 22. uri so se 

Trier? Kje je že to? Moram priznati, 

Izlet v Trier 
in Luxemburg

kolesa že začela kotaliti na tisoč-kilome-
trski poti. Nekaj postankov na bencinskih 
črpalkah (Tržič, nekdanji avstrijsko-nem-
ški mejni prehod pri Salzburgu, nato ne-
kje blizu Stutgarta) in že smo bilo globo-
ko v Nemčiji, zapustili Bavarsko, ter se v 
deželi Baden-Württemberg zaustavili v 
vaški gostilni Frauenstein blizu mesteca 
Hinterweidensthal. Vaška idila, jutranja 
kavica in zopet smo na kolesih. Še dobri 
dve uri je bilo potrebno, da smo dosegli 
vasico Mertesdorf na obrobju Trierja (de-
žela Rheinland-Pfalz), kje smo bili nameš-
čeni v hotelu Weingut Weis. Pričakali so 
nas predstavniki Deželne zveze laringek-
tomiranih Rheinland-Pfalz in mesta Trier. 
Golaž malica in že smo se odpravili v me-
sto Trier.

Najprej smo si s pomočjo vodičke ogledali 
mesto kar iz avtobusa. Zapeljali smo se na 

grič nad Trierjem, od koder sega veličasten 
pogled na celotno mesto, na reko Mosel, 
ter v daljavi vse do meje z Luxemburgom. 
S tega griča smo dobili odlično orientacijo 
o najpomembnejših točkah mesta: Porta 
Nigra, bazilika, katedrala, terme, amfitea-
ter in še marsikaj. Nekatere smo si nekaj 
pozneje tudi ogledali. Sicer nam je malce 
ponagajal dež, pa tudi zmanjkalo nam 
je časa, a smo si vseeno dokaj temelji-
to ogledali katedralo in mestno tržnico. 
Neverjetno doživetje nečesa, kar sem si-
cer temeljito »preiskal« na spletnih straneh. 
Še malce smo pohajali po mestnem sre-
dišču, nato pa nazaj v hotel. Večerjo smo 
imeli skupno s tukajšnjimi člani društva 
laringektomiranih. Opravljena je izmenjava 
daril in tople besede dobrodošlice; skratka 
lep večer v druženju z ljudmi s podobnimi 
problemi in težavami.

Zjutraj smo bili nared za naslednjo dogo-
divščino: vkrcali smo se na ladjo in pričeli 
s plovbo po reki Mosel, ki je trajala dobre 
tri ure. Pogled je vseskozi romal z enega 
na drugi breg, na lepo urejene trte, vasice 
in mesteca. Človek ne more verjeti koliko 
trt je v tej pokrajini, po nekih podatkih okoli 
3 milijone. Za večino nas v skupini (če ne 
vsem) je »srečanje« z rečnimi zapornicami 
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bilo prvič v življenju. Na kratko: rečni tok 
se lahko zajezi v stopničastem sistemu za-
pornic, ki v paru omogočajo hitro dviganje 
ali spuščanje ladje na ustrezno višino, in 
sicer tako, da se pri enakem nivoju pred 
in znotraj zapornic, ena zapornica odpre, 
ladja »vstopi« v prostor med zapornicama, 
s sistemom ustreznih ventilov se gladina 
vode bodisi dvigne ali spusti, ter ko se gla-
dina izenači, se odpre druga zapornica in 
ladja gre naprej. Teoretično preprosto, a v 
praksi zelo zahtevno, toda omogoča plov-
bo po rekah daleč po toku navzgor. 
V mestecu Trittenheim smo se izkrcali ter 
po nekaj sto metrih peš hoje vstopili v vin-
sko klet tukajšnjega župana in vinogradni-
ka Franz-Josefa Bolliga. Naši gostitelji so 
namreč organizirali pokušino vin, značilnih 
za te kraje. Kaj reči? Pri izvrstni domači 
hrani in pokušini 6 različnih vrst vina smo 
se imeli zelo lepo. Hvala gospodu Bolligu 
predvsem za zelo lepo dobrodošlico! 
Nadaljevali smo z avtobusom naprej ob-
reki Mosell in prispeli v starodavno mesto 
Bernkastel-Kues, značilno po gradnji stavb 
iz posebnega sivega kamna in še več, kot 
rojstno mesto srednjeveškega cerkvene-
ga dostojanstvenika in filozofa po imenu 
Nikolaus von Keus (Cusanus). Značilna 
gradnja in srednjeveški videz mesta so nas 
vse presunili.
Naši gostitelji so nam priredili še en lep iz-
let, ki je sicer bil napovedan že v vabilu. 

Takrat napovedan izlet v Luxemburg je 
vsaj meni dajal videz izleta po nakupih; 
dejansko je bil to kratek in jedrnat izlet po 
bližnji in daljni zgodovini Luxemburga. 

Najprej smo si ogledali ameriško vojaško 
pokopališče padlih na širšem območju 
Ardenov v drugi svetovni vojni, kjer je po-
kopanih 5.076 vojakov na čelu z zelo zna-
nim generalom Pattonom. Vodička nam 
je kratko a jedrnato podala informacije o 
bitkah, ki so se vodile v teh krajih in na-
činu urejanja pokopališča. Zatem smo se 

odpravili proti mestu Luxemburg, ki leži na 
nekaj gričih, ogledali staro mestno jedro, 
značilne zgradbe (knezova palača, cerkve, 
trgi ipd) in tudi tukaj dobili kar nekaj infor-
macij od naše vodičke. Žal je bilo premalo 
časa, da bi se kaj več zadržali in tako smo 
že morali nazaj v Trier. Na poti iz mesta 
smo si še, kar iz avtobusa, ogledali raz-
lične stavbe inštitucij EU.

Popoldne smo dobili prosto (rečeno po 
vojaško) in naj bi si na lastno pest ogle-
dali mestno središče Trierja in opravili 
kakšen nakup. Midva s Fahiro sva se od-
ločila, da temeljiteje pogledava baziliko s 
Konstantinovo prestolno dvorano, čigar 
zgodovina sega še v staro-rimsko obdo-
bje, ter Porta Nigra »črna vrata« – tudi iz 
omenjenega obdobja. Verjamem da, ra-
zen morda v Rimu, ni nikjer na svetu tako 
dobro ohranjenih zgradb starega Rima kot 
sta ti dve. Seveda smo vsi opravili tudi ne-
kaj »shopinga«.

No, v dveh dneh in pol se je nabralo utruje-
nosti in smo kar hitro večerjali in se odpra-
vili na počitek. Zjutraj zajtrk in ob 7, 30 smo 
že na kolesih. Tokrat smo imeli priložnost 
ogledati si vse kraje do Ljubljane, saj smo 
potovali podnevi. Hribovje in gozdovi de-
žele Baden-Württemberg, ravnico Porenja 
z zelo urejenim kmetijstvom, Bavarsko z 
jezeri in gradovi, Avstrijo z Alpami in do-
linami, z veliko mostov in predorov (»malo 
po zraku, malo po mraku«) in že smo skozi 
predor Karavanke vstopili v našo deželo.

Vtisov je polno, verjetno bo še kar nekaj 
časa poteklo, da se vsi poležejo. Hvala 
Društvu na izredni organizaciji, hvala go-
stiteljem na zelo lepem sprejemu, ter se-
veda hvala udeležencem izleta na izredno 
lepem druženju in nasvidenje do nasled-
njega izleta.

