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Nadaljevanje na naslednji strani

Jeseni v 
Simonovem zalivu

Govorne vaje štajerske skupine. (Foto D. Papež)

Z veseljem sva se udeležila tečaja 
nadomestnega govora v Izoli, ki ga 
organizirana Društvo laringektomi-

ranih Slovenije v sodelovanju s strokovnja-
ki obeh klinik. Prvič sva se tečaja udeležila 
spomladi, ko sva odšla na pot negotova, z 
mešanimi občutki, kako bo vse skupaj po-
tekalo in ali se bova dobro počutila? Mo-
ram reči, da smo zelo hitro navezali stike 
in sva se imela lepo. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujeva vodji programa gospe Mariji 
Tomšič in ostalim za ves trud in požrtvo-
valnost.

Na jesenski tečaj nadomestnega govora 
smo se odpravili v hudem deževju. Nekaj 
kilometrov pred ciljem je vreme postajalo 
bolj prijazno. Za dobrodošlico nas je izpod 
kopastih oblakov pozdravilo sonce in viš- Zagnano delo na ustvarjalni delavnici. (Foto D. Papež)
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Veliko starih znancev, pa tudi nekaj novih obrazov. (Foto S. Tomšič)
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je temperature. Po namestitvi v sobe smo 
si privoščili sprehod po obali. Razveselili 
smo se ponovnega snidenja, saj smo se 
z nekaterimi že poznali. Prišli smo iz raz-
ličnih koncev Slovenije. Res škoda, da se 
nakateri ne odzovejo povabilu na tečaj. Po 
večerji smo se zbrali v spodnjih prostorih 
restevracije San Simon. Navzoče je poz-
dravil vodja programa gospod Daniel Pa-
pež. Predstavil nam je potek tečaja.

Laringektomirani so bili razdeljeni v dve 
skupini, in sicer v ljubljansko in štajersko. 
Vodila sta jo gospa logopedinja Ana Jarc in 
mag. logopedije Mladen Jeličić. V pomoč 
so jima bili štirje pomočniki. Za spremlje-
valce tečajnikov je bilo tudi poskrbljeno z 
ustvarjalnimi delavnicami, ki jih je vodila go-
spa Jana Papež. Čeprav vsako jutro nismo 
pomežiknili soncu smo pridno telovadili in 
se sprostili pod okriljem članov Zdrave šole 
iz Izole. Na koncu smo se jim pridružili pri 
petju njihove himne. Razgibani smo hiteli k 
zajtrku in novim nalogam naproti. Vse dni 
smo se razvajali z odlično hrano. Čeprav 
nam vreme ni bilo skozi naklonjeno, smo 
vsak prosti trenutek izkoristili za sprehode. 
Intenzivne vaje govora in delo v ustvarjal-

Nastop tečajnikov pod taktirko Slavka. (Foto D. Papež)

nih delavnicah je potekalo dve uri dopoldan 
in dve uri popoldan. Na delavnicah smo si 
izmenjali izkušnje in koristne informacije. 
Naredili smo veliko lepih izdelkov in jih na 
družabnem večeru tudi razstavili.

Prijetno so nas presenetili naši tečajniki. 
Pod taktirko gospoda Slavka so nam za-
igrali in zapeli dve pesmi. Z solznimi očmi 
sem spremljala njihov nastop. Hvala jim za 

presenečenje in čestitke za pogum, voljo 
in vztrajnost. 

Vse prehitro je prišel čas odhoda domov. 
Z izvedbo tečaja sva bila zadovoljna in se 
vsem lepo zahvaljujeva. Tudi tokrat sva se 
imela lepo in morda še kdaj se srečamo.
Izkušnja več in spodbuda za naprej, da je 
tudi brez grla vredno živeti.

Janez in Duška Smonkar

Ohranjanje zdravja 
v Termah Ptuj

Letošnji program za ohranjevanje 
zdravja našega društva se je odvi-
jal v Ptujskih toplicah. Pravzaprav 

smo bili tam nastanjeni v hotelu Primus, 
kjer smo razen kopanja in nočnega po-
čitka najmanj zadrževali, saj se je odvi-
jalo toliko različnih aktivnosti, da smo 
bili vse dneve vpeti v različne aktivnosti, 
če smo le bili za to zainteresirani. Svoje 
užitke smo tešili na mnoge ponujene na-
čine, ki so nam jih tudi tokrat uspešno 
organizirali fantje iz Slovenske vojske, ki 
so že leta naši mentorji v teh programih. 
Preko sto nas je tokrat prišlo v Ptuj, veli-
ko starih znancev pa tudi novi obrazi so 
bili med njimi. Že veliko let se srečujemo 
na teh programih na raznih lepih krajih 
Slovenije smo že bili, toda vedno zno-
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va se veselimo dneva ko srečaš starega 
prijatelja. Jaz osebno sem tokrat doži-
vljala prav posebno osebno travmo, saj 
sem bila sama prvič po moževi smrti, 
toda tudi tako težke osebne krize lažje 
premagaš v družbi dobrih prijateljev in 
znancev. 

Lepo vreme in dobra lokacija nam je 
omogočala veliko možnosti pohodov, 
tudi kolesarji so bili letos zelo aktivni. 
Bližina mesta pa je kar ponujala svojo 
bogato zgodovino. Tako smo do dobra 
spoznali mestno zgodovino z vodenim 
ogledom gospe zgodovinarke iz Ptuja, 
ki nas je popeljala nazaj vse do nastan-
ka tega našega najstarejšega mesta na 
Slovenskem. Na prav prijeten način je 
opisala vzpone in padce mesta in njego-
vih voditeljev skozi zgodovino in vedno 
znova nam je jasno, da se iz preteklih 

zgodovinskih napak premalo naučimo. 
Zainteresirani so si nazadnje ogledali 
še znano Ptujsko vinsko klet. Naslednji 
dan je bil organiziran tudi ogled muze-
ja na Ptujskem gradu, kjer so na ogled 
zelo lepe zbirke oblačil, glasbil, velika 
zbirka orožja in raznih drugih predmetov 
in soban skozi zgodovinska obdobja ži-
vljenja na gradu in okolici. Prav vsak dan 
po jutranji telovadbi, zajtrku in merjenju 
krvnega pritiska smo se po svojih fizičnih 
zmožnostih odločili za dolžino pohoda ali 
pa smo ostali v hotelu in uživali v raznih 
bazenih s termalno ali navadno vodo. 
V popoldanskih urah pa je bilo živahno 
na raznih tekmovalnih poligonih, kjer so 
mnogi poizkusili zmagati v balinanju, bli-
žanju in pikadu. Nazadnje je uspelo to 

le enemu v posamezni disciplini sicer pa 
zmaga pomeni neko osebno potrditev in 
zadovoljstvo, predvsem so te aktivnosti 
namenjene osebni sprostitvi in druženju, 
kar se vedno znova potrjuje v zadovolj-
nih obrazih vseh sodelujočih in seveda 
navijačev. Tokrat je bila priložnost, da 
smo nekateri plavalci opravili tudi Coo-
perjev test, kjer zopet velja pravilo važno 
je sodelovati, saj je že sama preizkušnja 
za vsakega sodelujočega 

