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Na skupščini C.  E.  L. (Foto S. Ribaš)

Nadaljevanje na naslednji strani

Novi predsednik C.E.L.-a g. Werner 
Kubitza. (Foto S. Ribaš)

Predsednik Zveze laringektomiranih 
Hrvaške, dr. M. Manestar me je ob-
vestil, da ORL oddelek Kliničnega 

centra v Reki 24. septembra v Kostreni pri 
Reki organizira seminar o govorni rehabili-
taciji po laringektomiji, na katerega je po-
vabljen tudi g. Werner Kubitza, predsednik 
C.E:L. in istočasno tudi predsednik Zveze 
nemških organizacij laringektomiranih, ki 
naj bi, ob seminarju, opravil tudi razgovor o 
trenutnih aktivnostih v C.    E.   L. s podpred-
sednikom C.    E.   L,. Ivanom Karabaičem, 
ki je istočasno predsednik Društva larin-
gektomiranih iz Reke, dr. M. Manestrom 
in mano, kot članom predsedstva C.    E.   L. 
Po posvetu z našim predsednikom, g. 
Košakom sem se odločil, da se bom ude-
ležil tega seminarja in razgovora.

Na seminarju se je zbralo več kot 50 hr-
vaških ORL specialistov in logopedov. Kot 
glavni predavatelj je bil povabljen prof. dr. 
Frans Hilgers iz Nizozemske, ki je vodilni 
strokovnjak na področju govorne in dihal-
ne rehabilitacije po laringektomiji, še po-

Kako naj deluje 
C. E. L. v bodo~e

sebej pa pri uvajanju govornih protez. Na 
seminarju je predstavil že tretjo generacijo 
govornih protez Provox, ki so jo pri firmi 
Atos, ki izdeluje te proteze, poimenovali 
Vega. Z uporabo le te, naj bi se izboljšala 

kvaliteta glasu, boljši naj bi bil pretok zra-
ka pa tudi olajšano naj bi bilo čiščenje in 
vzdrževanje proteze. Več o vsebini semi-
narja in številnih referatih, ki so bili podani, 
bo bralce Obvestil seznanil mag. Mladen 
Jeličić, ki je bil tudi na seminarju. Žal se 
g. Kubitza, zaradi nepredvidenega zastoja 
na poti, ni mogel udeležiti samega semi-
narja. Obvestil nas je, da se bomo dobili 
v Crikvenici, v Thalasoterapiji, kjer si je za-
gotovil svojo namestitev. 

Predsednik C.    E.   L. nas je na razgovo-
ru obvestil, da je trenutno v izdelavi nova 
stran C.    E.   L. na internetu in nova zloženka 
v več jezikih, s katerima bi na široko pred-
stavili pomen C.    E.   L., način delovanja in 
organiziranost. Pripravlja se tudi podroben 
kratkoročen in srednjeročen program dela, 
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Nemški prijatelji si ogledujejo Ljubljano. (Foto S. Ribaš)

ki naj bi predstavljal osnovo nadaljnje ak-
tivnosti. Med te sodi tudi obisk posamez-
nih držav oziroma področij, ki naj bi služil 
razčiščevanju posameznih problemov, ki 
so do sedaj ovirali sodelovanje in povabilu 
k ponovni aktivni vključitvi v C.    E.   L. Tako 
je predsednik že opravil razgovore s skan-
dinavskimi državami, ki so zagotovile na-
daljnje sodelovanje. Dogovorili smo se, da 
bomo proučili možnosti vključitve v C.    E.   L. 
vseh republik nekdanje Jugoslavije, kot 
tudi sosedov, npr. Madžarske, Bolgarije 
in Romunije. Poseben razgovor bo treba 
opraviti z romansko govorečimi državami, 

to je predvsem Italijo, Francijo, Španijo 
in Portugalsko, saj so te že bile članice 
C.  E.  L., vendar so zaradi različnih razlo-
gov izstopile iz članstva.V razgovoru smo 
ugotovili, da bi bilo, zaradi jezikovnih pro-
blemov pa tudi racionalnosti sodelovanja 
zaradi oddaljenosti, vredno razmisliti o 
regionalnem delovanju npr. skandinavske 
države, države bivše Jugoslavije in sose-
dov, romansko govoreče, nemško govo-
reče države itd, ter na tej osnovi dogovo-
riti organiziranost C.    E.   L. na višjem nivoju. 
Izražena je bila tudi misel, da bi bila v bo-
doče predsednik C.    E.   L. in podpredsednik 
iz sosednjih držav, saj bi to znatno izbolj-