Črtomir Hlaj

Lepo urejena mesta in vasice ob Mosel. (Foto Č. Hlaj)

Fahira in Črt na Ameriškem vojaškem pokopališču v Luxemburgu. (Foto B. Bubnič)
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Mogočna Konstantinova bazilika. (Foto Č. Košak)
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Odkar pomnim, se kakega izleta v 
tujino nisem tako veselil, kot tega 
v Trier. Mesto sem do tedaj po-

znal samo preko fotografij in opisov drugih 
popotnikov. Pred odhodom je bilo moje 
znanje o Trieru zelo omejeno. Vedel sem, 
da mesto izvira iz rimskih časov, da velja 
kot najstarejše v Nemčiji, ter leži ob meji z 
Luksemburgom. Tu pa se je moje »bogato« 
znanje o mestu Trier končalo. Zato je bilo 
moje vznemirjenje še toliko večje, saj sem 
vedel, da se odpravljam v del Nemčije, ki 
ga nisem še nikoli obiskal, in da bo to po-
tovanje zame novo doživetje. 

Po dolgem čakanju je napočil dan D, so-
bota, 18. junij. Odhod je bil predviden ob 
10. uri zvečer in kot po navadi, je bila moja 
vznemirjenost na vrhuncu. V nahrbtnik 
in potovalno torbo sem spravil še zadnje 
stvari, nato pa sem se skupaj s starši od-
pravil proti zbornemu mestu za železniško 
postajo. Kljub temu, da smo na dogovor-
jeno mesto prispeli prvi, ni minilo dolgo in 
že so prišli tudi ostali člani odprave, ki so 
bili prav tako kot jaz, polni pričakovanj. Po 
kratkem klepetu je izza ovinka le pripeljal 
nam dobro poznani avtobus Luka Tour z 
našim šoferjem Draženom in čakanja je 
bilo končno konec. 

Avantura se je lahko pričela. Zložili smo 
prtljago, se posedli v avtobus in se odpe-
ljali proti naši destinaciji, mestu Trier. Med 
vožnjo nas je med drugim zabaval tudi 
Draženov oče, ustanovitelj podjetja Luka 
Tour g. Luka Čosić, ki nam je povedal ne-
kaj zelo zanimivih informacij iz vsakdanje-

Odkar pomnim, se kakega izleta v 
tujino nisem tako veselil, kot tega 

Obisk Trierja

Na glavnem trgu (levo vodnjak sv. Petra). (Foto Č. Košak)

ga delavnika voznika avtobusa, vmes pa 
nam je postregel tudi s kakšno anekdoto, 
ob kateri smo se lahko vsi dodobra na-
smejali. Medtem se je ura že počasi bližala 
polnoči in sledil je še zadnji postanek pred 
avstrijsko mejo v Hrušici. Po nekaj minut-
nem predahu in še zadnjih opravljenih na-
kupih smo se odpravili naprej proti Avstriji. 
Pot nas je nato vodila proti Nemčiji, pre-
ko Villacha in Salzburga. Kljub temu, da 
smo se nekateri zelo trudili ostati budni, je 
mnoge od nas kmalu premagal spanec in 
tudi tisti najbolj vztrajni smo kmalu zaspali. 
Naslednji dan smo se zbudili v megleno, 

oblačno jutro in občutki so bili zelo meša-
ni, saj je bilo napovedano sončno vreme. 
Kljub temu smo ostali optimisti, kar se 
nam je tudi kmalu obrestovalo. Izza tem-
nih oblakov so pokukali prvi sončni žarki 
in kazalo je, da bo krasen dan. Ko smo se 
po kratkem postanku nekoliko okrepčali in 
prišli k močem, je postalo tudi opazova-
nje okolice velik užitek. Z našega avtobu-
sa, ki je bil sedaj že naš drugi dom, je bilo 
moč opazovati širna polja in gozdove, ki 
so se razprostirali vse okrog nas. Zanimivo 
je bilo tudi videti, kako zelo napredni so 
Nemci, saj v veliki meri izkoriščajo okolju 
prijazno sončo energijo in energijo vetrnic, 
kar je pri nas povečini še vedno v povojih. 
Pot nas je nato vodila mimo Augsburga 
in Stuttgarta in po nekaj urah vožnje smo 
se končno le znašli v bližini mesta Trier. 
Kljub temu, da smo imeli vse zaupanje v 
našo GPS napravo, smo bili vsi le nekoliko 
skeptični, saj se je naš avtobus na lepem 
znašel na cesti, obdani s samimi vinogradi. 
Iz naprave, ki naj bi nam pokazala pot do 
cilja, pa je bilo moč slišati le stalno se po-
navljajočo besedo »preračunavam«. Minilo 
je nekaj napetih minut vožnje po ozkih vi-
nogradniških cestah, vendar smo na kon-
cu le prispeli do naše željene destinacije, 
vasice Mertesdorf.

Ko smo izstopili, je pred nami stal prelep 
hotel Weingut Weis in vedeli smo, da smo 
v predmestju Trierja in, da si sedaj konč-
no lahko le malce oddahnemo. Sledil je 
kratek predah medtem se nam je pridru-
žili tudi naš gostitelj, predsednik deželne 
zveze Rheinland-Pfalz g. Winfried Hesser 



Št. 199/200 – OBVESTILAStran 4

Nadaljevanje s prejšnje strani

Pred palačo Kasselstadt. (Foto I. Košak)

skupaj z g. Klausom Steinbornom in nje-
govo ženo Erno. Po kratkem klepetu je 
sledil ogled prve znamenitosti Triera, sta-
rega mestnega jedra. Ob prihodu v mesto 
se nam je pridružila tudi žena g. Hesserja 
ga. Hedi in tako smo se pod njihovim vod-
stvom skupaj sprehodili po starem mest-
nem jedru. Po nekaj minutah hoje med 
raznovrstnimi trgovinami smo prispeli v 
središče starega dela mesta, kjer se na-
haja tudi glavni trg (Hauptmarkt), ki je srce 
Trierja. Na njem se namreč odvijajo vse 
pomembnejše prireditve, predvsem pa je 
moč opazovati kako poteka vsakodnevni 
ritem  prebivalcev tega mesta. Poseben 
šarm dodajo temu trgu tudi stare cehov-
ske hiše, ki ga obdajajo. Zgrajene v 15. in 
16. stoletju dobro obnovljene in ohranje-
ne, še danes izkazujejo arhitekturne zna-
čilnosti tistega obdobja. Znamenitost zase 
je tudi Petrov vodnjak, ki se nahaja v juž-
nem delu trga in je dobil ime po zavetniku 
Trierja, svetemu Petru, ki je prikazan tudi v 
grbu mesta. Izdelal ga je priznan nemški 
kipar Hans Ruprecht Hoffman med letoma 
1594/1595 in od tedaj velja za pomemben 
del družabnega dogajanja v mestu. Med 
letoma 1982 in 1983 je bil vodnjak tudi 
ustrezno restavriran, leta 2004 pa tudi na 
novo prebarvan. Vodnjak ima za meščane 
Trierja poseben pomen. Vsako leto 25. ju-
nija, mesto Trier namreč organizira veliko 
praznovanje in Petrov vodnjak je takrat 
v osrčju dogajanja. Po tradiciji takrat sv. 
Peter od župana dobi v dar šopek rož, v 
zameno pa naj bi bilo v času praznovanja 
mestu zagotovljeno lepo vreme. Po ogle-
du starega mestnega jedra smo se še na 
kratko sprehodili po nakupovalni ulici in se 
nato vrnili v avtobus. Tam nas je že pri-
čakala naša vodička, ki me je določila za 
glavnega prevajalca v avtobusu. Ker sem 
tako nalogo opravljal prvič, je bila trema 
vidna, vendar sem izziv vseeno sprejel in 
kljub malce jecljavemu začetku sem se 
kmalu vživel v novo vlogo. 