Še bi lahko napisala marsikaj lepega tudi 
mogoče kakšen manj prijeten doživljaj 
skozi potek našega letošnjega progra-
ma za ohranjevanja zdravja, ki nam ga 

Zbrano poslušamo zgodovino Ptuja. (Foto I. Košak)

Na obisku vinske kleti. (Foto B. Kostanjšek)

Številne rekreativne dejavnosti. (Foto B. Kostanjšek)
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društvo vsako leto organizira tudi glede 
na naše skromne finančne zmožnosti na 
zelo dostopni ravni za vsak žep. Prehitro 
so minili pestri dnevi druženja na Ptuju. 
Zadnji večer našega druženja pa je bil 
pokazatelj dobrega in sproščenega raz-
položenja ob glasbi in plesu. Na koncu 
naj rečem le še to, da bi se taka druženja 
še mnogokrat ponovila in iskrena zahva-
la vsem ki so kakorkoli poskrbeli za to, 
da nam je bilo lepo. Darinki pa želim, da 
bi nesrečen dogodek na Ptuju čimprej 
pozabila.

Vida Köveš
Na družabnem večeru. (Foto B. Kostanjšek)

DLS je za svoje člane organiziralo 
program ohranjevanja zdravja v 
Termah Ptuj v najstarejšem mestu 

Program ohranjevanja 
zdravja v hotelu Primus 
na Ptuju

Ptuj je mesto z bogato zgodovino. (Foto I. Košak)

Slovenije. Ptuj leži ob reki Dravi na ptuj-
skem polju, kjer se nahaja na novo zgrajen 
Hotel Primus. Na Ptuj smo se pripeljali čla-

ni iz vse Slovenije, svoj novi dom za 6 dni 
smo dobili v hotelu Primus, kamor so nas 
nastanili v lepo opremljene sobe.
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Že naslednji dan so se pričele dejavno-
sti v sklopu programa. Program je bil 
zelo dobro pripravljen in obsežen, od 
pohodov,ogledov in športne aktivnost. 
Posebno pozornost so namenili našemu 
zdravju. Vsak dan smo preverjali z meri-
tvami krvni sladkor, holesterol, pritisk. Me-
ritev indeksa telesne mase - ITM pa nam je 
pokazal, oceno kolikšno imamo tveganje 
za zdravje, zaradi povišane telesne teže. 

Po jutranji telovadbi in meritvah pa smo 
se odpravili na lažje pohode v okolici, in 
oglede znamenitost Ptuja. Ogledali smo si 
muzej na Ptujskem gradu, najstarejšo vin-
sko klet, sprehodili smo se tudi po starem 
mestnem jedru, veliko znamenitosti nam 
je opisala in povedala njihove značilnosti 
vodička, ki nas je vodila po Ptuju. Tudi do 

ptujskega jezera-morja smo se odpravili, 
prijetna izletniška točka za obiskovalce. 

Med nami je bil tudi član iz Ptuja in njegova 
žena, ki sta nas povabila na njun dom. Po-
gostila sta nas z domačimi dobrotami, nad 
katerimi smo bili zelo navdušeni. V tako 
prijetnem okolju in v tako prijetni družbi 
smo preživeli dan, ki ne bo šel v pozabo in 
se jima vsi iz srca zahvaljujemo.

Želim si še več tako lepih dopustov in dru-
ženj. Nastala so nova prijateljstva in znan-
stva, ki so za nas zelo pomembna. To nam 
daje moč in energijo za življenje.

Hvala vsem organizatorjem za zelo dobro 
pripravljen program ohranjevanja zdravja 
in hvala še enkrat za tako skrb nad nami, 
saj potrebujemo prav to. 

Štefi Gričnik

Merjenje ITM. (Foto I. Košak)

Jutranja telovadba. (Foto S. Tomšič)

Bogata etnološka zbirka v Ptujskem muzeju. (Foto Z. Terglav)
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Zbrani kolesarji. (Foto S. Tomšič)

Kolesarsko doživljanje 
Ptuja in okolice
Teden preživet v Ptujskih toplicah je 

ob vsem dogajanju tako hitro minil, 
da moram po mesecu dni, odkar 

je za mano, prav pošteno premisliti, kako 
strniti dogodke in doživetja v kratek sesta-
vek. Program je bil poln vsega lepega, tudi 
napornega. Vsak je lahko našel kaj zase, 
nekaj, kar ga zadovoljuje in hkrati utrjuje 
kondicijo: tako telesno kot družabno.

Tokrat se je zbralo kar lepo število kolesar-
skih navdušencev, ki smo s pomočjo vo-
dnikov, domačinov in geografskih kart raz-

iskovali bližnjo in daljno okolico Ptuja, pre-
vozili Ptujsko polje, pokukali tudi v Haloze.

Prvi dan smo še nesamozavestno »tipali« 
okoli Ptujskega jezera, preizkušali ravno-
težje z vožnjo po nasipu, opazovali račke in 
ptičke, ki so brezbrižno plavali v ne preveč 
čisti vodi. A že takoj za tem smo pod in-
štrukcijami našega podpornega člana Du-
ška vžgali vse motorje in odrinili iz ravnine 
v klance. Povabljeni smo bili v Paradiž na 
vikend družine Velikonja. Pri Viti se je kar 
»svitalo« od pogostitve. Za polno mizo smo 
hitro pozabili na napore vzpona in uživa-
li samo še v lepih razgledih po okoliškem 
gričevju. Hvala za ta dan! Čakalo nas je res-
da še kar precej kilometrov za povratek do 
Ptuja, a smo se tolažili s tem, da bo navzdol 
šlo kar samo.

Naslednji dan smo bili opaženi na turi skozi 
Zgornjo Hajdino. Peljali smo se mimo hiše 

Ljubice in Daniela Vuradina. Sledil je urgen-
tni telefonski klic z resno grožnjo, da bo 

hudo, če se ne ustavimo vsaj nazaj grede! 
Seveda smo vse vzeli zares in rade volje 
ubogali tako »komando«. Spet pogostitev, 
druženje, prijazni in po štajersko gostoljubni 
ljudje. Hvala za vse!