šalo sodelovanje, poleg tega pa naj bi bil 
mandat predsednika krajši in naj bi bila 
organiziranost podobna oni v Evropskem 
svetu (predsedujoča članica EU).

Zaključek razgovora je bil, da so taka 
srečanja koristna, saj se tako izkristalizira 
mnogo idej, ki jih je vredno nadaljnje ob-
delati. To je lahko tudi način, kako prekini-
ti s sedanjim, dokaj skromnim sodelova-
njem in kako vzpostaviti razmere, da bo 
C.    E.   L. ponovno ugledna in verodostojna 
zastopnica interesov evropskih laringek-
tomiranih oseb. In pri tem je prav, da tudi 
Slovenija aktivno sodeluje.

Slavko Ribaš 

govarjali le o doživetjih ter o bohotnosti in 
izbiri posameznih jedi, bodisi pri kosilu ali 
večerji. Torej, naš izlet v Slovenijo, je tudi to 
pot doživel popoln uspeh«.

G. Hesser me je že na začetku letošnjega 
leta, ko so dokončno sprejeli sklep, da tudi 
letos, v začetku septembra (od 5. do 11. 
sep.), pridejo v Slovenijo in si že petič, kot 
svojo bazo izberejo Hotel Simonov zaliv v 
Izoli, prosil, da mu pripravim program biva-
nja. Bil sem kar malo v zadregi kam jih pe-
ljati, saj so večino znamenitosti, ob že petih 
bivanjih v Sloveniji, že videli. Spomnil sem 
se na pogovor, ki sem ga imel s Tonetom 
Vovkom na lanskem tečaju govora, kjer 
je spremljal svojo ženo, Marino. Rekel mi 
je: Pripeljite jih en dan na Dolenjsko, v naš 
konec, in mi bomo pripravili program za ta 
dan. Predlog se mi je zdel dober, saj teh 
krajev do sedaj res še niso videli, všeč pa 
mi je bil tudi zato, ker se je g. Tone ponudil, 
da nas bo kot domačin in dober poznava-
lec teh krajev spremljal na poti in, da bo 
uredil vse formalnosti glede ogleda samo-
stana in Forma vive v Kostanjevici in sa-
mostana v Pleterjih ter poskrbel za dobro 
kosilo v svojem gostišču v Ratežu.

G. Hesserju sem predlagal, da prvi dan 
obiščemo Dolenjsko, drugi dan gre-
mo na Gorenjsko in si ogledamo Brezje, 
Čebelarski muzej v Radovljici ter Avsenikov 
muzej v Begunjah, tretji dan se pri ribniku v 
Šmartnem pod Šmarno goro, na pikniku, 
srečamo z vodstvom našega društva in 
četrti dan, na posebno željo g. Hesserja, 
obiščemo oljarno, saj so si želeli nabaviti 
res pristno olivno olje. Program je Nemcem 
ustrezal in so ga potrdili.

Tako smo se v torek, 6. sep., iz Izole napo-
tili proti Otočcu. Tu nas je na postajališču 

Zadovoljni že s {estim 
dopustom v Sloveniji
Sodelovanje z Deželnim društvom 

laringektomiranih, še posebej pa 
z okrajnim društvom iz Triera, ki ju 

oba sedaj vodi g.Winfried Hesser, poteka 
že več kot 15 let. V tem času smo stkali 
številne medsebojne vezi, katerih rezultat 
so tudi medsebojni obiski, kot tudi sodelo-
vanje na jubilejnih prireditvah, ki jih društva 
organizirajo. 