Pot nas je iz mesta vodila na obrobje 
mesta. Mimogrede so našo pozornost 
posebej pritegnile tudi Cesarske topli-
ce (Kaiserthermen). Gre za velik kopal-
ni kompleks, ki izvira še iz rimskih časov 
in je bil zgrajen okrog leta 300 po ukazu 
cesarja Konstantina. Nedaleč stran od 
Cesarskih toplic se nahaja tudi naslednja 
večjo znamenitost Triera, rimski amfiteater.
Zgrajen v 1. stoletju, je bil prizorišče gladi-
atorskih bojev in tekmovanj z živalmi, ter 
je lahko sprejel tudi do 25.000 gledalcev. 
Posebnost arene je, da je bila za razliko 
od ostalih rimskih aren, namesto iz kamna 
zgrajena iz zemlje. Arena je hkrati tudi po-
dobnost in razlog, da se je mesto Trier po-
bratilo s Pulo. V 5. stoletju, v času vpadov 
germanskih plemen, je amfiteater mešča- Katedrala v Trierju meri v dolžino kar 112 m. (Foto I. Košak)

nom Triera služil tudi kot zatočišče. Kljub 
temu, da je od nekdaj velike arene danes 
ostalo bolj malo, ta znamenitost še vedno 
pritegne veliko obiskovalcev in je tudi po-
membni del kulturnega dogajanja v mestu. 
Po nekaj minutah vožnje strmo navkreber 
smo prispeli na vzpetino nad mestom. 
Tam se nam je ponujal prelep panoram-
ski razgled na sam Trier, reko Mosello, ki 
teče skozenj, ter na bližnjo okolico. Moč je 
bilo videti tako stari kot tudi novi del me-
sta in univerzitetno četrt. Opazili smo tudi, 
da ima Trier zelo bogato tradicijo pridela-
ve vina, saj je bilo veliko okoliških hribov 

zelo na gosto posejanih z vinskimi trtami. 
V teh krajih namreč pridelujejo tudi slovito 
Mozelsko vino. Po ogledu smo se odpravili 
nazaj proti mestu k obisku naslednje zna-
menitosti, palače volilnega kneza, ki so jo 
pričeli graditi v sredini 17. stoletja. Da so 
jo lahko zgradili, so morali vzhodni in južni 
del rimske Konstantinove bazilike zrušiti. 
Palača je do leta 1794 veljala za rezidenco 
volilnih knezov Triera. V 19. stoletju so že-
leli ponovno rekonstruirati Konstantinovo 
baziliko, zato je bilo potrebno zahodno 
krilo palače porušiti. V renesančnem in ro-
koko stilu grajena palača je kasneje padla 
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Na vožnji z ladjico po Moselli. (Foto Č. Košak)

Mogočne orgle stolne cerkve. (Internet)

v roke Napoleonu in je po razlastitvi volil-
nih knezov služila kot vojašnica za pruske 
in francoske vojake. Danes so prostori v 
stavbi namenjeni različnim dejavnostim, 
južno krilo palače zaseda predvsem evan-
geličanska skupnost, medtem ko je sever-
no krilo namenjeno predvsem reprezen-
tančnim sprejemom. Na južni strani palače 
se nahaja tudi manjši park, ki se razteza 
vzdolž nekdanjega rimskega zidu in je da-
nes namenjen predvsem sprostitvi in zaba-
vi. Kljub veliki želji, ki smo jo izrazili za ogled 
Konstantinove bazilike ta žal ni bil mogoč, 
ker je v njej trenutno potekala poroka. Zato 
smo se odpravili naprej in ni trajalo dolgo, 
ko me je vodička spet pocukala za rokav. 
Tokrat smo se znašli v bližini glavnega trga, 
kjer stoji palača Kesselstadt, ki slovi pred-
vsem po eni največjih in najstarejših vinskih 
kleti. Prava posebnost je iz kamna izklesan 
spomenik rimske vinske ladje, najdene pri 
Neumagenerju, ki stoji pred vhodom v klet. 
Kamniti spomenik je ostanek nekega rim-
skega groba in nam kaže, kako pomem-
ben je bil takrat rečni transport po Moselli. 
Po tem ogledu smo se čez trg odpravili k 
naši »zadnji točki dnevnega reda«, kate-
drali. Ta v Trieru velja za najstarejšo cerkev.
V dolžino meri kar 112 metrov, v širino pa 
41. Cerkev izvira iz obdobja v začetku 4. 
stoletja, iz časa v katerem se je, po uka-
zu cesarja Konstantina, z gradnjo cerkva 
širilo krščanstvo po vsej Evropi. Danes ka-
tedrala v Trierju velja za največje cerkveno 
poslopje v mestu in najstarejšo škofovsko 
cerkev v Nemčiji. Katedrala slovi tudi po 
velikanskih orglah, ki jih je izdelal Johannes 
Kleis leta 1974. Orgle so tako velike, da 
organista vanje dvignejo z zunanje stra-
ni cerkve s posebnim dvigalom in ga od 
zunaj, medtem ko igra, sploh ni možno 

videti. V cerkvi hranijo tudi pomembno 
relikvijo - Kristusovo tuniko, ki je zaprta v 
nepredušni vitrini in naj bi jo Kristus no-
sil pred križanjem. V mesto Trier jo je po 
poročilih prinesla cesarica Helena, mati 
cesarja Konstantina. Enkrat letno v kate-
drali za javnost odprejo kapelo, v kateri se 
tunika nahaja, vendar samega oblačila ni 
mogoče videti, saj je bila tunika v preteklo-
sti, zaradi neustreznega hranjenja, močno 

poškodovana in jo poskušajo restavrirati in 
konzervirati z različnimi postopki. Vendar 
čas v katerem kapelico odprejo, privablja 
v Trier številne romarje. Ker se je dan že 
bližal h koncu in so bili mnogi od nas že 
krepko utrujeni, je bil čas, da z ogledom 
zaključimo. Zvečer, ko smo si opomogli, 
je sledilo v hotelu tudi družabno srečanje, 
ki so se ga udeležil tudi številni člani po-
dročnega kluba Rheinland-Pfalz, ki so nas 
obiskali v lanskem letu. Tako smo lahko po 
enem letu, spet izmenjali izkušnje, se po-
govorili, ter se ob dobri hrani in pijači tudi 
malo poveselili. 