Še en posebej lep dan smo doživeli, ko 
smo skupaj s skupino pešcev obiskali Ptuj-
sko goro: romarsko svetišče, znano po Ma-
rijini podobi, ki pod okriljem plašča daje za-

vetje vsem rodovom človeštva. Markantna 
cerkvica na markantni poziciji, vidna daleč 
naokrog. Cerkev in Marijina podoba imata 
svojo vsebino in pestro zgodovino, kot nam 
je razložil pater, ki skrbi za cerkev. In tudi 
svojo energijo! Jaz jo imam posebej zapisa-
no v knjigi spominov…

No, po zgodovinskem in duhovnem delu 
je seveda sledil še čisto telesni: gibanica 
v sosednjem gostišču s kozarčkom soka, 
vina ali piva. Nabrali smo nove moči za ko-
lesarski povratek. Mahnili smo jo po drugi 
poti, po sosednji, daljši dolini. Tu in tam 
smo malo zavozili, ampak vse zvozili, malo 
iskali, pa vedno našli. Pravzaprav je to čar 
raziskovanja.

Teden se je nevarno približeval koncu in 
nekateri kar nismo mogli oditi domov, zato 
smo še zadnji dan izkoristili za vožnjo s ko-
lesom po novih okoljih. Zbirali smo ideje za 
drugo leto, če se zgodi, da se najdemo v 
istem kraju. Ostalo je še mnogo poti, ki jih 
nismo prevozili… Se vidimo!

Marta Gabrejna Braniselj

Pri Viti in Dušku. (Foto S. Tomšič)

Na Ptujski gori. (Foto S. Tomšič)



OBVESTILA - Št. 240 Stran 7

Usklajevalni posvet invalidskih or-
ganizacij se je letos odvijal 3. in 
4. novembra v Izoli v domu Dva 

topola. Čeprav se je vloga Invalidske ko-
misije FIHA, ki vrednoti in ocenjuje vloge 
posameznih organizacij s sprejemom nove 
metodologije še okrepila, je presenetljivo 
koliko medijskega prahu dvigne ta posvet, 
ki se je v preteklih letih razvil v že domala 
tradicionalno obliko dela invalidskih orga-
nizacij. Ni redko, da se določene TV hiše 
izkažejo z nadvse nekorektnim poroča-
njem in da posamezni izrazito »prizadevni« 
novinarji kar ne morejo verjeti, da se na teh 
posvetih obravnavajo tudi teme, ki z deli-
tvijo denarja nimajo prav nobenega oprav-
ka. Poglejmo nekaj tem, ki so nas »nava-
dne« predstavnike invalidskih organizacij 
zaposlovale veliko večino našega časa.

Prvi predavatelj mag. Cveto Uršič iz MDD-
SZ je ocenjeval invalidsko politiko naše 
države z vidika Mednarodne konvencije 
o pravicah invalidov in glede na specifi-
čen položaj Slovenije. Naša posebnost z 
vidika diskriminacije se pokaže predvsem 
npr. v zaposlovanju glede na starost in in-
validnost zaposlenega. Če pri nas delavci 
za šefa dobijo starejšo ali invalidno ose-
bo reagirajo značilno bolj negativno kot v 
ostalih državah EU. Če kratko zaključimo 
so v Sloveniji podane nekatere dobre za-
konske podlage vendar nam do celovite 
ocene in evalvacije invalidskega področja 
še veliko manjka, da bi lahko vodili celovi-
to in integrirano invalidsko politiko. Drugo 
predavanje o konfliktih in komunikaciji v 
medsebojnih odnosih je podala ga. Anja 
Tomažin (nekateri se je boste najbrž spo-

Usklajevalni posvet 
invalidskih organizacij 2015

Anja Tomažin predava o konfliktih in medsebojni komunikaciji. (Foto I. Košak)

mnili kot sovoditeljice Lada Bizovičarja TV 
oddaje V nedeljo popoldne). Raziskave 
kažejo, da vsaj 18% konfliktov niso pravi 
konflikti, ampak so nepotrebni. To so kon-
flikti v katerih imamo enako izhodišče in 
enak cilj, razlikujemo se pa po načinu, ozi-
roma poti kako priti do želenega cilja. Do 
številnih konfliktov, ki niso pravi prihaja tudi 
zaradi tega, ker se ljudje premalo »dejan-
sko in angažirano« poslušamo. Nemajhen 
del »komunikacijskih šumov« nastane za-
radi naše čustvene, razumske in akcijske 
naravnanosti. Tretji predavatelj g. Davor 
Dominkuš iz MDDSZ je predstavil predla-
gane zakonske osnove urejanja osebne 
asistence. Posamezne skupine invalidov 
so bile nad tem predlogom močno razo-
čarane, saj so pričakovale precej več.G. 
Dominkuš je pojasnil, da po vsej EU za-
mira koncept socialno bogate države in 

glede na gospodarski položaj ni realistično 
pričakovati kaj več. V sedanjem položaju 
si država prizadeva, da bi s tem zakon po-
magala le najtežje prizadetim invalidom, ki 
bi bili brez te pomoči življenjsko ogroženi. 
Izhodišča oziroma splošne okvire inve-
sticijskih vlaganj je obravnavala delovna 
skupina katere sklepi so zgolj priporočilo 
invalidski komisiji FIHA.

Kljub takšni vsebini posveta se je POP 
TV odzvala na delo invalidskih organizacij 
izrazito nekorektno in brez kakršnih koli 
verodostojnih argumentov. Skratka poro-
čanje na nivoju agitpropa. Takšno poroča-
nje utrjuje »podn« ugled, ki ga novinarski 
poklic danes uživa v Sloveniji in si po mo-
jem osebnem mnenju zasluži vsaj častno 
razsodišče novinarskega društva, če že ne 
katero drugo sodišče.

Ivan Košak

NOVI ČLANI
BERGINC ANDREJ 

POSTOJNA

KOLMAN FRIDERIK 
SEVNICA

KOVAČ IVAN 
AJDOVŠČINA

CASSAGRANDE EMIL 
RUŠE

VATOVEC BARBARA 
KOPER

LANGERHOLC STANISLAV 
CELJE

TAMŠE MARTIN 
SLOVENJ GRADEC

KUSTER FRANC 
BELTINCI

ADANIČ ALOJZ 
TURNIŠČE

CVERLE MIRO 
KAMNIK

KOZAR SLAVKO 
MURSKA SOBOTA

ZUDIČ MARINO 
PORTOROŽ
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Pred 12 leti so pomagali meni, da sprego-
vorim, sedaj sem sama imela čast in zado-
voljstvo, da jaz pomagam drugim. Ko so 
me v društvu svoj čas vprašali ali bi lahko 
bila pomočnik logopeda sem z veseljem 
sprejela. In tako se je začelo moje novo ob-
dobje v življenju nekdanje operirane.

