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Nadaljevanje na naslednji strani

Poletje... sonce... morje...

Kukljica je slikovito mediteransko mesto. (Foto M. Krajnc)

Vkrcavamo se na Barba Ive. (Foto Č. Košak)

Vodstvo DLS je letos razpisalo pro-
gram za psihosocialni program 
za otok Ugljan-mesto Kukljica. 

Čeprav smo tukaj letovali pred mnogimi 
leti smo se ga vseeno razveselili. Letos 
smo se napotili z našim najmlajšim vnu-
kom Jurijem našemu cilju naproti. Po lepi 
avto cesti smo prispeli do Zadra. Ker je 
naša destinacija na otoku smo morali po-
čakat na trajekt in se odpeljat do mesta, ki 
je cilj  letošnjega programa. Naš letošnji te-
den bomo preživeli v apartmajskem nase-
lju Zelena punta, ki se nahaja v gostem bo-
rovem gozdu stoletnih borov tik ob morju. 

Samo mesto Kukljica pa je slikovito medi-
teransko mesto na koncu jugovzhodnega 
dela otoka Ugljan, ki ga tudi pogosto ime-
nujejo vrata Naravnega parka Kornati. Me-
sto je zadnje čase vse bolj priljubljena točka 
turistov, navtikov in izletnikov vseh starosti. 
Še ena prednost otoka je bližina številnih 
nacionalnih parkov in naravnih rezervatov, 

kjer lahko izkoristiš svoj čas in raziskuješ 
lepote Dalmacije. Poleg sonca, kristalno 

čistega morja in lepe narave lahko gostje 
uživajo tudi v bogati gastronomski ponud-
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V slanem jezeru je voda par stopinj toplejša kot v morju. (Foto I. Košak)

bi, posebej v ribjih specialitetah, domačem 
vinu, olivam in olivnem olju. Takoj drugi dan 
smo tudi pričeli z našim programom, sicer 
pa smo si lahko vsak dan prebrali program 
za naslednji dan na vratih restavracije. Kot 
ponavadi smo se razdelili v tri skupine za 

Most preko ožine Mali Ždrelac, ki povezuje Ugljan s Pašmanom. (Foto M. Krajnc)

vsakodnevno razgibavanje. Z nami so se 
trudili: Boštjan, Tadej in Štefka. Po zajtrku 
so nam Milan in Štefka preverjali naš krvni 
tlak in nam tudi svetovali, če je bil povišan. 
Vsakodnevno so sledili pohodi v okolico in 
tudi malo dlje, smo se pač morali malo po-
truditi. Popoldanski termini pa so napolnili 

naši udeleženci za razno razne interesne 
dejavnosti - od balinanja, tenisa, pikada 
in ene nove igre, ki jo je pripravil Jože. Z 
vnukom Jurijem sva jo najraje igrala. Vse 
te igre so se odvijale v senci borovcev, kjer 
nam je bilo prijetno, zraven pa smo še iz-
koristili za klepet. Za plavanje smo hodili 
na drugi konec mesta,kjer je bila mivka in 
je bilo morje toplo. 

Vodstvo nas je razveselilo z izletom na Kor-
nate. Potovali smo z ladjo «Barba Ive«, ki 
lahko sprejme do dvesto gostov. Aperitiv 
so nam ponudili takoj, ko smo se vkrcali na 
ladjo, sledil je zajtrk - sendvič. Sok in vino 
pa si lahko sam točil v teku celotne vožnje. 
Med vožnjo smo občudovali to otočje, ki je 
poznano po bizarnih oblikah sten in precej 
visokih skalah. Sicer pa so Kornati skupina 
stoštiridesetih nenaseljenih otočkov in čeri, 
zdi pa se, da je otokov še več saj stari rek 
pravi: »kolikor je dni v letu, toliko je Kornat-
skih otokov.« Največji del parka predstavlja 
glavni otok Kornat po katerem je cela otoč-
na skupina tudi dobila ime. V okviru Kor-
natov je območje z otoki in otočki razgla-
šeno za Narodni park Kornati. Od celotne  
površine parka je četrtina kopno, ostalo pa 
je morski ekosistem. Ko se je ladja zasidra-

Nadaljevanje s prejšnje strani
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Hitro po nastanitvi smo se spoznali s sosedi. (Foto Č. Košak)

Na pohodu smo se pač morali malo potruditi. (Foto Č. Košak)

la, smo se napotili do slanega jezera, ki je 
bil v bližini in je za par stopinj toplejše od 
morja, ter uživali v njegovi toploti. Na ob-
močju Narodnega parka obstaja tudi osem 
urejenih in označenih planinskih stez, ki 
peljejo do razgledne točke, od koder se 
ponuja pogled na celotne Kornate. Najlep-
ši način razgledovanja so izleti z ladjami. 
V glavnem so na voljo celodnevni izleti z 
jutranjim odhodom in z vrnitvijo v popol-
danskem času. Po vrnitvi na ladjo nas je 
čakalo kosilo in pijača. Še naprej smo uži-
vali v razgledu morja, kakor tudi Kornatov. 
Danes Kornate obiskujejo turisti, ki obožu-
jejo «robinzonski turizem«, številni jadralci 
in ljubitelji navtičnega turizma. Če ste ljubi-
telj narave, sonca, morja in navtike, potem 
morate Kornate obiskati vsaj enkrat, če ne 
že večkrat. Hvala vodstvu na tako lepem 
izletu.

Nadaljnji dnevi so bili napolnjeni z jutranjo 
telovadbo, pohodi, i nteresnimi dejavnost-
mi, kakor tudi kopanjem, kajti vreme nam 

je bilo naklonjeno. Zadnji dan zvečer pa je 
bil namenjen podelitvi diplom in priznanjem 
v udeležbi športnih programov. Kot bi pih-
nil je bil teden dni naokrog in lepi spomini 

naj nas ponesejo na naslednje srečanje ali 
drugi program. 