Ta srečanja, na katerih so se utrdili števil-
ni prijateljski stiki, so pri nemških prijate-
ljih prebudili željo, da bi pobliže spoznali 
Slovenijo, njene lepote in ljudi ter se sez-
nanili z njeno zgodovino in kulturo. Zato 
so že leta 1999 prvič prišli na enotedenski 
dopust, katerega program bivanja smo 

sestavili mi tako, da je bil vsak dan predvi-
den za ogled določenih znamenitosti. Z bi-
vanjem so bili zelo zadovoljni in tako so se 
letos že šestič odločili, da ponovno pridejo 
v Slovenijo in se zopet srečajo z nami.

Kako jim je bilo to pot všeč, pa najbolje 
prikazuje sporočilo, ki mi ga je poslal g. 
Hesser ob povratku domov: 

»Zvečer (13. septembra) smo prispeli v Trier 
zdravi in veseli. Vožnja domov je potekala 
brez problemov in zastojev. Še enkrat se iz 
vsega srca zahvaljujemo za gostoljubnost 
in za obsežen ter raznovrsten, vendar lep 
program bivanja. V celoti je bilo to še eno 
uspelo potovanje in vsi udeleženci so bili 
v celoti zadovoljni. Na povratku so se po-
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Zadovoljni že s {estim 
dopustom v Sloveniji

že čakal g. Tone, ki se je nato prelevil v 
vlogo turističnega vodnika. Vse je poteka-
lo brezhibno, imeli smo tudi lepo vreme. 
Udeleženci izleta so bili zadovoljni z ogle-
dom Kostanjevice in Pleterij, še posebej 
pa jih je navdušilo kosilo pri Vovkovih, ne 
samo zaradi prijetno in domiselno urejene 
notranjosti, temveč tudi zaradi izkazanega 
gostoljubja in prijaznosti gostiteljev ter iz-
bora in kvalitete ponujene hrane.

Za sredo je bila predvidena pot na 
Gorenjsko. Ker je večina že videla cerkev 
na Brezju, smo se tu zadržali le malo časa 
in nato nadaljevali pot proti Radovljici, kjer 
smo si ogledali Čebelarski muzej. Kar 
precej časa smo se zamudili z iskanjem 
ustreznega parkirnega mesta za avtobus, 
saj se muzej nahaja v osrčju starega dela 
mesta, ki pa je za promet zaprt. S po-
močjo prijaznih domačinov, nam je tudi ta 
problem uspelo rešiti. Vendar smo nasta-
lo zamudo morali nadoknaditi pri ogledu 
muzeja, čeprav je bila voditeljica v muzeju 
zelo zgovorna (v nemščini) in je povedala 
marsikaj o čebelah in čebelarjih, kar še nis-
mo vedeli in slišali. 

Ker se je že oglasila lakota in žeja, smo se 
v Begunjah najprej napotili v Avsenikovo 
gostišče na kosilo. Mize so bile že priprav-
ljene in kmalu smo potešili žejo ter dobi-
li, že prej iz bogatega jedilnika naročeno 
hrano. Ob spremljavi Avsenikovih uspeš-
nic smo se dobro najedli in napili ter pri-
pravili za ogled Avsenikovega muzeja, ki 
se nahaja v prizidku gostilne. Najprej smo 
si preko multi_vizije ogledali življenjsko pot 
Avsenikov in njihovega ansambla, nato pa 
bogato zbirko plošč in priznanj, ki jih je do-
bil Slavko Avsenik. Ob tem pa je bil zani-
miv komentar ene od udeleženk izleta, ki je 
izjavila, da je do sedaj mislila, da Avseniki 
izvirajo iz Avstrije ali Bavarske, nikakor pa 
si ni predstavljala, da so Slovenci. Od se-
daj ji je tudi to jasno. 