V nedeljo 10. maja smo se zbrali v hotelu 
Haliaetum, v Simonovem zalivu v Izoli: sku-
pina laringektomiranih udeležencev tečaja, 
4 pomočniki logopedov, ter logopeda ga. 
Ana Jarc in g. Mladen Jeličič, ki se že dolga 
leta udeležujeta tečajev. Za organizacijo je 
poskrbela ga. Marija Tomšič, tajnica naše-
ga društva, ki že leta skrbi za marsikaj v 
našem društvu, na zadovoljstvo vseh nas 
članov, venomer brezhibno in pravočasno. 
Po večerji, na dan prihoda v Izolo, smo se 
zbrali na pogovoru o poteku tečaja. Ga. 
Marija in logopeda so nam povedali, kako 
bo potekalo naše bivanje in kakšne naloge 
nas čakajo. Še pred začetkom posveta, 
nas je prijetno presenetila ga. Erzsebet Vo-
ros, ki je vsem udeležencem podelila me-
denjake z napisom Izola.

Na spomladanskem teËaju 
nadomestnega govora v Izoli

Včasih nam kakšno zagode tiskarski škrat, s sodobnim napredkom, pa so vse bolj dejavni elektronski 
»gremlini«, ki poskrbijo za neljube napake. Tokratna žrtev je bil prispevek naše Fahire, ki je izpadel po 
povsem nesrečnem naključju. Fahiri se za nastalo napako iskreno opravičujem.

Odgovorni urednik Obvestil:
Ivan Košak

Tečaj je potekal dopoldne in popoldne. V 
moji skupini je bil g. Branko kot izkušen 
pomočnik -logopeda in jaz kot debitantka, 
ter logopedinja ga. Ana, ki je vodila skupi-
no. V skupini je bilo 6 operiranih s področja 
osrednje Slovenije, Dolenjske in Primorske. 
Drugo skupino je vodil g. Mladen in v njej 
sta bila prav tako 2 pomočnika logopeda in 
6 laringektomiranih. Nekateri so se udeležili 
tečaja prvič, nekateri drugič. 

Na začetku tečaja smo se bolje spoznali, 
saj vsak je nekaj povedal o sebi. V nekem 
trenutku sem v mislih odtavala v moje za-
četke 12 let nazaj, ko sem prvič – 4 mesece 
po operaciji – prišla na tečaj nadomestnega 
- ezofagealnega govora, v strahu in upa-
nju ali se bom kdaj in sploh le-tega nauči-
la. Imela sem veliko sreče, saj so mi, kljub 
napredovali bolezni, uspešno odstranili 
glasilke, obsevanje pa ni bilo potrebno. Za 
vse to, se moram zahvaliti nesebičnem dr. 
Aničinu in ekipi zdravnikov ter sestram, ki 
so skrbele po moji operaciji in ne nazadnje 
ga. Tanji Miklavčič, ki mi je v mesecih takoj 
po operaciji pomagala in pokazala kako naj 

se učim, da bom spet »shodila«. To jutro na 
tečaju so se mi vrnila vsa leta pred in po 
operaciji. Bila sem srečna, da sem lahko 
vsaj malo pomagala operiranim, tako kot 
so nekoč pomagali meni.»Učenci« so vsaki 
dan vse bolj napredovali, bili srečni in veseli, 
ko so lahko slišali svoj glas, še posebej, ko 
so prvič izgovorili kakšno besedo ali cel sta-
vek. Na koncu tečaja sta bila ga. Ana in g. 
Mladen zadovoljna z doseženimi rezultati. 

Spremljevalke in spremljevalci so imeli v 
tem času svoj »krožek« kjer so se pogovar-
jali o različnih problemih in temah, skupne-
ga življenja z laringektomiranim/laringekto-
mirano, o izkušnjah, problemih ipd. in se 
tudi veliko naučili.

Proti koncu tečaja je ga. Marija organizira-
la izlet z barko iz Izole do Pirana. Pluli smo 
ob obali, si ogledovali križ nad Strunjanom, 
Strunjan, Piransko cerkev, ki dominira nad 
mestom in celotnim krajem, nato še pred 
kompleksom hotelov Bernardin in obrnili 
nazaj, ter vpluli v Piran. Vzeli smo si urico 
časa, nekateri za ogled cerkve (bilo je po-
trebno iti malce navkreber) drugi, pa samo 
za sprehod po prelepem Tartinijevem trgu. 
Vreme smo imeli zelo lepo in lahko smo 
si vzeli čas za kakšno kavico ali sladoled. 
Pred vnovičnim vkrcanjem na barko smo 
naredili nekaj »gasilskih« za spomin. Čas je 
bil, da odrinemo, morje, ki je že pri prihodu 
bilo malce vzvalovano, je kazalo na okre-
pitev, a nič od tega; ko smo obrnili mimo 
Piranske punte proti Izoli, je veter popustil 
in morje se je hitro umirjalo. Na barki je vsak 
po svoje zlagal kockice mozaika svojega 
življenja in lepi dni, ki smo preživeli skupaj. 
Pristali smo v zalivu San Simon tik pod »na-
šim« kompleksom hotelov.

Na koncu je ga. Marija organizirala še za-
ključni večer, kjer je najprej predala mala Ga. Erzsebet Voros je vsem udeležencem podelila “srčkane” medenjake. (Foto Č. Hlaj)
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darila logopedoma za njihov trud, ter za-
hvala za uspešno vodenje tečaja, nato smo 
še kar nekaj časa kramljali, obujali spomine 
in dogodivščine s tečaja, ter se že dogo-
varjali za bodoča srečanja, ki jih organizira 
Društvo laringektomiranih.

Po napornem in izpolnjenem tednu je moj 
zaključek, menim tudi od vseh udeležen-
cev, da je organizacija ga. Marije in delo 
dveh odličnih logopedov dalo zelo dober 
rezultat, da so »učenci« veliko napredova-
li. Potrebno je pohvaliti tudi pogoje ki smo 
imeli: odlično namestitev in hrano, ljubezni-
vo osebje hotela, izredno lepa okolica.

Hvala vsem na prelepem delovnem bivanju 
na tečaju nadomestnega govora v Izoli, z 
upanjem da se še srečamo.

Fahira Hlaj Fahira rada pomaga drugim kot so pred 12 leti drugi pomagali njej. (Foto Č. Hlaj)

1.dejanje : 31.maj letos

Zvoni budilka, smilim se sama sebi, ker 
moram vstati tako zgodaj. Oblačenje, pa-
kiranje, kolo, čelada…. Iz Ankarana do 
Kranjske Gore je kar daleč. Pohiteti bo 
treba.

Že pred sedmo uro zvoni telefon. Cveto: 
» V Kranjski Gori dežuje kot iz kabla!!« 
Ma ne! Kaj sedaj? Obveščanje udeležen-
cev, odpoved kolesarskega izleta. Pa nič! 
Grem pa nazaj spat! Nedelja gre v pozabo 
brez prave vsebine.