Še veliko zdravja in dobre volje vam želim.                                                                                                                              
Aleksandra Ružič

Zopet je tu poletni čas in naše dru-
štvo nam je zopet pripravilo pro-
gram Psihosocialne rehabilitacije, 

tokrat na Hrvaškem otoku  Ugljan v apart-
majih hotela Zelena punta. Z možem sva 
člana društva že več kot dvajset let, zato 
sva pakirala kovčke že velikokrat na razne 
destinacije na  Hrvaški obali, vedno je bilo 
to lepo doživetje, zato sva tudi tokrat pri-
čakovala da bo tako.

»Prekmurci« smo se zbrali na avtobusni 
postaji v Murski Soboti, kjer smo se pose-
dli v avtobus, ki je tokrat pripeljal iz Maribo-
ra. Pot smo nadaljevali proti Ormožu, Ptu-
ju, Mariboru in preko Tepnaj do Ljubljane. 
Spotoma smo pobirali »čakajoče turiste«, 
vse namenjene na isti cilj Ugljan, saj so 
vsi iz našega društva. Ker očitno z garde-
robo najbolj ne skoparimo, smo s kovčki 
zapolnili ves razpoložljivi prostor v avtobu-
su, zato so morala kolesa, ki so jih neka-
teri hoteli vzeti s seboj,ostati doma, nad 
čemer kolesarji niso bili ravno navdušeni. 
Toda za slabo voljo ni bilo časa, saj je bilo 
pred nami še kar nekaj sto kilometrov vož-

Psihosocialna rehabilitacija 
na Ugljanu 2014

nje, kar pa je šofer opravil brez pripomb. 
Z malo kramljanja, nekaj postanka in malo 
dremuckanja smo že bili v Zadru, kjer smo 
se vkrcali na trajekt za končni cilj Ugljan, ki 
je bil že viden v daljavi. Dokaj hitro je tra-

jekt priplul s polno osebnih avtomobilov in 
avtobusi do otoka in le še nekaj kilometrov 
vožnje z avtobusom do našega končnega 
cilja apartmajev hotela Zelena punta v kraju 
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Stari znanci SV, pa tudi nekaj novih. (Foto Č. Košak)

Na izlet v Relaxovem aranžmaju. (Foto M. Krajnc)

Kukljica. Z veliko radovednostjo smo opa-
zovali novo destinacijo, kjer do letos, še 
noben naših članov ni letoval. Prvi vtis je bil 
bolj slab, ker smo parkirali ob opuščenih 
starejših hišicah, toda po prijavi so nas pe-
ljali v lepo apartmajsko naselje, kjer smo se 
nastanili v prav ličnih apartmajih, le dostop 
je bil malo težji, zaradi lokacije apartmajev v 
hribovitem terenu. Hitro po nastanitvi smo 
se  spoznali s sosedi, saj smo se znašli zo-
pet skupaj s starimi znanci in prijatelji, kar 
daje našim programom poseben in velik 
pomen, saj se znajdemo na enem mestu 
ljudje s podobnimi problemi.

Program je potekal že po dokaj utečenih 
praksah iz prejšnjih let. Vsak dan jutranja 
telovadba, merjenje krvnega pritiska, do-
poldanski rekreativni pohodi, popoldne 
razne družabne igre v lastni in v Relaksovi 
organizaciji, pa seveda kolesarjenje. Za te-

lovadbo in rekreacijske pohode sta poskr-
bela že stara znanca iz Slovenske vojske 
Boštjan in Tadej, ki sta vsak s svojo sku-

otoka. Kdor pa tega ni zmogel, pa je lahko  
po lastnih zmožnostih  raziskoval obalo in 
malo mestece v bližini apartmajskega na-
selja. Morje je privabilo mnoge kopalce, 
tudi laringektomirane z aparati za plavanje, 
čeprav še ni bilo tisto pravo poletno, am-
pak s svojo čistočo je vabilo in težko se je 
bilo upreti. Res si je lahko našel vsak nekaj 
zase, če je le hotel. Relaks nam je organizi-
ral tudi enodnevni izlet z ladjo na Kornate. 
Prav lepo se je bilo popeljati z ladjo med 
lepimi Kornatskimi otoki, na enem izmed 
njih smo se tudi ustavili, kjer so se nekate-
ri med nami tudi okopali v slanem jezeru. 
Na ladji so nas tudi postregli z dalmatinsko 
ribo in vinom. Lahko zapišem, da je bil dan 
lepo preživet.
Hitro so minevali dnevi in zopet je prehitro 
minil teden, ko smo se zbrali na zaključku 

letošnjega programa. Vsi zagreti tekmoval-
ci balinanja, pikada, mini golfa in tenisa so 
dobili priznanja   za prva tri osvojena me-
sta v vsaki disciplini. Še posebno smo bili 
Prekmurci ponosni na naše fante, saj so 
osvojili nekaj dobrih rezultatov in priznanj.

Še zadnjič smo povečerjali, se poslovili 
od prijateljev in zaželeli, da se drugo leto 
zopet najdemo nekje na obali lepega Ja-
drana. Drugo jutro nas je čakal avtobus 
in povratek v precej oddaljeno slovensko 
glavno mesto in naprej domov.

Leto se hitro obrne in samo upamo lahko, 
da bo vodstvo našega društva tudi v pri-
hodnje  aktivno in bo znalo tudi v prihodnje 
organizirati podobne programe s katerih se 
vsi vračamo polni lepih spoznanj in izkušenj.

Vida Koveš

Res, vsak je lahko našel nekaj zase. (Foto M. Krajnc)

pino pohodnikov dodobra raziskala lepote 
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Jutranja telovadba je že rutina. (Foto Č. Košak)

Psihosocialna rehabilitacija 
na otoku Ugljanu

Kaj »rečt« gospod predsednik, ko si 
rekel neka] napiši ? Ubogal te bom 
in nekaj skup spravil. To, mi pa ja 

ni težko. Saj »lapam« za tri, delam za dva, 
jem pa za enega. Ne, ne bom v to, te naše 
politikante vmešaval, »magari« tudi mi ob-
čutimo to njihovo pohlevno bitko za oblast 
in se posledično zaradi nižjih dohodkov 
vse manj članov udeležuje teh naših, zara-
di bolezni prepotrebnih rehabilitacij.