Četrtek je bil namenjen srečanju s pred-

Člani okrajnega društva Trier so obiskali tudi našo obalo. (Foto S. Ribaš)

stavniki našega društva pri ribniku v 
Šmartnem. Ko smo prispeli, se je že ka-
dilo iz žara, ki ga je to pot prevzel g. Tone 
Vovko, gostilničar iz Rateža, sicer pa pri-
znani specialist za tovrstno hrano. Tone je 
pripravil res izvrstno izbiro jedi iz žara, ki 
so vsem teknile ter s tem požel od vseh 
priznanje izvrstnega strokovnjaka za žar. 
Prijetno druženje se je raztegnilo kar do 
srede popoldneva. Ob povratku so si ude-
leženci izleta zaželeli še krajši ogled središ-
ča Ljubljane. Klub težavam s parkiranjem, 
smo tudi ta del izleta uspešno opravili.

V petek pa smo uresničili željo g. Hesserja, 
da obiščemo oljarno. Za pomoč pri izbiri 
sem zaprosil našega vodjo PK Obala g. 
Branka Bubniča, saj je domačin in bo znal 
najbolje svetovati. Priporočil nam je kmetijo 
Agapito v Spodnjih Škofijah, kjer se ukvar-
jajo z oljkarstvom, imajo svojo stiskalnico 
in nudijo v prodajo ne samo oljčno olje, 
temveč tudi vino (Refošk) ter druge, doma 

pridelane dobrote (npr vloženi suhi para-
dižniki). Izbira oljarne je bila izvrstna, saj so 
domačini poskrbeli za razlago postopka 
predelave oliv v nemščini, poleg tega pa 
pripravili bogato pokušino oljčnega olja 
ter drugih dobrot, ki jih je bilo moč zaliti 
s kozarcem vina ali pa se nazobati prav-
kar obranega grozdja. Posledica tega pri-
jaznega sprejema, je bil odziv izletnikov, ki 
so pokupili obstoječo zalogo olja in vina, 
tako, da so domači komaj dospevali pol-
niti steklenice in jih opremljati z ustreznimi 
nalepkami. 

Ostala je še sobota, ki so jo dopustniki iz-
rabili za ogled Izole, Pirana in Portoroža ter 
za pripravo za pot domov, ki je sledila v 
nedeljo, po zajtrku.

Zaključek tega prispevka je na začetku, saj 
je g. Hesser jasno izrazil skupno oceno le-
tošnjega dopustovanja v Sloveniji.

Slavko Ribaš

Ob povratku iz Izole v Nemčijo, sem g. Winfriedu 
Hesserju, predsedniku Društva laringektomiranih 
dežele Rheinland-Pfalz in predsedniku Društva 
laringektomiranih okrožja Trier ter vodji letošnjega 
dopustovanja v Sloveniji, zastavil nekaj vprašanj, 
na katere mi je obširno pismeno odgovoril.

Kaj vas je spodbudilo, da ste že šestič dopu-
stovali v Sloveniji?

S sedanjim častnim predsednikom in bivšim 
predsednikom DLS, Slavkom Ribašem in biv-

Ob povratku iz Izole v Nemčijo, sem g. Winfriedu 

Nekaj vpra{anj gospodu 
Winfriedu Hesserju

Slavko Ribaš. (Foto Č. Košak)

šim predsednikom LV Rheiland-Pfalz, Klausom 
Steibornom, se je pred leti, ob seminarju za 
uporabo aparata za plavanje v Aulendorfu raz-
vilo prijateljstvo, ki je imelo končno za posledi-
co navezavo partnerskih stikov. Zahvaljujoč tej 
okoliščini, so članice in člani našega društva v 
septembru 1999 prvič obiskali Slovenijo.

Prevzela nas je prijaznost Slovencev, prisrčen 
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sprejem in čistoča ter urejenost cest in 
poti. Poleg tega smo bili prijetno presene-
čeni nad obilico in bujnostjo balkonskega 
cvetja in rastlin, ki so krasila skoraj vsako 
okno, pa naj je bila hiša še tako stara in 
majhna.