2.dejanje : 1.avgust letos

Prebujam se na dopustu v Bohinju. Dogo-
vor je isti kot pred meseci: kolesarji se do-
bimo ob 9h v Mojstrani. In spet že zgodaj 
zvoni telefon. Cveto: »Ej, v Kranjski Gori 
dežuje!« To je pa že preveč. »Tiho bodi, 
Cveto« mu rečem, »nikomur ne povej, saj 
bo do devetih prenehalo, boš videl! Napo-
vedane so samo plohe.« 

In smo šli. Ob 9h smo bili vsi zgledno točni 
zbrani na dogovorjenem mestu. V kotu, 
kamor smo bili namenjeni (proti Kranjski 
Gori in Belopeškim jezerom) je bilo nebo 
še črno in neugledno, ampak pod nami 
se je cesta že sušila. Pogumno smo zavr-
teli pedale in jo mahnili proti cilju. Prijetna 
vožnja je bila to po urejeni kolesarski stezi 

Belopeška jezera: KonËno uspeli 
s kolesarskim podvigom...

brez posebnih naprezanj in vzponov. Le tik 
pred Belopeškimi jezeri se je treba malo 
potruditi na kakšnem klancu. In potem še 
spust in počitek. 

In DEŽ! Ploha pravzaprav. Trajala je ravno 
prav dolgo, da smo se okrepčali.

Škoda le, da smo bili prikrajšani za krasne 
poglede po visokih gorah, ki zapirajo do-
lino Belopeških jezer: Mangart, Vevnica, 
Strug, Ponce …Ostenja, vredna občudo-
vanja, a kaj ko so bila skrita v gostih obla-
kih in dežju.

Nazaj so šla kolesa kar sama – vsaj neka-
terim, ki so jim spotoma popustile zavore. 

Enim ena, enim pa kar obe. Tako smo bili 
priča spektakularnemu zaviranju s podpla-
ti superg, ki so se izrabili skoraj do kože…
Tudi kakšna veriga je padla iz zobčenikov, 
pa kaj bi to. V družbi se vse reši.

3.dejanje (zaključno)

In še končna postaja v Dovjah pri znancu 
Jakobu Aljažu. V njegovi senci smo zao-
krožili dan z druženjem in obvezno rehi-
dracijo. Po kar nekaj spodobnih kilometrih 
smo si zaslužili, a ne?

In to dejanje ni bilo tako kratko, kot je videti 
iz tega spisa…

Marta Gabrejna Braniselj

Ploha ob Belopeških jezerih nas je ravno prav okrepčala. (Foto Č. Košak)
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Na Raduho (2062 m) po zahtevni poti. (Foto B. Kostanjšek)
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S prijetno družbo v hribe
Po dolgem času in Martinem pregovarja-
nju sva se zopet »sunila v riti« in se pridru-
žila našim hribolazcem.

Pot nas je vodila iz Podljubelja do kmetije 
Matizovec in naprej na Kofce, pa po stari 
graničarski poti na planino Šija. Ni bila tako 
zelo zahtevna pot, če pa se bojiš strmine, 
pa tudi ni tako zelo enostavno. Na tem 
mestu bi se posebej rada zahvalila Silvu, 
ker me je naučil, kako hoditi po strmini. 
Bodril me je: »Ne glej toliko naokoli, zani-
mati te mora samo pot po kateri hodiš. Za 
vse ostalo so zadolženi drugi.« 

In glej ga zlomka, res mi je šlo lažje!

Malica na Kofcah nam je teknila, malo smo 
se poslikali in naprej na Šijo. Tam smo si 
malo odpočili, se po drugi poti vrnili na Ko-
fce, od tu pa smo jo po že znani poti mah-
nili nazaj v dolino. Prijetno utrujeni smo se 
ustavili pri Verici. Skuhala nam je odličen 
bograč in tudi na sladico ni pozabila. Po-
stregla nam je s svojim pivom, pokazala 
pivovarno, tako da smo vse kalorije, ki 
smo jih izgubili na poti, hitro nadoknadili. 
Iskrena hvala Veri! 

Ob prijetni družbi je dan hitro minil. Vesela 
sva, da sva se vam pridružila in zagotovo 
tokrat ni bilo zadnjič!

Ivica in Brane Motoh

Vzpenjamo se na Šijo, ni zahtevno, pa tudi ravno enostavno ne. (Foto Č. Košak)

Prijetna družba pred Domom na Kofcah. (Foto arhiv I. Motoh)

Planinski raj 2015
V pohodniški skupini DLS smo se dogovo-
rili, da tudi letos v začetku oktobra izvede-
mo  tridnevni planinski tabor v visokogorju. 
Naš cilj so bili vrhovi Savinjskih Alp na Sol-
čavskem.

Stiskala sem pesti za lepo vreme. Sonca ni 
bilo ravno v izobilju, vendar  smo se kljub 
temu  zbrali v petek, drugega oktobra v Po-
dolševi, na turistični kmetiji Majdač. Nekateri, 
ki smo si izborili podaljšan vikend, smo prišli 
že dopoldne, drugi popoldne in proti večeru.   
Majdačevi so nas sprejeli, kot da smo del 
njihove družine in niso prav vedeli, s čim bi 
nas še razvajali.

Po namestitvi je bila pred nami prva tura. 
Marta je naznanila, da je naš cilj 2062 m 
visoka Raduha po zahtevni poti. Izhodi-
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šče za naš vzpon je bila čudovita planina 
Grohat, kjer imajo Majdačevi tudi apartma. 
Zagrizli smo v strmo pobočje in se dvigali 
meter za metrom proti vrhu. Malo pod vr-
hom se je pričelo na nami nekaj svetlikati 
in kmalu smo ugotovili, da bo naš trud na 
vrhu poplačan s soncem. Res je bilo tako, 
bili smo veseli sončnih žarkov in seveda 
našega dosežka, še posebej Ivica, ki je 
vesela zagotavljala, da jo zaradi Boštja-
nove naveze ni bilo čisto nič strah. Sledil 
je še sestop, tokrat mimo Snežne jame, ki 
je bila žal zaprta, pa mimo koče na Loki, 
kjer sta nas že čakala Vita in Andrej, pa 
seveda pivo, ki ni bilo pod kontrolo skrbni-
ka koče. Še nekaj minut v dolino in nekaj 
lepih razgledov in tura prvega dne je bila 
pod streho.

Za soboto smo planirali vzpon na 2083 m 
visoko Krofičko, ki Marti nekako ni usojena, 
saj nam jo je zagodel dež. Dom planincev 
v Logarski dolini je bil izvrstno zavetišče. 
Predali pa se nismo. Dež je ponehal, mi pa 
smo krenili mimo slapa Rinke do Okrešlja 
in še naprej mimo spomenika gorskim re-
ševalcem letalcem do Savinjskega sedla. 
Na pobočju smo zmotili precejšen trop 
gamsov, ki so se brezskrbno pasli, pa se 
vendar umaknili, ko so zaznali našo pri-
sotnost. Andrej in Marta sta za dobro fo-
tografijo stopila še do Jezerskega sedla, 
ostali pa smo raje pomalicali. Treba je bilo 
spet v dolino. Uf, ti sestopi ki so vedno na-
pornejši od vzponov.