Voda, kot voda. Kamen kot kamen, bi 
človek rekel je enak po celem Jadranu 
in je vseeno na kateri lokaciji smo, le da 
smo v čim večjem številu in se taki kot 

Na meritvah krvnega tlaka. (Foto Č. Košak)

Pohodi po izbiri in ostale sprostitve. Kot 
vedno, je najbolj pritegnilo tekmovanje v 
balinanju, ki je žal letos bilo nekoliko okr-
njeno. Pa nič zato. Boj je bil enako srdit. 
Zmagal je kot po navadi, ta trenutek na 
tem in takem terenu, najboljši. Pikado, 
mini golf, pa tista Pesjakova igra, ki ji ne 
vem imena, sta tudi zelo popestrila naše 
bivanje, ki je kar nekako hitro minilo. Do 
zaključnega večera je pač moralo priti. 
Poslovili smo se v upanju na boljše čase, 
v kar kljub vsemu, le moramo verjet. Saj 
upanje umira le zadnje. Lepo je bilo, tako 
kot smo si naredili. Kaj bi spremenil, če 

smo, med sabo čim bolj sprostimo. Z 
leta v leto nam to, res bi rekel nekako ču-
dežno  in fenomenalo uspeva, »magari« 
število udeležencev upada. Res smo že 
kot prava družina. Nekako smo skorajda 
vedno, eni in isti in se že v dno duše po-
znamo tako, da ni in ne sme biti proble-
mov. Kako smo se imeli, po moje zani-
ma ostale, neprisotne člane? Odlično. Ni 
nam bilo enakih na tem otoku. Je pa res 
da smo kot skupina bili sami, pa tudi če 
ne bi bili sami, bi bilo enako, saj je več-
letna organizacija in sodelovanje z Rela-
ksom in našimi »soldati« že rutina in smo 
vsi že vpeljani, zdresirani v ta program, ki 
ga z lahkoto opravljamo. Ne vem če bi? 
No, pa vas bom le spomnil, poteka te ru-
tine. Zjutraj telovadba. Merjenje pritiska. 

Boj v balinanju je bil enako srdit. (Foto M. Krajnc)
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bi jaz predlagal lokacijo za drugo leto. 
Predlagal bi, naj se najde poceni lokacija, 
kot je bila letos, zaradi čimvečjega števila 
udeležencev, pa tudi, na] bi bila bolnišni-
ca nekje v bližini. Kajti starejši smo in ni-
koli ne veš kaj se zgodi tako, da čakanje 
na trajekt ki pelje po svojem urniku, bi 
lahko bilo predolgo in usodno.

Na koncu: vsem članom in podpornim čla-
nom dedek Joško z svojo okupatorko ba-
bico Jeleno. Pošilja lepe pozdrave. Dedek 
Joško, ma vas vse rad.

Joško Marcijuš 
Na tekmovanju v pikadu. (Foto M. Krajnc)

Ko, smo se ob letošnjem Občnem 
zboru v neformalnem pogovoru 
z našim prijateljem, predsedni-

kom Hrvaške zveze laringektomiranih, 
primarijem dr. M. Manestrom dotaknili 
Kukljice,  letošnje lokacije Programa psi-
hosocialne rehabilitacije, je le-ta omenil, 
da Kulkjico sicer pozna, vendar gre po 
njegovem vedenju za precej zastarelo, 
leseno in nesolidno grajeno turistično 
naselje. Za sekundo me prešine: »Ma-
dona! Gre spet za en turistični nateg?« 
Saj veste kateri. Na prospektu hotel s 4 

Na Ugljan in sv. Mihovil v Program 
psihosocialne rehabilitacije

zvezdicami, namestijo te pa v prizidku, 
ki komaj zasluži dve. Ponovno natančno 
pregledam katalog, kjer jasno piše, da 
turistično naselje Zelena punta sesta-
vljajo v terasah razvrščeni apartmaji, ki 
so po vsem videzu trdno zidani. To me 
malo pomiri. Vendar, tukaj vseeno nekaj 
ne »štima« ? Tudi na internetu so mnenja 
o Kukljici zelo deljena.

Misterij se mi razjasni drugi dan, po na-
šem prihodu v Kukljico, ko v občudova-
nju starih borovcev, mimogrede borovi 
gozdovi na Ugljanu so stari več stoletij, 

zaidem v »bivše« turistično naselje. Ka-
šnih 50. Kaj vem? Morda celo 100 vrstnih 
hišic. Tri betonska in zelo zapuščena te-
nis igrišča. Pravi spomenik nostalgičnim 
časom bivše »Juge«, ko si je lahko kašen 
teden sindikalističnega morja, privoščil 
skoraj vsak izmed nas. V naselju v zrak 
štrlijo v tla zabetonirane, težke, jeklene 
traverze, na katere so montirali nosilno, 
železno ogrodje in naj privili  iverice in pa-
nelke. Hišice s polomljenimi vrati, razbi-
timi okni, salonitnimi strehami, ki zama-
kajo in ker jih nihče več  ne vzdržuje, vse 
po vrsti razpadajo. Pravo mesto duhov 
in dokaz, da Kuklijca ni samo ribiško me-
sto, ampak ima tudi precejšno turistično 
tradicijo, ki jo reklamni katalogi kar neka-
ko sramežljivo zamolčijo. Pozneje so  mi 
domačini povedali,da so v tem naselju v  
trinadstropnih pogradih,  celo preko ce-
lega leta, bivali tudi češki otroci z astmo 
in drugimi boleznimi dihal. Kukljica ima 
torej zgodovino  klimatskega zdravilišča. 
Tudi nekateri naši člani, ki bolje pozna-
jo ta konec Hrvaške, so mi potrdili, da 
so številna velika slovenska podjetja, 
kot npr. Iskra, tu  v bivši državi, posta-
vila svoje sindikalne domove. Apartma-
ji so se izkazali za zelo solidne, zidane 
in prišlo je do zamenjave med »staro in 
novo« Zeleno punto. Visoko kvalitetno,  
domala hotelsko postrežbo in zelo prija-
zno gostinsko osebje smo lahko opazili 
tudi v restavraciji turističnega naselja. Oddih v senci, ki je bila na pohodu na vs. Mihovil zelo redka. (Foto Č. Košak)
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V 13. stoletju so Benečani sv. Mihovil še bolj utrdili. (Foto Č. Košak)