In tu so še 3 podnebna območja. Glede na 
zemljepisni položaj, smo v Sloveniji zasle-
dili alpsko, celinsko in mediteransko klimo. 
Pri prvem obisku, smo se peljali čez vso 
Slovenijo; od Karavank, preko Ljubljane 
do obale. Tam smo laringektomirani ugo-
tovili, da nam koristi ne samo sredozem-
ska klima, temveč nas navdušujejo tudi 
romantični ribiški in obalni mesteci Izola in 
Piran s svojo mogočno marino, slikovitimi 
uličicami in prijetnimi lokali, kot tudi vonj 
rožmarina, oleandrov in pinij. Ob tem pa 
ne smemo pozabiti na dobro slovensko 
kuhinjo, z najrazličnejšimi specialitetami iz 
vsakega področja.

Vse to, in kar je bilo že navedeno, še po-
sebej pa, za naše bronhije zdrava medite-
ranska klima, so vzrok, da smo z veseljem, 
že šestič, prišli v Slovenijo in še posebej 
sem, na obalo. Od tu pa se vozimo križem 
po Sloveniji, da bi bolje spoznali to deželo 
in ljudi. 

Zakaj ste izbrali hotel Simonov zaliv 
kot svojo bazo?

Leta 2001 smo bili prvič v Izoli in smo na 
pobudo Slavka Ribaša izbrali kot bivališče 
Hotel Simonov zaliv, v glavni stavbi, ime-
novani Haliaetum. Med našimi naslednjimi 
dopustovanji v letih 2003, 2005, 2009 in 
2011 pa smo bili nameščeni v depandan-
sah hotela. Da smo kar 5 krat izbrali isti 
hotel, je vzrok v prijetni atmosferi, udobno 
urejenih sobah in prijaznem osebju. Poleg 
tega pa je cenovno ugodno in primerno 
za družine. Čeprav je restavracija nekoliko 
oddaljena, hojo tja in nazaj poplača raz-
novrstna, zadostna in dobra izbira hrane. 
Poleg tega pa hotel razpolaga z ogrevanim 
bazenom z morsko vodo, svojim kopališ-
čem na obali, minigolfom itd. Od hotelske 
plaže so možni sprehodi po obalni prome-
nadi, mimo marine do starega mestnega 
jedra v Izoli. 

Na izbiro Izole je vplivalo tudi, da je nad 
mestom velika klinika, kjer lahko poskrbijo 
tudi za laringektomirane. Ravno to je odlo-
čujoče za laringektomirane in njihove pre-
težno starejše svojce. 

Kako vam je všeč Slovenija kot de-
žela?

Kot so različna ta tri podnebna območja, so 
različne tudi oblike pokrajine. Fantastičen je 
v severo zapadni Sloveniji pogled na viso-
ko gorske verige Alp (Julijske, Kamniške in 
Karavanke) z njihovimi, kot s snegom ob-
danimi vrhovi, ki se mogočno stegujejo do 
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Zakonca Hesser. (Foto S. Ribaš)

neba. Lahko je spoznati silhueto Triglava, 
ki je najvišja vzpetina v deželi. Gorske reke 
se kot kače vijejo skozi doline, travniki ob 
njih pa blestijo v svojem »zelenju«.

Vtis naredi tudi sredina dežele, s svojimi 
tipičnimi kraškimi področji in pod njimi le-
žečimi votlinami in jamami. Te podzemne 
jame, s svojimi stalagmiti in stalaktiti in 
ogromnimi dvoranami ter tekočo vodo, so 
svet zase.

In čim dlje peljemo proti jugu, tem bolj je 
tako na zgradbah, kot pokrajini viden me-
diteranski karakter. Pinije, pomaranče, oli-
ve in fige rastejo tu poleg vinske trte, na
katerih je delno črno grozdje, iz katerega 
narejeno vino ima posebno aromo in po-
poln okus. Majhne zidanice in kmetije nas 
vabijo, da se zaustavimo in uživamo ob di-
šečem kruhu in slavnem pršutu, obloženim 
s sirom in olivami in kako bi sicer drugače, 
s kozarcem črnega ali belega vina.