Sledila je nedelja, še zadnji dan našega 
druženja. Tokrat krajša in skupna tura za 
vse udeležence: na kočo na Klemenči 
jami. Prijetna pot, vendar sonca nam ni 
uspelo ugledati. Kar malo se nam je že to-
žilo, saj je šlo naše druženje proti koncu. 
Skupna malica in pijača, s katero nas je 
počastil Ivan ob svojem 71 rojstnem dne-
vu, še obisk najdebelejšega macesna v 
Sloveniji in seveda spominska fotografija, 
pa je že sledil sestop po lepi krožni poti v 
Logarski dolino.

Nekako  še nismo mogli narazen, saj je 
naša Verica praznovala rojstni dan. Tudi 
to je bilo potrebno obeležiti. Nedelja se je 
prevesila v popoldne in res se je bilo treba 
posloviti. Kar škoda, da je naše prijetno 
druženje  tako hitro minilo! Vendar pa že 
planiramo nove enodnevne pohode, kjer 
se spet srečamo.

Silvo in Zvonka Dvorjak

Proti Savinjskemu sedlu. (Foto B. Kostanjšek)

Za Ivanov 71. rojstni dan pod najdebelejšim macesnom v Sloveniji. (Foto Č. Košak)

Vzponi so manj naporni od sestopov. (Foto B. Kostanjšek)
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Druženje v našem društvu nam bogati bivanje našega življenja. (Foto L. Flisar)
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Nekdaj v starih časih 
V starih časih 

je zares luštno b´lo,
v gostilno sem zahajal

in vince pil sladko.

Al´ komaj sem si ljub´co zbral, 
sam cesar mi je pošto dal,
sem moral ljub´co zapustit´,

cesarju služi it´.

Tri leta so minula,
sam havptman mi je d´jal:

»Kasarno boš zapustil,
Jaz urlavb ti bol dal.

Oj fantič ti, oj fantič mlad,
do zdaj si bil en fejst sodat,

do zdaj si sukal sabljico 
zdaj boš pa ljubico.«

Kakor je havptman rekel,
tako sem tud` storil, 

domov sem se povrnil
in ljubco sem dobil.

Sva pevala sva, vriskala
Na srece se pritiskala, 

živela kot golobčka dva
in srečo uživala.

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

Naš  g.  Janez Opara  je v spomin na 
» stare čase«, še pod Francom Jože-
fom,  prispeval narodno pesem slo-
venskih  fantov, ki govori o časih ko 
so morali naši fantje »cesarju služit«. 
Kasneje smo mi morali  »služit  domo-
vini«, kar so potem  zamenjali  s civilno 
službo, dan današnji pa so slovenski 
fantje »brez vsake službe«

Ivan Košak

Iz podroËnih klubov

Kostanjev piknik
Po mnogo prijetnih dogodkih, ki jih naše 
društvo organizira skozi vse leto je tukaj 
zopet jesen s svojimi naravnimi čari, plo-
dovi sladkih kostanjev pa so kot nalašč 
za druženje ob peki. Tudi  letos Prekmur-
ci nismo prekinili tradicije in smo se zbrali 
na stari lokaciji Letališča v Rakičanu, kot 
je sedaj že samoumevno. Vilči poskrbi da 
se kostanj profesionalno speče na nje-
govi »škiri« za pečenje, »pajani kruj« pa 
doda piko na i druženju na pikniku. Tudi 
pridelki pridnih vinogradnikov med nami, 

PK Prekmurje

so že zavreli in dajo »vsemupečenemu« 
in opečenemu še boljši »žmaj«in seveda 
malo pospeši dobro voljo in veselo razpo-
loženje, saj je letošnja kapljica ob obilnih 
sončnih dnevih ena najboljših v zadnjem 
desetletju. Res smo ob takih druženjih lah-
ko zadovoljni, saj imamo med nami člane, 
ki poskrbijo za pestrost ponudbe na vseh 
področjih kulinarike in dobre volje. Ekipa ki 
je bila zadolžena za pečenje je vse pripra-
vila , drugi del pa se je malo sprehodil do 
rakičanskega gradu in nazaj, da so kosta-
nji bolj teknili.

Tokrat smo imeli med nami prvič tudi no-
vega člana Adanič Alojza s soprogo iz 
Turnišča. Upam, da jima je druženje ko-

ristilo, saj prav v pogovori s sebi enakimi 
dobi človek največ koristnih nasvetov za 
spopad z boleznijo na začetku svojega 
novega življenja po odstranitvi grla. Na pi-
kniku pa smo pogrešali na žalost tudi tri 
preminule člane, ki so nam na pikniku pred 
letom delali prijetno družbo. Take so pač 
zakonitosti življenja, zato vsaj iz mojega 
osebnega opazovanja ugotavljam, da nam 
druženje v našem društvu bogati bivanje v 
tem obdobju našega življenja. Zato so taka 
druženja kot je kostanjev piknik zelo kori-
stna, kar pa uspeva samo homogeni ekipi 
z dobro voljo in smislom za skupno dobro 
ne samo za posamezne interese.

Z veliko hitrostjo se bliža novo leto, to je 
naslednja priložnost našega srečanja, do 
takrat pa se imejte lepo. 

Vida Koveš

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden
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DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE
PODROČNI KLUB PREKMURJE

VABILO
Ob iztekajočem se letu 2015 organizira PK PREKMURJE 

tradicionalno PREDNOVOLETNO SREČANJE
za člane, svojce in podporne člane, ki bo

v soboto 12.12.2015 ob 12.00 uri v PENZIONU LETALIŠČE V Rakičanu.

Pripravite skeče ali kakšne druge zabavne točke, da se bomo v tem popoldnevu  
čim bolj veselo poslovili od iztekajočega se leta 2015.

Svojo udeležbo potrdite do 07.12.2015 na tel.št. 528-15-87 oz. 031/215-514 (Geza Lepoša)

Za PK Prekmurje
Geza Lepoša

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Kostanjev piknik ter izlet 
na grad Brestanica

Gašperinu v Dolenjih Skopicah  (Krška 
vas). Čudovito vreme je pripomoglo, da 
se je več kot trideset članov udeležilo tega 
dogodka. Ivanova družina nas je spreje-
la kot člane svoje družine, ter so skupaj 
z vodjo  za PK Dolenjska, Sp. Posavje 
in Bele Krajine Nikolo Stazinski in sopro-
go Ano poskrbeli , da smo bili zadovoljni 
na vseh področjih in smo se počutili kot 
doma.Po jutranjem » okrepčanju« s peci-
vom, ki so pripravile pridne gospodinje, 
članice našega društva nas je avtobus 
Boristour popeljal na izlet po prekrasni  je-
sensko obarvani pokrajini. Cilj je bil Grad 
Brestanica oz. Grad Rajhenburg. Prijazna 
vodička nam je predstavila in razkazala 
grad, zato je prav da tudi malo predstavi-
mo sam grad. 