Naslednji dan smo se zbudili v malce ob-
lačno jutro. Toda kljub sivim oblakom nad 
nami in kakšni dežni kaplji tu in tam, smo 
ostali optimisti, saj smo vedeli, da bomo 
videli veliko zanimivega. Po kratkem zaj-
trku smo se z avtobusom odpeljali proti 
Moselli, kjer nas je že čakala naša ladji-
ca. Po vkrcanju je kapitan zagnal ladijske 
motorje in naš cilj je bil Trittenheim. Med 
vožnjo smo lahko občudovali  kako boga-
to je življenje ob reki, saj se bilo moč opa-
zovati različne vrste ptic. Presenetljivo je, 
kako dobro so obdelani vinogradi na zelo 
strmih pobočjih ob reki. Izkoriščen je vsak 
košček zemljišča. Posebnost teh vino-
gradov je, da nosijo z zelo velikim črkami 
izpisana imena lastnikov oziroma kleti, ki 
jim pripadajo. Za tiste bolj lačne in žejne, 
pa je na ladjici skrbela tudi posadka, ki je 
stregla toplo hrano in pijačo. Med drugim 
smo imeli tudi priložnost videti delovanje 
rečne zapornice, kar je bila prav zanimiva 
izkušnja. Dve uri predvidene plovbe sta 
minili kot bi trenil in na žalost je bilo treba 
izstopiti. Ko smo izstopili v Trittenheimu, 
nam vreme ni prav nič prizanašalo, saj je 
zopet začelo deževati, bolje rečeno, kar 
liti. Ker naj bi tukaj potekala degustacija, 
sem bil zaradi vremena malce skeptičen. 
V vinski kleti nas je sprejel lokalni župan, 
ki pa je bil za vinogradnika zelo zadržan 
tip človeka. Kljub temu, da sta bila vino in 
hrana vrhunskega okusa, se nisem mogel 
otresti občutka, da je bila celotna pogo-
stitev precej komercialno naravnana. Po 
končani degustaciji, je vsak od nas prejel 
v dar tudi steklen kozarec. Izleta na sre-
čo še ni bilo konec in naš naslednji cilj je 
bilo mesto Bernkastel. Pot nas je vseskozi 
vodila po krajih ob Moselli. Tudi vreme se 
je precej izboljšalo in zopet smo na obeh 
bregovih reke opazovali s soncem obsi-
jane vinograde. Kultura pridelovanja vina, 
ki so jo tja sprva prinesli Rimljani je danes 
še kako živa, saj se v majhnih krajih ob 
Moselli danes večina prebivalcev preživlja 
z vinogradniškim turizmom. Po kakšni uri 
vožnje ob Moselli smo knočno prispeli v 
Bernkastel. Ko smo se sprehodili po ozkih 
ulicah starega mestnega jedra je mnogim 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Idilična mesteca ob Moselli (Foto Č. Košak)

od nas vzelo dih. Hiše, med katerimi smo 
se sprehodili, so narejene v starem sred-
njeveškem stilu, vsaka od njih pa se raz-
likuje od prejšnje. Med sprehodom smo 
si lahko ogledovali pisano urejene izložbe 
malih trgovinic, ki so vsaka zase dajale vtis 
posebnosti in izvirnosti. Ustavili smo se še 
na bližnjem trgu, ter ob osvežujoči pijači 
uživali ob lepotah mesta. Kraj se drugače 
nahaja na osrednjem območju Moselle 
in velja za enega vinogradniških centrov. 
Bernkastel je tudi s strani države prizna-
no zdraviliško območje. Mesto ima za 
sabo že bogato zgodovino, pa tudi precej 
burno zgodovino. V srednjeveških zapisih 
je Bernkastel prvič omenjen v 11. stolet-
ju. Bernkastlu je 29. novembra 1291 kralj 
Rudolph I dodelil tudi mestne pravice. Kraj 
pa je v minulih letih preživel kar nekaj hu-
dih udarcev. Poleg naraslih voda, ki mesto 
pestijo vsakih nekaj let, je v njem v 17. sto-
letju pustošila tudi kuga. Leta 1692 je tudi 
bližnji grad Landshut prizadel požar in od 
takrat tam stoji samo še ruševina. Obliko 
mesta kakršno je danes je Bernkastel do-
bil 1. aprila leta 1905 z združitvijo z vino-

je sonce že počasi zahajalo in trebna se 
je bilo vrniti. 

Tretji, zadnji dan našega obiska ni bil nič 
manj vzemirljiv kot predhodna dva. Tokrat 
je sledila odprava v Luksemburg in tudi sam 
sem vedel, da bom s svojim prevajanjem 
na preizkušnji. Pot nas je preko sedaj že 
domačega Triera vodila proti vasi Igel, nato 
preko vasi Wasserbillig in proti luksembur-
ški meji. Med vožnjo smo lahko zvedeli tudi 
zelo veliko o življenju Luksemburžanov, 
kakšen je življenjski standard prebivalcev, 
ter kakšni medsosedski odnosi obstajajo 
med Luksemburgom in obmejnimi nem-
škimi kraji, kot je npr. Trier. Ni minilo dolgo 
in že smo se pripeljali mimo prve znameni-
tosti, luksemburškega letališča Findel, ki je 
edino luksemburško letališče in je z dvema 
terminaloma usmerjeno povsem interna-
cionalno. Letališče je nastalo leta 1930 s 
stezo dolgo približno 1000 m. Med drugo 
svetovno vojno so Luksemburg okupira-
li Nemci in tudi letališče je kmalu zatem 
padlo v njihove roke. Proti koncu vojne ga 
je zavzela ameriška vojska in ga je upo-
rabljala predvsem za izvidniške misije. Na 
letališču Findel delujeta danes dva letalska 
prevoznika, Luxair, ki je namenjen za po-
tniški promet in drugi prevoznik Cargolux, 
ki pa je usmerjen izključno v tovorni pro-
met. Pot nas je vodila mimo letališča in 
proti bližnjemu pokopališču ameršikih vo-
jakov. Pokopališče se razteza na 204 000 
m2 in je namenjeno  spominu na ameriške 
vojake, padle med Ardensko ofenzivo. Na 
tem pokopališču je med drugimi pokopan 
tudi amreiški general George S. Patton. S 
pokopališčem upravlja posebna Ameriška 
komisija za vojne spomenike. Kmalu smo 
nadaljevali naprej, proti našemu zadnjemu 
cilju dneva, mestu Luksemburg. Mesto 
velja za eno najbogatejših na svetu, saj je 
nekakšen bančni in administrativni center Pogled na Trier s Porte Nigre. (Foto i. Košak)

gradniško vasjo Kues na drugem bregu 
Moselle. Leta 1926 so na tem delu Moselle 
zaradi nezadovoljstva vinogradnikov iz-
bruhnili nemiri, katerih posledica je bil udar 
na finančni urad v Bernkastlu in na carinski
urad v Kuesu. Ko smo končali z ogledom 
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Gasilska v Luxemburgu. (Foto I. Košak)

Ameriško vojaško pokopališče v Luxemburgu. (Foto i. Košak)

Evrope. V Luksemburgu je sedež več-
jih institucij Evropske unije, kot so npr. 
Evropsko sodišče in Evropsko računsko 
sodišče, ter tudi sedež Evropske investi-
cijske banke. Mesto se razprostira na več 
kot 51 km2 in v njem živi približno 88.586 
prebivalcev. Država ima tudi svojo vojsko, 
ki pa šteje le 800 vojakov in 2 tanka. Samo 
mesto name ni naredilo posebnega vtisa, 
saj je večina stavb, ki smo jih obiskali zgra-
jena v sodobnem času. Razen mestne 
hiše, stolnice in palače, kjer domuje kralje-
va družina, drugih ogleda vrednih zname-
nitosti mesto nima. Cene izdelkov v mestu 
pa so prav tako zelo »evropske«, saj smo 
ponekod opazili, da nekatera živila stanejo 
tudi do 60 €. Zato smo prav tako hitro kot 
smo prišli, tudi odšli. 