Ko so nekega večera, mladi natakarici s 
pladnja zdrsnile vilice, sem se sklonil in 
jih pobral. Kot blisk, je preko restavracije 
šinil šef strežbe do mene, prevzel vilice in 
se lepo zahvalil. Kaj takega težko doživiš 
še v našem Portorožu. V restavraciji je 
sicer veljal samopostrežni princip vendar 
je bila ponudba hrane  zelo kvalitetna. 
Tudi v izpolnjeni anketi  je bila večina 
udeležencev  s prehrano zelo zadovolj-
na, oziroma zadovoljna. 

Ugljan je v 4. stoletju pred našim šte-
jem najprej poselilo Ilirsko pleme Libur-
ni, sledili so jim Rimljani in nato Hrvati. 
Ime Ugljan naj bi bilo prvikrat omenjeno 
okrog leta 1325, vendar so o samem 
izvoru imena,  še danes, mnenja zelo 
deljena. Ker me zanimam zgodovina 
sem se v četrtek 26. junija pridružil naši 
pohodniški skupini, približno 15 poho-
dnikov, ki se je z avtobusom odpravila iz 
Kukljice do  Preka in potem peš  na sv. 
Mihovil.  Mestece Preko je administra-
tivno središče otoka Ugljan in v njegovi 
neposredni bližini leži otoček Galevac, ki 
med gostimi borovci skriva frančiškanski 
samostan iz 15.stoletja. Ko smo se za-
čeli iz Preka vzpenjati proti sv. Mihovilu 
je sonce že pošteno žgalo. Na hrvaški 
planinski zvezi ne svarijo zaman, da je 
na poti zelo malo sence in nobene vode. 
Vendar smo v pohodniški skupini sami 
stari mački in nihče ni pozabil na drago-
ceno tekočino. Po kakšni »urci« hoje pre-
dahnemo v senci mogočnega drevesa in 
»dotankamo«. Od tu že lahko opazimo 
mogočno utrdbo. Vrh sv. Mihovila (265 
m) so najprej poselili Liburni, v 6. stole-
tju so Rimljani nanj postavili utrdbo, ki so 
Benečani v 13. stoletju ponovno nadgra-
dili. Posledica osnovnošolske »zgodo-
vinske usmeritve« je, da imamo Slovenci 
nekako sovražen odnos do Benečanov, 
saj naj bi slovenski Kras nastal zaradi 
neusmiljenega izsekavanja Benečanov, 
ker naj bi  cele Benetke stale na sloven-
skih pilotih, zgodbica, ki ji resni geodeti 
ne verjamejo. Benečani so silno zanimi-
vi, v srednjem veku, ko so bili na višku 
svoje moči kot   pomorska velesila,  so 
Benetke štele okrog 30.000 prebivalcev, 
le  par tisoč  več kot jih ima danes  ob-
čina Krško, pa so dominirali v celotnem 
Sredozemlju. Domala vsi zgodovinarji se 
strinjajo, da se je zaton Osmanskega im- Žal je notranjost utrdbe načičkana z antenami, oddajniki in repetitorji. (Foto Č. Košak)

perija začel leta 1571 , ko so Benečani 
premagali Turke pri Lepantu. Benečani 
so torej prvi zajezili pomorsko prodira-
nje Turkov v Evropo. Utrdba na vrhu je 
postavljena mojstrsko , saj omogoča 
fantastičen pogled na preko 200 otokov 
Zadarskega arhipelaga. Žal je notranjost 
utrdbe načičkana z antenami, repetitor-
ji in oddajniki, da smo najbrž prejeli kar 
lepo dozo sevanja. Zato smo  po krat-
kem predahu hitro posneli nekaj »gasil-
skih fotk« in jo urno ubrali nazaj v dolino. 

Po takšni turi, je v Preku pivo teknilo dva-
krat bolj kot sicer.

Kaj lahko zaključimo o Kukljici ? Če so za 
vas pomembne »disko žurke« do ranega 
jutra, obilica izložb in »kafičev », beton-
ske in mivkaste plaže posejane s sonč-
niki a la Portorož, potem vam Kukljica ne 
bo všeč. Nasprotno če ljubite, nekomer-
cialen oddih, senco starih borovih goz-
dov, meditacijo, mirni utrip ribiških mest 
in naravne plaže, pa urno v Kulkljico.

Košak Ivan
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Letošnje srečanje se je dogajalo pri 
nas v Beli krajini, tik ob Kolpi, takoj 
za vasjo Gradec, se v prijetnem na-

ravnem okolju nahaja urejen kamp Pod-
zemelj, ki deluje že dvajset let in tukaj je 
bilo letošnje srečanje. Ob kampu se vije 
osrednja belokranjska reka Kolpa in je ena 
najtoplejših in najčistejših rek v Sloveniji, ki 
se poleti ogreje do 30 °C. Turizem se raz-
vija ob naravnih kopališčih ob Kolpi, kjer 
so urejeni kampi in šotorišča, Kolpa pa po-
nuja sproščene užitke plavanja, športnega 
ribolova in čolnarjenja. Potepi po okoliških 
vaseh vodijo do prijaznih domačinov, do 
turističnih kmetij z značilno kulinarično po-
nudbo, do mojstrov tradicionalnih obrti in 
malo višje do gostoljubnih vinogradnikov. 
Kamp je poznan po miru, tako, da se bo-
ste lahko dobro odpočili in nabrali novo 
energijo. Enakega mnenja je tudi mlada 
štorklja, ki si je za gnezdenje in vzgojo mla-
dičev izbrala prav kamp Podzemelj.