Na slovenski jadranski obali (slovenska ri-
viera) je za nas laringektomirane ugodna 
mediteranska klima, s toplimi poletji in mili-
mi zimami. 

Ker smo se peljali skozi vsa podnebna 
področja, lahko z gotovostjo zatrdimo, da 

vsako izžareva svoj poseben čar in ima 
svojo lastno lepoto. Poleg tega pa je treba 
omeniti, da kljub napredni gradnji cest in 
avtocest (povezanih z mostovi in tuneli) se 
je ta izvajala tako pazljivo, da se je ohranila 
značilnost in privlačnost pokrajine. 

Ali mislite, da so stiki med društvi 
koristni?

V osnovi smo mnenja da.

Potem, ko je Slovenija vstopila v EU in je 
tudi članica C.E.L. ter neguje kontakte z 
drugimi organizacijami laringektomiranih, 
se izboljšuje tudi komunikacija glede me-
dicinske oskrbe, najnovejših operacijskih 
tehnik, izmenjave pomožnih sredstev, apa-
ratov za vodno terapijo, izkušenj in drugih 
pobud. Slovensko in nemška društva la-
ringektomiranih se uče eden od drugega 
in bodo tudi v bodoče v medsebojnem 
stiku izmenjavale svoje probleme.

Poleg tega smo tudi prepričani, da se bo 
to, precej več kot 10 letno prijateljstvo 
med našima društvoma, ne samo ohranilo, 
temveč še poglobilo. Lepa prilika za to so 
medsebojni obiski ob društvenih jubilejih. 

Slavko Ribaš 
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Cveto Ivšek.(Foto Č. Košak)

Vadba na trim stezi predstavlja od-
lično metodo in obliko vadbe za 
dvig kondicijske pripravljenosti vseh 

starostnih skupin z različnimi stopnjami 
telesne pripravljenosti. V osnovi gre za 
kombinacijo teka ali hoje in različnih vaj za 
gibljivost in moč, sama vadba pa poteka v 
naravnem okolju, ki še posebno pozitivno 
vpliva na vsakdanje duševne obremenitve 
in zmanjšuje stres. Izbor športa v naravi 
poveča tudi motivacijo vadečega in razbija 
monotonost vadbe v omejenih in zaprtih 
prostorih. Trim steze so običajno speljane 
po mehkejših gozdnih poteh, saj amorti-
zacija tal pripomore k manjšemu številu 
poškodb sklepov. Trasa steze je načeloma 
zelo dobro vidna, označena pa je lahko na 
3 različne načine: z belo puščico in napi-
som TRIM, z markacijo belo-zelene barve 
ali s kovinsko tablo zelene barve in narisa-
nim tekačem, napisom TRIM in puščico. 
Obstaja več tipov trim stez, katera skupna 
lastnost so različno dolge steze za hojo ali 
tek (2 do 5 km), ob katerih so razvršče-
ne trim postaje. Na trim postajah so na-
meščene improvizirane ovire iz naravnih 
materialov in oblikovane tako, da je na njih 
mogoče izvajati različne vaje za gibljivost, 
moč, ravnotežje in koordinacijo. Razdalje 
med postajami so različne, običajno pa 
znašajo od 50 do 400 metrov. Na posta-
jah so postavljene tudi informativne table, 
na katerih so s sliko in besedo podana 
osnovna navodila za izvedbo vaje (opis 
vaje, število ponovitev).

Vendar pa, ne glede na to, ali imate v va-
šem kraju trim stezo ali ne, lahko podobno 
vadbo izvedete na sledeč način:

Potek vadbe:

1. OGREVANJE

- 10 min: hitra hoja ali lahkotnejši tek (lahko 
tudi s prekinitvami);

- 5 min: raztezne vaje za gibljivost – kro-
ženje z eno roko naprej in nazaj, odkloni 
trupa v levo in desno, predkloni in zakloni 
trupa, kroženje s komolci, kroženje z boki, 
kroženje s koleni, kroženje z gležnji / 8 po-
novitev za vsako vajo;

2. GLAVNI DEL

Začnete z vajami na 1. postaji (START), 
nato pa nadaljujete proti naslednjim in 
končate na zadnji – 15. postaji (CILJ).