Grad Rajhenburg, tudi grad Brestanica, 
stoji v Brestanici nad sotočjem rek Bre-
stanice in Save. Grad je gotovo stal že 
zelo zgodaj, vendar pa je listina z dne 29. 
septembra 895, ki je dolgo veljala za prvo Grad Brestanica. (Foto N. Stazinski)

omembo gradu, grad pa zaradi nje najsta-
rejši v Sloveniji, bila v raziskavah spoznana 
za ponaredek. Grad je bil uničen v času 
ogrskih vpadov na področje Posavja. Po 
letu 1126 je salzburški nadškof Konrad I. 
znova pozidal grad, ki je bil kot  »Reichen-
burch« prvič omenjen leta 1309. Rodbina 
Reichenburških je grad upravljala med 
leti 1141 (prva omenjena lastnika sta bila 

Oton in Rajnbert Reichenburg) in 1570, 
ko je s smrtjo Hansa Rajnprehta rodbina 
izumrla. Med leti 1469 in 1480 je bil grad 
tarča turških napadov. Dediči rodbine Re-
ichenburg so bili njihovi sorodniki Welzerji. 
Med letoma 1515 in 1573 so grad zasedli 
kmečki uporniki. Welzerji so se jim med 
hrvaško-slovenskim kmečkim puntom leta 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

1573 odkupili, ker so jih s podpirali z živili. 
Tako so grad dobili nazaj. Nadaljnji lastniki 
so bili: od leta 1579 - baron Volkart Eghk, 
Alexander Paradaiser (od 1591), Franz 
Gall pl. Gallenstein (od okoli 1600) baron 
Vid Jakob Moscon (1639), baron Leopold 
Curti, Karl Reising, grof Hanibal Heister, 
med leti 1721 in 1802 pa grofje Attem-
si. Za njimi se je izmenjalo še 5 lastnikov, 
preden je leta 1884 grad in posestvo kupil 
Gabriel Giraud, redovnik iz Lyona, in ga 
prepustil v upravljanje francoskim trapi-
stom. Ti so grad spremenili v Samostan 
Marijinega odrešenja in ostali v njem do 
2. svetovne vojne. Med vojno je bil v njem 
center za slovenske izgnance, po vojni 
ženski zapor, danes pa je v njem Muzej 
slovenskih izgnancev. Ob denacionalizaciji 
so trapisti grad in posestva prepustili slo-
venski Rimokatoliški cerkvi, že pred vojno 
pa so mnogim prebivalcem Brestanice 
podarili posesti. V obnovu gradu je krška 
občina vložila 5 milijonov evrov. Grad je bil 
pripravljen za obiskovalce do konca leta 
2012. (vir: Wikippediija)

Zelo lepo vreme je pripomoglo k dobremu vzdušju. (Foto N. Stazinski)

Naši domačini in nekateri člani društva, ki 
so se odpovedali  izletu so poskrbeli, da so 
nas po povratku čakale pečene dobrote z 
žara in ostale dobrote. Zelo lepo vreme je 
pripomoglo  dobremu vzdušju.  Po vseh 
mesno -sladkih dobrotah smo seveda z 
veseljem zaužili še pečen kostanj, ki ga je 
nabiral  Nikola, spekli so ga pa domačini. 

Že se v naprej veselimo kostanjevem pi-
kniku naslednje leto, saj so nas gostitelji 
povabilii , da se dobimo naslednje leto na 
istem mestu. Upamo  da bomo to lahko 
uresničili.

Jasenka Benković

VABILO 
na prednovoletno srečanje PK-Dolenjska

Člane PK-Dolenjske vabimo 
na prednovoletno srečanje,  

ki bo 5. decembra 2015 v gostilni VOVKO na RATEŽU  
z začetkom ob 12.uri. 

Prijave zbira vodja PK Nikola Stazinski na tel.: 070 755 660 

Prisrčno vabljeni!

 Vodja PK-Dolenjska: Nikola Stazinski
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V ne »glih« toplo, prej bi rekel v mrzlo ju-
tro , smo vstali in se odpravili na zbirno 
mesto,da si na zadnjem pikniku, pred 
novoletnim ,še kako rečemo. Še kar lepo 
število, se nas je zbralo. Ob prihodu na 
prizorišče, nas je čakalo okrepčilo za po-
gretje, ki nam je, kar vsem »pasalo«. To-
pli čajček in kuhani vinček. Po lastni izbiri 
posameznika. Saj veste, brez klepeta ni 
šlo,kar nam ni bilo težko, saj smo se ogre-
li. Napočil je čas, da še poleg tekočega, 
tudi nekaj močnejšega, toplega v sebe vr-
žemo. Vam rečem,enkratna enolončnica, 
ki je, kolikor sem videl , vsem teknila, pa 
tudi repete niso izostale. Kaj češ, vse smo 
zmazali, pa nazaj na klepet in družabne 
igre, ki jih kot vedno, ni manjkalo. Pohod 
pa je, poglavje zase. Opažam, da se ve-
dno eni in isti udeležujemo naših piknikov. 
Z vsakim letom smo starejši in posledično 
šibkejši, tako da naši organizatorji, vsaj na 
štajerskem, prilagodijo težavnost poho-
dov. Vsak, ki se je odpravil na pohod, se je 
dobre volje vrnil, kajti vreme je za tak po-
hod, bilo idealno. Spet smo se združili po-
hodniki in igralci družabnih iger, pa nazaj 

Kostanjev piknik PK ©tajerska
in Koroπka

J. Pesjak redno poskrbi za vse potrebne rekvizite. (Foto D. Papež)

na klepet. Saj veste, beseda da besedo, 
čas teče, a naši pridni roštilj mojstri, ki niso 
imeli časa za sprostitev, so nam pripravi-
li dobrote z žara. Uigran tim so. Ko bi le 
naši »fuzbaleri« danes to prikazali. Vsaka 
jim čast. Pripravili so to pojedino, za prste 
polizat. Seveda smo posledično, tudi to 
v tek zmazali . No potem, je napočil čas, 
da opravičimo ime piknika. Začelo se je s 
peko kostanjev. To je ta pika na i. Ko že 
imaš, polno rit vsega, te res nič drugega 

razen te dobrote ne bi v sebe spravil. Ob 
debati in grickanju kostanja, je čas hitro 
stekel. Vse lepo se itak prehitro konča . 
Počasi se začelo poslavljanje, ki je vedno, 
nekako ne »glih« najbolj prijetno. A kaj češ 
,morali smo iti proti domu. Na koncu,hvala 
organizatorju,hvala našim roštilj mojstrom, 
tudi tebi Pesjak hvala, ker si nam prinesel 
rekvizite, ki so nam popestrili dan.