Sicer pa se Bela krajina nahaja v jugovzho-
dni Sloveniji, je pretežno kraška pokrajina, 
prepoznavna po steljnikih in brezah, zna-
čilna je tudi bela platnena narodna noša 
stkana iz lana, vse bolj pa tudi iz bombaža. 
Zelo znan lik, ki odganja zimo in oznanja 
pomlad, je Zeleni Jurij. Tudi on nosi naro-

Podzemelj - 19. sreËanje Društva 
laringektomiranih Slovenije

Na dan našega prihoda se je Podzemelj kopal v soncu. (Foto Č. Košak)

Humoristična skupina nas je dodobra nasmejala. (Foto Č. Košak)

dno nošo, le da ima čez nošo še obleko iz 
brezovih vej. Sicer pa je najbolje priti, videti 
in poizkusiti in z dobrim vinom nazdraviti, 
kajti milo podnebje in različnost tal omo-
goča pridelavo vrhunskih vin. Ta vina je 
mogoče spoznati in okusiti na Belokranjski 
vinsko-turistični cesti, ki povezuje vinogra-
dnike in vinarje metliškega, črnomaljskega 

in semiškega vinorodnega  podokoliša s 
turističnimi kmetijami in drugimi ponudniki 
značilnih dobrot s tega območja. Udeležilo 
se nas je, kar lepo število, preko dvesto 
udeležencev iz celotne Slovenije. Seveda 
so najdaljšo pot imeli Primorci in Prek-
murci, vendar z dobro voljo so prispeli na 
srečanje. Ob prihodu udeležencev smo 
jim zaželeli dobrodošlico z spominskim 
darilom in še toplo pogačo in pijačo. Ko 
smo se okrepčali z malico,je sledil uradni 
del programa. Po nagovoru predsednika 
društva je sledil kulturni program. Nasto-
pile so članice pevskega zbora društva in-
validov Metlika, gospa Marija Jerele, otro-
ška folklorna skupina, Preloški tamburaši 
in zabavni igrani skeč, ki so ga pripravili iz 
društva iz Metlike,ob katerem so nas na-
smejali in spravili v dobro voljo. Upam, da 
ste bili s kulturnim programom zadovoljni. 
Po kulturnem programu smo se udeležen-
ci srečanja razdelili v skupini, ki  sta odšli 
najprej na ogled slovenskega gasilskega 
muzeja v Metliko, ki s svojo bogato zbirko 
prikazuje zgodovinsko dediščino gasilstva 
od začetkov do današnjih dni. Na ogled so 
postavljene stare gasilske brizgalne in ga-
silska oprema, zanimive čelade, gasilske 
sekirice, troblje, uniforme itd.
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V muzeju slovenskega gasilstva. (Foto Č. Košak)

Dr. V. Kambič je svojo galerijo in bogato umetniško zbirko namenil mestu Metlika. (Foto Č. Košak)

Po končanem ogledu muzeja smo se na-
potili na grob dr. Vinka Kambiča, kjer smo 
se poklonili z venčkom. Dr. Kambič je bil  
in ostaja ena  izmed osrednjih osebnosti v 
slovenski medicini, ter mednarodno uve-
ljavljen in priznan strokovnjak na področju 
tumorske kirurgije in patologije glave in 
vratu. Na področju kirurgije je akademik 
Kambič uvajal v svetu priznane in sprejete 
nove diagnostične in kirurške posege ter 
spodbujal celovito rehabilitacijo operiranih 
bolnikov z rakom glave in vratu. V ospred-
ju so bile tudi raziskave o nastanku raka 
v grlu, s katerimi je dosegel mednarodno 
uveljavljenost prav v zadnjih letih življenja. 
V strokovnem in raziskovalnem delu se je 
posvetil predvsem otolaringologiji. Čeprav 
je bil do konca življenja v celoti predan me-
dicini, je pičlo odmerjen prosti čas posvetil 
umetnosti. Svojo rojstno hišo je preuredil v 
likovno galerijo, ki jo je skupaj z vso bogato 
umetniško zbirko namenil mestu Metliki.

Napotili smo se še na skrajni rob sloven-
skega ozemlja, tam kjer se skorajda že 
dotaknete naših južnih sosedov, ležijo 
Rosalnice, vas, ki se ponaša s takim bo-
gastvom, da ji ga lahko zavidajo največja 
mesta. Na njenem severnem robu se v 
senci visokih lip skrivajo tri cerkve, obda-
ne z visokim zidom. Postavljene so druga 
ob drugo, da se zdi že to nekam pravljič-

leč stran pa obratuje tudi športno letališče 
Prilozje. Vrnemo se nazaj na naše prizori-
šče srečanja v kampu Podzemelj, kjer nas 
že čaka okusno kosilo. Po kosilu se nam 
je pridružil ansambel, ki je tudi zaslužen, 
da so naši udeleženci zaplesali. Čeprav so 
se nekateri, ki so od daleč, že poslavljali, 
se drugi niso mogli posloviti od tako dobre 
glasbe in tako je tudi prav, da damo pred-
nost veselju.

no. To so Tri Fare. Zdaj razu-
memo tudi ime. Ne prihaja od 
treh župnij, ki bi imele tukaj 
svoj sedež, ampak so tri cer-
kve dale nenavadno ime kra-
ju in od tod so ga Belokranjci 
ponesli povsod po svetu. V 
cerkvi Žalostne Matere bož-
je so ohranjene najstarejše 
baročne orgle, izdelane na 
kranjskem v Ljubljani sredi 
18.stoletja. Nazaj grede pri 
vasi Otok je na ogled posta-
vljeno ameriško letalo DC-3, 
v spomin belokranjskim in 
drugim slovenskim letališčem 
v času narodnoosvobodilne-
ga boja, postavljeno je v spo-
min na zavezniško pomoč 
narodnoosvobodilni vojski 
in na evakuacije številnih ra-
njencev in civilnega prebival-
stva v letih 1943-45. Lokacija 
omogoča stalen ogled, neda-

Naj se na koncu zahvalim Nikoli na organi-
zaciji in vsem ostalim, kakorkoli ste dali pri-
spevek temu srečanju, da je uspelo. Do-
brodošli v Beli krajini, kjer boste uživali, kjer 
boste našli mir pod sanjavimi brezami in ki 
hočete doživeti vse veselje vinskih zdravic.