Ob povratku v Trier smo imeli na voljo ne-
kaj prostega časa, ki ga je  vsak od nas 
izkoristil po svoje. Naša družina je nad-
oknadila zamujeno in si ogledala mogoč-
no Konstantinovo baziliko, kar nam je pri 
skupinskem ogledu onemogočila ome-
njena poroka. Povzpeli smo se tudi na 
znamenita rimska vrata Porto Nigro. Kako 
mogočna zgradba, kašen razgled in kako 
mogočen obrambni položaj rimskih legio-
narjev. Z vrha vrat je že vrženi kamen prav 
nevarno orožje. In če pomislimo, da so v 
rimskih časih, poleg mestnega obzidja, 
Trier branila kar štiri takšna vrata, in da je 
Porta Nigra le ena sama četrtina ohranje-
ne slave nekdanjega rimskega imperija. V 
preostanku časa smo si še enkrat ogledali 
stari del mesta in nakupili nekaj spominkov. 
Naslednji dan smo se morali posloviti.

Hvala vsem. Društvu, ki je organiziralo ob-
isk. Prizadevnima šoferjema Luka Tour, ki 
sta nas varno pripeljala na cilj. Nemškim pri-
jateljem, članom deželne zveze Rheinland- 
Pfalz, še posebej g. W. Hesserju in soprogi 
Hedi, ki sta nas vodila in spremljala skozi 
ves obisk. Izredni vodički, ki je znala odgo-
voriti na vsako naše vprašanje in članom 
društva, udeležencem izleta za prijetno 
družbo. 

Črt Košak

Nadaljevanje na naslednji strani

Vodice, bil sem tam
O Vodicah, biseru Jadrana, naj nekaj 

napišem, je padla direktiva z vrha. 
Ni mi težko, pa tudi upam, da si 

zasluži ta naziv. Morje čisto, mesto ureje-
no. Postrežba na nivoju teh zvezdic, ki so 
priznane in dodeljene temu hotelu. Torej 
oni so svoje izpolnili  po najboljših močeh. 
Ostalo, kot povsod, si sami uredimo, da se 
imamo » fajn«. Tu smo strokovnjaki. 

Mislim, da si nas bodo zapomnili tisti, ki 
so se peljali zraven nas z ladjo na Kornate. 

Papež je kot po navadi razdelil del breme-
na na svoje pomočnike. Upravičeno, ker 
vsi vemo, da ni lahko 130 ljudi zadovoljiti 
in se jim posamezno posvečati. Omenil bi 
jih posamezno. Zaslužili so si, vsak je po 
svojih najboljših močeh dal vse od sebe, 
pa še več. Zjutraj so za nas poskrbeli, da 
smo se malce razgibali, pa tudi do konca 
prebudili, naši zdaj že stalni spremljevalci, 
vojaki Slovenske vojske. Naša Štefka pa 
si je poleg strokovnega predavanja, vzela 

čas za še eno skupino, ki jo je dodobra 
razgibala vsako jutro. Kot vsako leto, po 
zajtrku merjenje krvnega pritiska, zraven 
tudi malce klepetanja. Sprostitev ali na-
biranja novih moči, si je vsak sam izbral. 
Eni so šli na sprehod, drugi pa s Srečkom 
na kolesarjenje. Kako je bilo našim kole-
sarjem ne vem, ker nisem bil tako hiter, da 
bi jih dohiteval, ampak sodeč po dobri drži 
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Zadovoljna kolesarska sekcija. (Foto: Arhiv)

Jutranje razgibavanje. (Foto: S. Tomšič)

Nadaljevanje s prejšnje strani

in nasmehu jim ni nič manjkalo. Sklep bi 
bil: »Fajn so se imeli.« Naše ženice, ki se 
niso odpravile kam drugam, so se zatekle 
k naši Jani in Staši. Vsa čast jima iz česa 
in kaj so naredile se res težko opiše. To je 
potrebno videti, prej in potem. Po kosilu in 
rahlem počitku so se začele športne aktiv-
nosti. Saj smo že vsi malce starejši, am-
pak učiti se nikoli ni prepozno. Zato je po-
skrbel naš Milan z učenjem računalništva. 
Možakar se znajde, vam rečem. Jožica in 
Jožek sta si kot vsako leto vzela v breme 
pikado. Poskrbela sta, da je vse potekalo, 
kolikor se je dalo, po pravilih. Odlično sta 
zadevo speljala pod streho, kljub rahlemu 
nagajanju z neba. Naš Janez, ki sem ga 
namenoma pustil za na konec, je pa res 
dal vse od sebe. Speljal to težko tekmo 
z 32 igralci. Ni mu bilo lahko. Na koncu, 
ko smo vsi dobili zaslužene pohvale, se je 
nekako pozabilo na Janeza. Vsa čast tebi 

Veronika, si pa le malce popravila krivico, 
ki se mu je, pa ne namirno, zgodila. 

Ne da mi hudič  miru, da ne bi o tej okrogli 
mizi napisal nekaj besed. Bi rekel, z no-
gometnim žargonom: »Ekipa, ki zmaguje, 
se ne menja.« Ne vem zakaj bi mi Vodice 
menjali z neko drugo lokacijo. Pa še draž-
je naj bi bilo. Vsako leto nas je itak manj, 
zaradi vse slabših ekonomskih razmer. Če 
ne bo te naše krepčilne terase, kjer se vsi 
skupaj družimo, se bomo, po mojem gru-
pirali po manjših skupinah in to ne bo več 
naše društvo, ali če hočete naša družina, 
kot sem nekoč napisal. Jaz grem še en-
krat na morje, ker hočem menjati lokaci-
jo, ampak z najožjimi družinskimi člani. Z 
društvom pa mi je vseeno kje smo, samo 
da smo skupaj in da nas je čim več, ter da 
se imamo »fajn«. »Fajn« pa se imamo lah-
ko povsod, saj si to  itak sami naredimo, 
samo da je za vse finančno sprejemljivo.

 Josip Marcijuš

Na enem preteklih srečaj laringektomiranih ameriške zvezne države Texas sta se predsednik Carter Cooper in podpredsednik 
John Edwards pogovarjala o zadnjih besedah, ki sta jih izrekla pred laringektomijo, torej z »normalnim glasom«. Vprašanje sta 
kasneje posredovala preko e-pošte drugim članom. S spletne strani ameriških laringektomiranih smo prevedli nekaj najbolj iz-
virnih odgovorov, ki pričajo, da nekaterih laringektomiranih humor ni zapustil, niti tik pred operacijo.