Vadba na trim 
stezi

Razdalja med trim postajami naj znaša med 100 in 
200 metrov, celotna trasa pa okrog 2,5 km.

Na trim postaji naredite od 8 do 15 ponovitev (glede 
na vašo kondicijsko pripravljenost).

Med trim postajami izvajajte tek oziroma hitro hojo.

3. UMIRJANJE IN SPRO-
ŠČANJE ORGANIZMA 

- 5 min: počasna hoja;

- 3 do 5 min razteznih vaj 
(stretching);

Še nekaj opozoril:

* Ne pozabite na pitje teko-
čine.

* Izogibajte se sunkovitih gi-
bov pri vajah z zamahi, ki 

Trim steze so običajno dobro označene. (Internet)

Nadaljevanje na naslednji strani
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NOVI ^LANI

lahko privedejo do poškodbe mišičnega in 
vezivnega tkiva.

* Osnovno vodilo naj bo varnost in vadba 
za zdravje, zato ne pretiravajte z intenziv-
nostjo.

* Izogibajte se hitrih in nenadnih gibov, 
skokov in seskokov, hitrih tekov (šprintov), 
vajam z velikim deležem moči, tekom nav-
zdol in bližnjicam, preglobokim počepom 
in popolni iztegnitvi v sklepih.

* Zaradi neravnega terena (korenine, od-
padlo listje) je potrebna zbranost in pre-
vidnost.

* Vadite ob dobrem počutju in najmanj dve 
uri po jedi.

* Prilagodite vadbo glede na vremenske 
razmere. 

Pa lep športni pozdrav.

Prof. Cveto Ivšek
Gibanje po mehkejših gozdnih poteh pripomore k manjšemu številu poškodb 
sklepov. (Foto Č. Košak)

Majhen mož, a velik hkrati. V njem 
je skrito ogromno energije, ki jo 
tudi razdaja na vse strani. Glasba 

se pretaka po njegovih žilah že desetletja, 
je mojster za vse, kar je treba postoriti pri 
hiši. A njegova največja ljubezen je kolo. 
Ima namreč ta pravi  »bicikl«, ki ga sprem-
lja vsepovsod. Kjer je kolo, tam je Slavc, 
kjer je Slavc, tam je kolo.

Kajti brez njega ne gre nikamor. Bil je z njim 
v Izoli na govornih vajah, v Bovcu, na Rogli 
in še in še. Prevozil je vijugaste, strme in 
gozdne poti, prevozil Pohorje. Seveda tudi 
brez gumi defekta ne gre. Tako je bilo tudi 
na Rogli. Dobro, da ima ob sebi dobre pri-
jatelje, tudi kolesarje, ki si med seboj po-
magajo. Z njim sta bila Dušan in Lovro. Če 
ne gre drugače, tudi priskoči na pomoč 
njegova žena Anka in vse skupaj pripelje z 
avtomobilom nazaj. 

Slavc, želim ti še mnogo varno prevoženih 
kilometrov, ter ostani dober prijatelj na-
prej.

Silva Hameršek 

To je na{ Slavc!

RAFOLT JOŽE Cirkovce

KOUS DRAGO Tišina

KOPUŠAR ANDREJ Ljubno ob Savinji

KOLAR ANTON Laze v Tuhinju

ŠIVIC MARTIN Ljubljana
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Na zdravje! 

Skupina ta prava se je zbrala, 
Pa na Roglo, fajn se imeti si je nalogo zadala.
Res smo se imeli za deset, to je mnenje moje,
Osebno mislim, da je vsak s seboj vzel srečne vtise svoje.
Saj slabih itak nismo imeli.
Telovadili nismo. Smo pa zato vsak dan peli.
Iti ali ne iti domov je bilo vprašanje.
Tu na Rogli dlje ostat, bile so samo sanje.
Ej, ti naša Rogla, v lepem spominu boš nam ostala,
Vrnemo se naslednje leto, ne boš nam zaspala.