»Vesel človek je kot sonce, koder hodi 
sveti.«

Aleksandra Ružič
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Tokrat, smo se zbrali ob reki Kolpi 
v Beli krajini. Prečudovit ambijent 
glede narave. Prečudovito vreme. 

Udeleženci niti malo nismo zaostajali, saj 
tudi nismo smeli zaradi prijaznih priredi-
teljev, kajti sami, take »čage« brez udele-
žencev polnih adrenalina, ne bi mogli skup 
spravit. Sedmič sem na teh tradicionalnih 
srečanjih in vam rečem, povsod je bilo 
prekrasno. Povsod smo si bili vsi mi po-
habljeni nekako enaki, le naši Prekmurci 
so nas nekako pregrupirali v dve skupini. 
Eni so bili gosposko sede postreženi drugi 
smo pač v vrsti čakali. Oni so dobili sre-
brne »bišteke«, mi plastične, da si ja ne 
bi kateri kaj naredili, ali pa mogoče iz ka-

19. Tradicionalno sreËanje 
laringektomiranih Slovenije

Preloški tamburaši. (Foto Č. Košak)

V Treh farah. (Foto Č. Košak)

Nekateri bi še kar plesali.... (Foto Č. Košak)

kšnega drugega vzroka. No pustimo sedaj 
zgodovino. Nikola, prijatelj moj, vsa čast 
ti s tvojimi pomočniki vred. To ste speljali 
z odliko. E, saj veš da se »hecam.« Čisto 
desetko ste si prislužili. Mi udeleženci bi 
rekel, smo tudi bili na »visini zadatka«, le 
naši organizatorji prevoza avtobusov so 
ga polomili v nulo. Ne vem če si zaslužita 
slabo dvojko. Zakaj?  Ko smo se najbolj 
»zapalili« v tem plesu, je kot grom iz vedra 
neba prišla direktiva: čez pol ure pelje av-
tobus. Vam povem, to me je tako s tira vr-
glo, da še sedaj nisem na pravi legi. Malce 
za »hec«, malce za res, le povem da nisem 
bil edini, ki bi še malo poplesal. Saj vem, 
da vse kar je lepo, prekratko traja  ali dru-

gače povedano: »Prehitro mine, dragi moji 
Dolenjci.« Ni to samo moje mnenje. Saj, ko 
se sprehajaš in pogovarjaš z ljudmi slišiš 
več mnenj. Vam povem, vsi so mnenja, da 
je od hrane, kulturnega programa, ki je bil 
kratek in jedrnat, da nas ja ne bi preveč 
utrudil, do zbrane lokacije vse bilo za pet 
zvezdic. Ne bom več dosti »bluzil« in vas 
utrujal. Kaj reči na koncu drugega kot da 
si, kot tudi ostalim članom, želim čim več 
takih prečudovitih srečanj. 

Dedek Joško in babi Jelena mata vas vse 
rada in se že veselita ponovnega-srečanja. 

Joško Marcijuš 
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Naši nemški kolegi so pametno združili 
kongres Zveze laringektomiranih Nemči-
je, ki je bil krati volilna skupščina, proslava 
40-obletnice njihovega delovanja, in sejo 
CEL-a.  Na povabilo nemške zveze sva se 
ga udeležila 10.7. 2017 v Potsdamu, sku-
paj z našim častnim predsednikom Slav-
kom Ribašem. 

Potsdam

Mesto Potsdam leži 24 km jugo vzhodno 
od Berlina, ima okrog 160 000 prebival-
cev in je posebej poznano po konferenci 
s katero so »veliki trije« zapečati razdelitev 
sveta po 2. svetovni vojni. Mesto je prista-
lo v Vzhodni Nemčiji  in pretrpelo ogromno 
arhitektonskega nasilja. Zgleda kot, da so 
vzhodno nemški arhitekti naravnost tek-
movali, kdo bo postavil večjo in bolj grdo 
»betonsko kocko« ob kakšno staro, lepo, 
baročno palačo. Ti deli mesta se mi oseb-
no zdijo najgrši in mestna uprava  pusti, te 
stavbe zanemarjene, popackane z grafiti  in 
polne smeti, počasi propadati kot, da želi 
na te grehe, posebej spomniti tudi sodobne 
»revolucionarne arhitekte«. Najlepše v Pot-
sdamu je staro in sem gotovo sodi palača 
Sanssouci domovanje največjega pruskega 
kralja Friderika II, bolj  znanega  kot Friderik 
Veliki . Za tako velikega kralja je palača izre-
dno preprosta.

Friderik je bil zelo izobražen kralj in daleč od 
podobe z vojno obsedenih pruskih kraljev, 
ki nam jih včasih tako radi slikajo. Avtoritar-
ni oče je menda pobesnel, ko je odkril, da 
sin prebira knjige, in se bolj zanima za ume-
tnost in filozofijo kot vojskovanje, zanj so to 
bili znaki  nemožatosti in pomehkuženja. 
Najbrž je to razlog, da  palačo Sanssouci 
krasijo predvsem slike in poslikave: lova, lju-
bezni, druženja, mitološki in biblijskih prizori, 
domala brez slik bitk in vojskovanja. Friderik 
je igral flavto in bolje govoril francosko kot 
nemško, dopisoval in prijateljeval je z najve-
čjim razsvetljencem, francoskim filozofom 
Voltairom in  ga gostil na svojem dvoru več 
let. Na terasah Sanssoucija je kralj gojil limo-
ne, pomaranče, kivije in drugo južno sadje. 
Turški ambasador je zinil od presenečenja, 
ko so mu postregli z limonado, o kateri  mu 