(prosti prevod: Ivan Košak)

Zadnje besede z 
»normalnim« glasom
Sem rojen Anglež in ponosen na svoj angleški naglas. 
Anesteziologu sem neposredno pred operacijo dejal: » Vedite, 
če se zbudim z ameriškim naglasom, bom zahteval svoj de-
nar nazaj« in potem sem zaspal.                  (Frank Morgan)

 Moje zadnje besede so bile: »Prosim, doktor bodite nežni, 
zame je tokrat prvič.« Kasneje mi je operater povedal, da so 
se vsi v operacijski dvorani nasmejali do solz in da je takrat 
vedel, da bo z menoj vse v redu.                      (Jerry Kirby)

 Predno jim je uspelo, da so me »kričečega in smešno, otepa-
jočega se, iztrgali družini« in me na vozičku odpeljali, sem citi-
ral generala Mac Arturja (poveljnika ameriških sil na Pacifiku, ki
je leta 1942 poražen, s Filipinov bežal pred japonsko vojsko): 
»Vrnil se bom.«                                         (Scotty Chandler)

Ko so me po zadnji spovedi (bila sem prepričana, da bom 
med operacijo umrla) na vozičku peljali mimo vrste sorodnikov, 
sem zagledal brata Linna in se spomnila, da je danes 4. junij, 
datum njegovega rojstnega dne. Mojega moža sem zgrabila 
za ovratnik in ga potegnila k sebi: »Prosim te, skoči v bližnjo 
trgovino, kupi rojstnodnevno voščilnico in vanjo vloži 10 $. 
Danes ima rojstni dan in nočem, da bo mislil, da sem nanj po-
zabila.«                                                     (Jewell Hoffman)
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Avtor prispevka J. Marcijuš v pogovoru o ribah velikankah. (Foto: D. Papež)
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Iz podro~nih klubov

PK [tajerska 
in Koro{ka

Zaradi samega spomina, ki nam že mal-
ce peša, pa tudi zaradi drugih članov, ki 
niso bili prisotni, piknem o našem pikniku 
v Farovcu. Ta naj bo za večno zapisan v 
naših Obvestilih. 

Po zbirnem mestu, smo se kar odpravili 
na že dobro znano lokacijo. Začelo se je 
kot ponavadi. Sem že tretjič soudeleže-
nec. Ja, z Janino juhico, ki je vsako leto 
boljša. Ne. Ne drži tista pesem od Zorana 
Predina: »Bolj star, bolj nor.«  Ampak: »Bolj 
star, bolj izkušen.« Po juhici pa je začelo 
biti kar malce nevarno. Namreč naši ribiči 
so začeli mahati z rokami kar dva metra 
na široko. Taaaakooo ribo bom ujel. Naša 
dva »roštiljara«  jima nista verjela. Sta kar 
začela pripravljati dobrote, ki so jima bile 
že pri roki. Ribe pa so bile, pa tudi ostale v 
vodi. Niti r od rib, na koncu ni bilo. Ribiči so 
malce povesili nosove, pa so jih hitro dvig-
nili, ko nam je vsem zadišalo po dobrotah, 
ki sta nam jih pripravila naša »neprekosljiva 
roštiljara« Franci in Janko. Vsa čast jima. 
Res sta neprekosljiva. Celo kapo sem za-
radi njiju kupil. Tako, da sedaj spet  lahko 
rečem, zaslužila sta si jo. Torej, Franci in 
Janko:« Kapo vama dol.« Vreme - ja, to 
nam jo je na koncu malce zagodlo. 

Za konec smo si pustili nogometni spek-
takel. Tudi Pele in Maradona bi imela kaj 
videti. Tedaj pa je dež malce ovlažil travo in 
se ta spektakel ni zgodil. Saj si nismo upa-
li tvegati kakšne poškodbe. Kot vrhunski 
profesionalci smo se zavedali, da je sveto-
vno prvenstvo in nikoli ne veš, koga bi naš 
selektor Kek morebiti povabil. 

Farovec

Poslavljanje tokrat ni bilo težko. Saj smo 
si skoraj vsi po vrsti govorili: »Vidimo se v 
Vodicah.« S polnimi trebuščki smo se od-
pravili vsak na svojo stran vedoč, da se 
čez nekaj dni spet srečamo v še večjem 
številu. V lepem spominu nam bo ostal ta 
naš piknik. Vsi smo dali vse od sebe po 
svojih najboljših močeh, da je res prečudo-
vito uspel. Naših ženic ne smem pozabiti. 
To bi bil greh. Res so pripravile pecivo, za 
katero bi jim zavidale mislim da, vse slašči-
čarne. Na koncu bi pa še enkrat poudaril, 
ker si zaslužijo: Janko, Franci in Jana, se 
priporočamo tudi drugo leto. Res vam ni 
para. Vam ribiči pa obljubim, drugo leto 
bom vsakemu prinesel po eno ribo, ne jo-
kat. Saj veste, sreča je opoteča.

Joža Marcijuš 

Vzorna vrsta za Janino juho. (Foto: D. Papež)

Klepet po prvi rundi. (Foto: D. Papež)
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Pohorska vzpenjača. (Foto: D. Papež)
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razstavo: Pohorje nekoč, Bolfenk nekoč 
in danes, Minerali in kamnine Pohorja 
in Kobanskega, Zlata lisica - zgodovina 
smučarskega športa na Pohorju, Zdravilna 
zelišča Pohorja in okolice.

Po ogledu bomo nadaljevali pohod do pla-
ninske koče Pohorc, kjer se bomo okrep-
čali s piknik kosilom, ki ga bo pripravil »kit-
ki« Vlado. Ker gondola vozi samo vsako 
uro, prosim udeležence, da so pravočas-
no na zbornem mestu. Vsekakor pa si v 
nahrbtnik naložimo kakšno hladno pijačo 
in vse potrebno za ne preveč naporen po-
hod. 

Svojim poverjenikom se prosim prijavite 
najkasneje do 2. avgusta 2010.

Poverjeniki:

Jožica Petovar: 040-602-996
Ivan Jesenek: 041-456-965
Antonija Pinter: 031-754-857
Danijel Vuradin: 041-775-392
Branko Motoh: 041-371-452
Danilo Papež: 041-719-253

Pohorski pozdrav!

Za PK Štajerska in Koroška, 
Danilo Papež

razstavo: Pohorje nekoč, Bolfenk nekoč 

PK Štajerska in Koro{ka

Vabilo na pohod s piknik kosilom. V so-
boto, 7. avgusta, vabimo vse člane in 
podporne člane PK Štajerske in Koroške 
na pohorski pohod s piknik kosilom, na 
planinski koči Pohorc. Dobimo se 7. 8. 

ob 9.30 uri pri spodnji postaji po-
horske vzpenjače, od koder se bomo z 
gondolo odpeljali do zgornje postaje vzpe-
njače. Od tu  nas bo pot vodila do cerkve 
sv. Bolfenka, kjer si bomo ogledali stalno 

 PK Ljubljana
V majski številki je vodja PK Ljubljana, Žika 
Manič, ob sodelovanju PK Obala, objavil 
vabilo na celodnevni izlet, ki bi naj nam 
omogočil ogled dveh, na Tržaškem zelo 
poznanih turističnih krajev: Sesljana in 
Devina. No, sem si rekel, to pa bi si bilo 
vredno ogledati, kajti že nič kolikokrat 
sem se, na poti iz Trsta proti Benetkam ali 
Gorici, peljal mimo, nikoli pa nisem našel 
časa, da bi spoznal tudi ta del Tržaškega 
zaliva. 

Tako sem se v soboto, 22. 5. zjutraj, skupaj 
s soprogo Eriko, odpeljal v Ljubljano, kjer 
naj bi na naši tradicionalni vstopni točki na 
Vilharjevi pričakal prihod avtobusa z izlet-
niki, ki so vstopili že v Kranju. Zahvaljujoč 
zgodnji uri in soboti, sem v bližnji stranski 
ulici hitro našel prazno parkirno mesto, 
kjer sem brez skrbi lahko pustil svoj avto 
in tako rešil enega od večjih problemov s 
parkiranjem avtomobilov v Ljubljani.