Marcijuš Josip

Ob “grickanju” kostanja jim je čas hitro tekel. (Foto D. Papež)
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VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE!
 

December se počasi približuje in z njim novoletne »čage«,  
zato PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane in podporne člane  

na tradicionalno prednovoletno srečanje, ki bo 
v soboto, 19.12.2015 v prostorih gostišča Lobnik 

v Orehovi vasi s pričetkom ob 13. uri.
Da osvežimo spomin, da se Gostišče Lobnik, nahaja v Orehovi vasi, ob cesti  

v smeri Mariborskega letališča, v neposredni bližini železniške postaje Orehova vas.
Za ples, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, vi pa s seboj prinesite skromno darilo  

za srečelov, peščico sladkih dobrot ter obilo dobre volje.
 Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do, torka, 15.12.2015. 

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

Za PK Štajerska in Koroška:
Danilo Papež

PK Severna Primorska

Vabilo na prednovoletno srečanje
PK Severne Primorske vabi vse člane,  
podporne člane in prijatelje društva, 

da se udeležijo prednovoletnega srečanja, ki bo

12.12.2015 v Gostišču Anja, Log pri Vipavi.  
Zbirati se bomo začeli ob 13. uri. 

Torej spoštovani prijatelji, ne zamudite srečanja  
in se zberimo v čim večjem številu. 

                                                              Prijave:
                                                         Stanislav Fabjan: 041/762-808
                                                             Magda Čebokli:051/451-045
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PK Ljubljana

PK Obala

VABILO
na prednovoletno srečanje PK- Obala

PK-Obala vabi na prednovoletno srečanje, ki bo  
v petek 18.12.2012 ob 18 uri  

v gostilni Ankaran v Ankaranu.

Svojo udeležbo prijavite na tel. št.: 031 610 110  

Vabljeni!

Zdi se mi, da Slovenci zadnje čase, neka-
ko vse bolj bivamo »sonaravno«. Spomla-
di nabiramo zvončke, sledi nabiranje gob, 
trgane grozdja in nazadnje še peka ko-
stanja. Kot, da se trudimo vzpostaviti ne-
kakšno ravnotežje, da praznikom, ki smo 
jih »uvozili« preko luže kot sta Valentinovo, 
Noč čarovnic itd. dodamo še nekaj origi-
nalnih domačih » fešt«. Vtis imam kot, da 
bi hoteli zavrteti čas nazaj v srednji vek za 
katerega vse več sodobnih zgodovinar-
jev trdi, da kljub mizernemu življenjskemu 
standardu večine prebivalstva, nikakor ni bil 
»grozljivi, temačni« srednji vek ampak rav-
no nasprotno prav veseli čas, saj so poleg 
praznikov »vseh živih« cerkvenih svetnikov 
praznovali še državne praznike, tržne in se-
jemske dneve, dneve obešanj, obglavljanj 
itd. Skratka skoraj na vsake tri dni je prišel 
kakšen »uržah« za proslavljanje. Ni kaj, prav 
radoživo obdobje. 

Torej razumljivo , da tudi PK –Ljubljana ne 
more zaostajati in smo se odločili, da se 
zberemo v soboto 10. oktobra v Mali Loki. 
Seveda, zaradi kostanja. Razdalja od mo-
jega doma do Male Loke znaša cca 20 km 
ravno prav, da si s kolesom pretegnem 

V Malo Loko na kostanj, kostanj...

Zbrali smo se v Mali Loki. (Foto S. Tomšič)

noge in se prepričam, da kljub jesenski 
sezoni še nisem povsem zarjavel. Seve-
da je veliko prijetneje v lepem vremenu, v 
poletni vročini pa je potrebno nadoknaditi 
izgubljeno tekočino in kakšno pivo vseka-
kor, pride ravno prav. Z vremenom tokrat ni 
težav. Zjutraj je sicer nekaj hladneje vendar 
te vrtenje pedal hitro ogreje. Ko s Črtom pri-
speva v Malo Loko se, ravno skupina naših 
članov odpravlja na mali »giro« v okolico na 
krog, ki naj spodbudi apetit. No, midva sva 
to že opravila. Tudi letošnje leto za kostanj 

ni bilo, kaj prida. Zato v marketih kraljujeta 
istrski in italijanski kostanj in cena je seveda 
temu primerna. Naš Milan je »star gostinec« 
in ga je uspel nabaviti po zelo zmerni ceni 
in z njim je »častil« člane področnega kluba.
Hvala. Pred kosilom smo se torej še po-
sladkali s kostanjem in moštom, ker imamo 
še nekaj malega časa se odločimo, da vr-
žemo še eno partijo »bližanja«. Postava oče 
in sin proti Slavku (Ribašu) in Tončku (Ma-
rinčku). V začetku nama gre odlično vse do 
zanje točke pred zmago, ko se nama ustavi 
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kot zakleto. Ne gre in ne gre. Nasprotnika 
naju ujameta in ne boste verjeli ? Oplela 
sva. K sreči grenkobo poraza ozdravi odlič-
no kosilo, ki je v restavraciji Zajc, res že sko-
raj pravilo. Vsekakor je v reklami »Lačen si 
povsem drugačen« precej resnice. Že pred 
in med kosilom še posebej, pa po kosilu se 
razvije živahna debata. Laringektomirani se 
res počutimo kot velika družina. Izmenjuje-
mo si novice in sprašujemo po odsotnih, da 
ni morda resno zbolel ? Preveč smo dru-
gačni, da se med nami ne bi razvilo neko 
tiho zavezništvo.

In na koncu? Seveda moramo določiti še 
uro in datum naslednjega srečanja, ki bo že 
prednovoletno. Kako hitro teče čas ! Potem 
pa slovo. Kolega Marcijuš ima prav, v vsa-
kem takem slovesu je kapljica grenkobe.

Ivan Košak
Dobra postrežba je v restavraciji Zajc že skoraj “zakon”. (Foto S. Tomšič)

VABILO
  na prednovoletno srečanje PK- Ljubljana

PK-LJUBLJANA vabi na prednovoletno srečanje,  
ki bo v soboto 19.12.2012 ob 13 uri  

v gostilni ZAJC, Mala loka 1, pri Domžalah.

Prijave sprejemamo na tel. DLS: 01 436-03-58 v času uradnih ur,  
Milan Zajc na tel. št.: 031 270 139 

ali Mariji Tomšič na tel. št.: 031 885 557

Vabljeni!

Vabilo v skupino za samopomoč
Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju  

v skupino za samopomoč, ki je v kletnih prostorih  ORL klinike.  
Na skupini sodelujeva tudi predstavnika društva laringektomiranih Slovenije, M. Tomšič in M. Kristan.

Skupina se zbere vsak torek, ob 11. uri (razen v primeru praznika), pod strokovnim vodstvom  
mag. Petre Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. in logopedinja Rozalija Kušar.