Kongres Zveze laringektomiranih 
ZR NemËije v Postdamu 2014

Stari del Postdama. (Foto I. Košak)

Palača Sanssouci. (Foto I. Košak)

je Friderik Veliki razložil, da je limone pride-
lal sam v svojem vrtu. Znan je tudi njegov 
češnjev vrt kjer je z okoliškimi kmeti razpra-
vljal o sadjarstvu in jih poučeval o pridelavi 
češenj. Zanimalo ga je tudi mlinarstvo, za 
palačo še danes stoji mlin na veter(sicer 
renoviran) praktično na istem mestu kot v 
Friderikovem času in o njem pripovedujejo 
številne zgodbice in legende kako sta raz-
pravljala kralj in mlinar. Ker je bil porcelan, 
ki so da izdelovali na sosednjem Saškem, 
znan kot posebej kvaliteten, je Friderik na 
vso moč spodbujal domače obrtnike k iz-
delavi boljšega porcelana, da bi v  keramiki 
prehiteli sovražno sosedo. Iz Amerike je v 

Prusijo uvozil krompir in spodbujal njego-
vo pridelavo in s tem v veliki meri rešil pre-
hrambne probleme svojih državljanov, za 
kar mu le-ti še danes izkazujejo hvaležnost 
s polaganjem krompirja na njegov grob. Fri-
derikova poslednja želja je bila,  zelo pre-
prost pogreb, v krogu družinskih članov, 
brez velikega pompa. Želel si je preprost 
grob ob palači Sanssouci in pri njem naj bi 
ležali njegovi psi. Njegov naslednik Friderik 
IV niti tako skromne želje ni upošteval, iz 
različnih razlogov so grob Friderika Velikega 
še večkrat preseli tako, da se je njegova po-
slednja volja uresničila šele leta 1991.

Ivan Košak
Nadaljevanje v prihodnji številki
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KOPRIVA-Urtica urens

Kopriva je trajnica, raste kot plevel, zraste 
do 1,5 m višine, cveti od maja do sep-
tembra. Korenina je podolgovata in iz nje 
poganjajo mlada pokončna stebelca, ki 
se hitro razmnožujejo. Listi in stebelce so 
porasli s kratkimi dlačicami, ki pri dotiku 
spuščajo histamin in mravljinčno kislino, ki 
peče.

Za prehrano nabiramo mlade koprive in 
njihove vršičke, na lahko jih blanširamo in 
skuhamo na enak način kot špinačo. Nabi-
ramo jih od marca do maja in sicer mlade 
vršičke. Užitna in zdravilna je celotna rastli-
na (listi, stebelca, korenina in seme).

V organizmu koprive spodbujajo izločanje 
prebavnih sokov in olajšujejo metaboli-
zem. Ekstrakt korenin preprečuje tudi  iz-
padanje las. V kmetijstvu jo  uporabljamo 
ne samo kot sredstvo za zatiranje škodljiv-
cev na rastlinah, temveč tudi kot rastlinsko 
gnojilo. V kulinariki iz nje pripravljamo jedi 
in sokove.

Kopriva (lat. Urtica dioica) je rastlina, ki raste 
kot plevel po celotni Evropi in še v velikem 
delu Azije, severni Afrike in Severni Ameriki, 

Kopriva: zdravilo in hrana...

V naslednjih številkah našega glasila bom pisala o zeliščih, ki jih sicer dobro poznate, a vseeno je dobro, 
da si obnovimo znanje, morda da se najde tudi še kaj, česar prej nismo vedeli.

Upam, da vam bodo moji prispevki ugajali in da boste kakšen recept tudi poskusili, če ga že prej niste.

največ zato ker ji najbolj 
odgovarjajo vlažna tla. 

Koprive so uporabljali 
že v dobi starih Grkov, 
za masažo in proti rev-
matskim bolečinam. 
Tudi stari Rimljani so 
spomladi iz kopriv pri-
pravljali jedi in zdravila. 
V germanski mitologiji 
je kopriva predstavljala 
simbol bliska in od tod 
rek : »Ne udari strela v 
koprive«.

Sestava in 
delovanje:

Koprive vsebuje kalcij, 
kalij, železo, vitamin C in 
A, karoten in organske 
kisline. Razen omenje-
nih kemičnih elementov 
in spojin, kopriva vsebu-
je tudi flavonid ki pozitiv-
no deluje na organizem. 
Kemične spojine ki se 
nahajajo v koprivi delu-
jejo kot sredstvo za po-

speševanje izločanja urina (diuretik), ter kot 
sredstvo za strjevanje krvi (antihemoragik). 
Kopriva je ena od redkih rastlina, ki vsebu-
jejo tudi titan.

Zaradi svoje kemične in biološke sestave, 
koprive izboljšuje delovanje prebavnega 
sistema. Ekstrakti korenin, pa vsebujejo ve-
liko železa, ki izboljšuje kri. Koprive poma-
gajo tudi pri izpadanju las.

Zdravilni učinki koprive se kažejo pred-
vsem pri čiščenju in izboljševanju krvi. Za-
radi tega je priporočljivo čim pogostejše 
uživanje kopriv na spomlad, kot sestavni 
del pomladnskega čiščenja organizma. 
Koprive pozitivno vpliva na slinavko in 
zniževanje ravni sladkorja v krvi. Razen 
tega, čaj iz kopriv uporabljamo za zdra-
vljenje bolezni jeter in žolča, proti čirom, 

Kopriva. (Foto Internet)

Čaj iz kopriv. (Foto Internet)
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pljučni boleznim in motnjam spanja. Ugo-
dno deluje tudi pri virusnih in bakterijskih 
infekcijah. 

Čaja iz kopriv ni priporočljivo piti v ve-
čjih količinah dalj od 30 dni, oziroma 
priporočajo jo mešati z drugimi zdravilnimi 
rastlinskimi vrstami. Čaj iz kopriv lahko pre-
ventivno pijemo po eno skodelico dnevno 
skozi celo leto.