Na zbirni točki je bilo zbranih že precej iz-
letnikov in kmalu se je pojavil tudi naš avto-
bus, skupaj z našim vodjem, Žikom. Hitro 
smo se vkrcali in krenili proti Lipici, kjer je 
bilo predvideno srečanje s predstavniki PK 
Obala in krajši postanek za malico.

Naredil se je prekrasen sončen majski dan 

Majski izlet

Nad Sesljanskim zalivom. (Foto: S. Ribaš)

in pravi užitek je bila vožnja po stari cesti 
(spotoma smo pobrali še nekaj izletnikov), 
saj je bilo sorazmerno malo prometa in 

smo tako lahko občudovali lepo naravo in 
obujali spomine na vožnjo po isti poti, ko 
smo se, v takrat zelo cenjenih »fičotih« in 
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Majski izlet

neprekinjenih kolonah vozili, po ozki cesti, 
ki takrat še niti ni bila povsod asfaltirana, 
počasi, vendar z zadovoljstvom, približe-
vali svojemu cilju.

Po prisrčnem pozdravu s predstavniki 
PK Obala, na čelu z vodjem, Brankom 
Bubničem in krajšem postanku za osve-
žujočo malico v restavraciji hotela Lipica, 
smo se odpeljali proti Sesljanu. 

Kako presenečen sem bil, ko smo izstopili 
iz avtobusa in sem na terasi restavracije, 
navpično, 70 m pod seboj zagledal kar 
velik Sesljanski zaliv, z lepo urejenimi pla-
žami in kopališči, v daljavi pa skoraj celotni 
Tržaški zaliv, vključno z našo obalo. Šele 
takrat sem doumel, zakaj je Sesljan naj-
bolj razvit turistični kraj v občini Nabrežina- 
Devin. Tu je več hotelov, restavracij, barov 
ter gostiln in posebno poleti je veliko za-
bavnih prireditev, vključno s plesom na 
plaži, ki pritegnejo predvsem mlade. 

Nato smo se podali na tako imenovano 
Rilkejevo pot. Ta razgledna peš pot, ki 
poteka vzdolž obale, po platoju, ki je pri-
bližno 70 m nad morjem, je poimenovana 
po znamenitem češkem liričnem pesniku 
Rainer Maria Rilkeju, ki je v letu 1910, kot 
gost takratnih lastnikov Devinskega gra-
du bival tam in se večkrat sprehajal po tej 
poti. Dolga je približno 2 km in povezuje 
grad Devin s Sesljanom. S poti je čudo-
vit razgled, spotoma pa lahko proučujemo 
bogato sredozemsko floro.

Ko smo iz Sesljana prišli do Devinskega 
gradu, nas je večina ugotovila, da potrebu-
jemo pijače. K sreči smo skoraj pri vhodu 
v grad odkrili manjšo trgovino, kjer smo si 
lahko nabavili potrebne napitke. Prav pre-
senečen pa sem bil, ko sem ugotovil, da je 

Rilkejeva pot. (Foto: S. Ribaš)

mineralna voda v plastenki skoraj za polo-
vico cenejša, kot je pri nas. Presenetljivo 
kajne.

Kmalu se nam je pridružila vodička, pri-
jazna tržaška Slovenka, ki nas je popeljala 
skozi grad in nam razkrila njegovo bogato 
zgodovino.

Grad je zgrajen na pečini, tik nad morjem 
in z njegovih teras ali oken je čudovit raz-
gled po celotnem tržaškem zalivu. Poleg 
sedanjega gradu so vidne tudi razvaline 
starega gradu, ki je bil zgrajen v 11. stolet-
ju. Zgodovina gradu je vezana na družino 
knezov Turn und Taxis, ki so se z ustano-
vitvijo italijanske republike preimenovali v 

Torre e Tasso. Devinski knezi so bili po-
znani kot meceni, književniki in ustanovite-
lji šol, samostanov in drugih ustanov, med 
njimi pa so tudi vojskovodje v spopadih 
s Turki. Bili so tudi pomembni posredniki 
med Beneško republiko in Habsburškim 
cesarstvom.

Na gradu so gostovali sloviti umetniki kot 
na primer Strauss, List, D´Annunzio, Twain, 
Rilke in drugi, o čemer pričajo številni raz-
stavljeni predmeti in slike. Na gradu se je 
baje nekoč mudil tudi Dante, ki je tod napi-
sal precej stihov svoje Božanske komedi-
je. Ob morju je manjša skala, ki se imenuje 
po njem in na kateri je večkrat sedel, ko je 
snoval stihe svoje pesnitve.

Grad je še vedno v lasti rodbine Torre e 
Tasso in je bil šele pred nekaj leti odprt za 
javnost. Okoli gradu je v terasah urejen vrt, 
kjer si lahko ogledamo različno sredozem-
sko cvetje. 

Ob gradu smo si ogledali še bunker, ki je 
bil med drugo svetovno vojno vklesan v 
pečino nad morjem. Bunker je sedaj ure-
jen v mini muzej, v katerem so shranjeni 
zanimivi zgodovinski predmeti. 

Po ogledu gradu, za katerega bi potrebo-
vali veliko več časa, kot smo ga porabili mi, 
če bi si ga hoteli ogledati podrobneje, smo 
se podali nazaj, proti Občinam. Spotoma 
smo si na hribu Monte Griso ogledali še 
mogočno moderno cerkev, posvečeno 
Mariji – Materi in Kraljici. To je ogromna, 
več nadstropna betonska stavba s števil-
nimi oltarji, ki omogočajo opravilo verskih 
storitev na več mestih hkrati. 

Po ogledu cerkve pa smo resnično krenili 
nazaj v Slovenijo, v Lipico, kjer je bilo za 

Nadaljevanje na naslednji strani

Devin je zvezan z družino Turn und Taxis. (Foto: S. Ribaš)
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UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

nas že pripravljeno okusno kosilo. Ker je 
bila sobota, je bila Lipica precej obiskana. 
Izgleda, da je ta kraj še posebno všeč ti-
stim, ki bi radi sklenili zakonsko zvezo, saj 
smo v času našega kosila imeli priliko vi-
deti najmanj tri poročne sprevode. 

In še nekaj smo zapazili v Lipici; kar nekaj 
skupin je barvalo ograje, ki so postavljene 
ob poti in ščitijo prostor, namenjen paši li-
picancev. Torej je javni poziv vodstva Lipice 
naletel na pozitiven odziv, kar dokazuje, da 
je Lipica in z njo lipicanci resnično eden od 
razpoznavnih simbolov Slovenije, ki jih je 
vredno čuvati in ohraniti.

Še skupinska slika v Lipici in prisrčno slo-
vo od naših prijateljev z Obale. Posebne 
pohvale vseh sta bila deležna zakonca 
Bubnič, saj sta uspešno razdelala podro-

Nadaljevanje s prejšnje strani

Majski izlet je bil zadetek v polno. (Foto: S. Ribaš)

bnosti izleta in jih tudi uspešno izvedla. 
Seveda pa smo se, kot vedno do sedaj, 
prisrčno zahvalili tudi našemu vodji Žiku, 
saj je izvedba celotnega poteka izleta po-
žela popolno priznanje. 

Skratka, ta majski izlet je bil zadetek v pol-
no in želimo si lahko le, da bi bilo podobnih 
še več. Prepričan pa sem, da nas Žika pri 
tem ne bo razočaral.

Slavko Ribaš

Piknik v poletni vročini pod Šmarno goro. (Foto: I. Košak)

v senci je vsem zelo prijalo. S prijatelji smo 
se veselo pogovarjali. Veliko debate je bilo 
o morju, o članih, kako se držijo, kaj dela-
mo in kam bi spet šli.

Za naše želodčke sta dobro poskrbela 
Matjaž in Žika, ki je prišel že pred sedmo 
uro, da je pripravil žar. Bil je dvakrat ožgan, 
od vročine in dima. Hvala ti. 

Ob prijetnem kramljanju in osvežilni pijači 
je čas hitro mineval in že smo se pričeli 
poslavljati z željo, da se kmalu spet sre-
čamo.

Francka Kragelj

v senci je vsem zelo prijalo. S prijatelji smo 

Med prijatelji
V soboto, 12. junija,  je imela Ljubljanska 
regija vsakoletni piknik pri ribniku pod 
Šmarno goro.

Zbralo se je manj članov kot lani, verjetno 
je bila vročina kriva za to. Sonce je moč-
no pripekalo, vendar sedeti ob vodi in še 

Meseca maja 
2010 nas 
je zapustil 
dolgoletni 
član Stanislav 
Peharc. 
Družini in 
sorodnikom 
izrekamo 
iskreno sožalje.

     V imenu PK Ljubljane: 
     Živorad Manič
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V začetku tega meseca nas je nenadoma zapustil Peter 
Galjot, naš poverjenik za področje Domžal in Kamnika. 
Peter je bil zelo neposreden in iskren. Spominjam se, 
kako mi je povsem prostodušno razlagal, kako ga je bilo 
strah operacije laringektomije. Vendar se motil vsak, ki  
meni, da ni bil pogumen in energičen. Saj mi je, skoraj v 
isti sapi pripovedoval, kako je zdržal več tedenski post, 
v katerem je pil samo čaje. Večinoma sem ga poznal kot 
človeka polnega volje do življenja, ki se nikoli ni pritoževal 
nad zdravjem, zato nas je njegova nenadna izguba toliko 
bolj prizadela. Z njim smo na društvu izgubili vestnega 
poverjenika in velikega optimista. V imenu Izvršnega od-
bora društva  in svojem osebnem imenu izrekam Petrovim 
sorodnikom in svojcem iskreno sožalje.

Predsednik DLS: Ivan Košak

V slovo 
Petru 

Galjotu

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

http://www.dls-slo.si

NOVI ^LANI
DOLANC IVAN RADEČE
ZAVADLAV ZDENKA LJUBLJANA
PUPAHER ROMAN SELNICA OB DRAVI

 PK Dolenjska

 

V letnem planu je naš predsednik zapisal, 
da bomo organizirali piknik. In, kar je na-
pisano in sprejeto, je treba uresničiti. Tako 
smo se dogovorjenega 18. maja. na zbor-
nem mestu pojavili v kar lepem številu. 
Jutro je napovedovalo lep dan, čeprav je 
bilo še prejšnji dan deževno. Kot gospoda 
smo se pripeljali do zidanice našega člana 
g. Zupančiča - cilja našega piknika. 

Predsednik je raztovoril svoj avto in pričel 
pripravljati žar za peko. 

Pisec teh vrst je predlagal, naj se najprej 
malo sprehodimo, da nam bo potem bolj 

V letnem planu je naš predsednik zapisal, 

Piknik 
na Golo-
binjeku  

Kar predsednik napiše, tudi uresniči. (Foto: F. Plantan)

Razgledišče Golobinjek
Vrh Golobinjek - 461 m
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teknilo in kmalu se je skupinica podala na 
sprehod med vinogradi in zidanicami vse 
do vrha hriba, kjer stoji stara cerkev in od 
koder je lep razgled po mirnopeški dolini. 

Dobra urica sprehoda je pomagala, da 
smo ob povratku lahko preizkusili, kaj 
nam je medtem spekel naš predsednik in 
priznati je treba, da smo kar precej »po-
spravili.« Zraven so kolegi preizkusili tudi, 
kakšno vino je pridelal gostitelj. Glede na 
to, da je moral kar nekajkrat v klet, verjetno 
ni bilo slabo. 

Ploha, ki nas je pregnala pod streho, je 
poskrbela, da smo se začeli odpravljati 
domov; sicer se je pa tudi dan že krepko 
prevesil v pozno popoldanske ure. 

S »kmalu spet nasvidenje« smo se razšli. 

Franc Plantan

Nadaljevanje s prejšnje strani

Vabilo na 15. tradicionalno letno 
sre~anje laringektomiranih Slovenije
15. letno srečanje DLS bo v soboto, dne 10. 7. 2010, na Štajerskem. 

Zborno mesto vseh udeležencev srečanja bo ob 9.30 pred mariborskim letališčem (aerodrom Edvarda 
Rusjana). Od tam se bomo skupaj odpravili na prizorišče srečanja v Hotinjo vas, kjer nas bodo pričakali 
organizatorji  z bogračem in okrepčili. Ogledu etnološke zbirke v gradu Račji dvor, bo sledil kratek program 
in druženje ob glasbi. Letno srečanje je ena redkih priložnosti, ko se skupaj zberemo laringektomirani iz 
cele Slovenije, zato je ne zamudite. Društvo bo organiziralo brezplačne avtobusne prevoze na relacijah:

1. Primorska
Avtobus iz Kobarida ob 5.30, iz Nove Gorice 6.30, iz Postojne 7.30 uri.
Prijave na: Stane Fabijan 05/ 364 91 41 ali Brane Čus 031 438 782

2. Gorenjska in Ljubljana 
Avtobus iz Kranja ob 7., iz Ljubljane (Vilharjeva cesta) 7.30 uri
Prijave na: Žika Manič 051 395 393

3. Prekmurje
Avtobus iz Murske Sobote ob 7.30, iz Ormoža 8.20 uri.
Prijave na: Geza Lepoša 031 215 514

4. Štajerska in Koroška
Avtobus iz Vojnika ob ob 7., Zreče 7.20, iz Slov. Konjic 7.30, iz Slov. Bistrice (pred Leonardom) ob 8., Ptuj 
(žel. postaja) 8.30, Maribor (avtobusna postaja) ob 9. uri.
Prijave na: Branko Motoh 041 371 452 ali Danilo Papež 041 719 253

5. Dolenjska
Novo Mesto pri avtobusni postaji ob 7. uri.
Prijave na: Jože Prešiček 041 760 142
O posameznih vstopnih postajah in drugih podrobnostih se boste lahko dogovorili z organizatorji prevo-
zov. Prijave udeležencev sprejemamo najkasneje do 8. 7. 2010, na navedenih telefonskih številkah, lahko 
pa se prijavite tudi pri svojih poverjenikih in na sedežu DLS tel.: 01/436 03 58
Nasvidenje na srečanju. Za IO DLS, Ivan Košak

Dobra urica sprehoda je pomagala, da so Dolenjci imeli boljši tek. (Foto: F. Plantan)

Ribnik v Hotinji vasi. (Foto: J. Papež)

Stran 14