Jedi iz kopriv

Stari Egipčani so koprive vzgajali kot 
ze lenjavo. Že v antičnem času je bilo 
poznano,da mlade koprive  spomladi nu-
dijo dobro in varno hrano ki celo leto varuje 
pred številnimi boleznimi. Tudi pri nas se 
že od davnine omenjajo razni recepti in jedi 
iz kopriv, a najbolj pogosto  jo uporabljamo 
kot zamenjava za špinačo. Juha iz kopriv 
je jed, ki je poznana po celi Evropi. Lahko 
jih dodajamo sirom, testeninam in drugim 
jedem. 

Jedi v katerih uporabljamo koprive so: po-
lenta s koprivami, omaka iz kopriv, burek s 
koprivami, kremna juha iz kopriv in še mno-
ge druge. Vse te jedi so in okusne in hkrati 
tudi zdravilne.

JUHA IZ KOPRIV

Sestavine za 4 osebe 

500 g kopriv, 1 por, 2 stroka česna, 30 g 
masla, 8 dl zelenjavne jušne osnove, 1,5 
dl sladke smetane, ščepec soli, 1 ščepec  
popra.

Priprava

1. Očistimo in operemo koprive. Za pet mi-
nut jih namočimo v vrelo slano vodo in jih 
odcedimo in ožamemo. Ožete sesekljamo 
in shranimo na toplo. Očistimo por in ga se-
sekljamo na drobne koščke.

2. V kozico dodamo po želji: maslo, olivno 
olje ali  drugo olje in na njem približno pet 
minut pražimo por. Nato pripravimo kopri-

ve in jih med stalnim mešanjem dušimo še 
deset minut. Zalijemo s toplo jušno osnovo 
in na šibkem ognju kuhamo še približno 10 
minut. Po želji dodamo drobno narezan ku-
hani krompir.

3. S paličnim mešalnikom zmešamo sesta-
vine v gladko kremno juho. Dodamo sladko 
smetano, poper in sol.

Serviramo s prepečenim kockicama kruha.

ZAVITEK IZ KOPRIV

Zavitek pripravimo enako kot jabolčni zavi-
tek ali sirov burek, le da jabolka ali sir zame-
njamo s koprivami.

Potrebno je 500 gr očiščenih kopriv, ki jo 
obarimo – blanširamo ohladimo in v to 
vmešamo 3 jajca, malo kislo smetano in 
500 g skute. Vse skupaj premešamo in 
posolimo. Po potrebi dodamo malo mleka. 

(Vir: Wikipedia)

Fahira Hlaj

Iz podroËnih klubov

PK Dolenjske 
in Bele Krajine Izlet Društva 

laringektomiranihNaš vodja PK g. Nikole in bivši vodje-PK 
Jože, sta odločila da se malo popelje-
mo po Dolenjski. Določeno je bilo, da se 
dobimo v Mirni peči pri lekarni ob 8. uri 
zjutraj. Nestrpno smo čakali avtobus, ki je 
imel malo zamude. Končno se je prikazal 
mini Beli-bus. Vstopili smo z veseljem in 
kmalu so gospe začele deliti razno pecivo, 
da ne bi kdo opešal kajti pot je bila dolga. 
Peljali smo se preko Trebnjega do Stične. 
Tam smo si ogledali muzej krščanstva na 
Slovenskem. Zunaj na dvorišču pa je na 
ogled ,tudi zvon ki je prvič zazvonil v no-
vembru 1930 ob 600-letnici muzeja. 

Nato smo se odpeljali na Muljavo, kjer 
smo si ogledali rojstno hišo Josipa Jurči-
ča, hišo Desetega brata in Krjavlja. Prav 
zanimiv je tudi svinjak v katerem je Krjavelj 
redil prašiče. Seveda smo si pogledali še 
čebelnjak.. 

Malo naprej smo obiskali še izvir dolenjske 
reke Krke. Bilo nam je zelo vroče , tako 
smo si poiskali zavetje v senci. Ura se je 
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Na obisku pri članu. (Foto F. Plantan)
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kar hitro premikala, tako da je kmalu prišel 
čas za kosilo. Odpeljali smo se v Pajčno 
pri Žužemberku, kjer smo vzeli veliko čas 
za pošteno kosilo. Potem smo se dobro 
podprti začeli počasi vračali proti domu. 
Med potjo smo se ustavili še pri našem 
članu Perpar Alojzu, ki nas je pogostil s pi-
vom. Čeprav ga jaz nisem smel piti zaradi 
zdravil. Toliko za zdaj, pa še kdaj. 

V vojski sem bil čuvara in popara
poleti je sopara, 
najboljša kurja je obara
pišem se pa Opara

Lep pozdrav

Janez Opara

Stara ljudska pesem

Kukavica lepo kuka
tam v zelenem bukovju

prepelica prepeljuje
tam v zelenem travničku.

Fantič moj pa koso brusi
tam na zelenem travniku
ostre kose mrzle rose, 

rada travca se kosi.

Gorko sonce mrzla burja
rado seno se suši,

a jaz pa vedno premišljujem
al dekle, kaj pa delaš ti?

Zapisal: Janez Opara

Naslov društva:
DLS

Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

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

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

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

Spletna stran: www.dls-slo.si

NOVI ČLANI

Buneta Loredana
Ilirska Bistrica

Čerčinovič Rudi
Črnuče

Zdravković Zoran
Ljubljana

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: 

Ivan Košak
Urednica: 

Marija Tomšič
Član uredništva: 

Danilo Papež
Oblikovanje in priprava: 

Gorazd Meden

Naš  član-veteran Janez Opara je očitno ljubitelj poezije, 
predlagal nam je kar nekaj pesmic iz prostorskih 

razlogov smo zbrali eno, staro, ljudsko, 
mlajšim rodovom maj poznano.

Ivan Košak

Košnja. (Foto Internet)