Ne nismo se niti malo zredili,
Aktivni smo bili, vsak dan smo pridno hodili.

Rana ura, zlata ura, tega smo se držali.
Odpočili smo se popoldan, ko smo že težko na nogah stali.
Glej hudiča, zmanjkuje mi besed,
Letos? Ja, pridemo še enkrat na ogled.
Iskren sem, pridemo, ni ti treba skrbet.

Skupni dopust na Rogli

Ne vem, če tukaj kaj je za dodati letos? Drugo leto pa prav goto-
vo. In res smo bili kot eno v kuhinji, kopalnici, ko smo šli nabirat 
gobe - pravi gobarji, kaj kmalu smo jih imeli polne košare tako, da 
za zajtrk ni bilo treba skrbeti, dobro juho za kosilo, kakršno zna 
skuhati naša Darinka. Res nas je razvajala, prava kuharica, pa saj 
smo tudi me pomagale – pomiti posodo, pospravljati. 

Pa še  na naše može ne smemo pozabiti – žar – kartanje…to je 
bilo njihovo delo. Za smeh ter dobro voljo pa smo poskrbeli kar 
vsi. Skupna ležišča, pozne večerne ure, že skoraj zgodnje jutra-
nje, ko smo glave tiščali v blazine. 

Pa saj ne moremo vsega napisati, res smo se sprostili ter na-
hodili. Tako dobro se že dolgo nismo imeli. Upam, da spet drugo 
leto – bomo šli?

Veselih devet!

Potrebno je veliko potrpljenja in vaditi, vaditi... (Foto D. Papež)

popolnoma spremenilo, bolj ga cenim, tudi 
vrednote so dobile drug žlahtnejši pomen. 

Zelo sem bil vesel in srečen, ko sem do-
bil povabilo za udeležbo na šolo govora 
v Izoli. Bilo nas je kar veliko tečajnikov, v 
glavnem možje, spremljevalke žene, oziro-
ma med tečajniki je bila tudi tečajnica, in 
med spremljevalkami spremljevalec. Prvi 
dan nam je program tečaja predstavil g. 
Danilo Papež. Razdelili so nas v ljubljan-
sko in štajersko skupino. Tečajniki smo 
imeli program prilagojen našim potrebam. 
Mojo skupino je vodila logopedinja g. Ana, 
kasneje se ji je pridružila še logopedinja 
g. Nataša, s pomočjo dveh pomočnikov 
logopedov. Program je bil zelo dobro pri-
pravljen in moram povedati, da sem bil z 
delom vseh zelo zadovoljen. Vendar nič 
ne pride čez noč, moral bom z veliko po-
trpljenja vaditi, vaditi. Upam, da trud ne 
bo zaman. Pogovarjali smo se o vsem, 
predvsem pa o naših težavah. Zelo težko 
je sprejeti dejstvo, da ne moreš normalno 
komunicirati. Včasih skoraj ne moreš na-
prej, preplavljajo te črne misli in obup. Na 
tečaju govora so nam tečajnikom in tudi 
spremljevalcem pomagali z besedami in 

Lepo je govoriti
Najprej je bil šok in stres in jok in ve-

liko žalosti. Tako smo jaz in moja 
družina doživljali besede zdravnika: 

»Imate raka v grlu, operacija je nujna!!« 
Bilo je res hudo. Vendar moram izrazi-
ti hvaležnost in globoko spoštovanje do 

dela zdravnikov in zdravstvenega osebja, 
ki so mi pred in od operacije dalje, stali ob 
strani in me spodbujali, da sem se posta-
vil na noge in z optimizmom gledal naprej. 
Neprecenljiva je tudi podpora in spodbuda 
moje ožje in širše družine. Življenje se mi je 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Gasilska pred Miramarom. (Foto D. Papež)

Jutranji pozdrav soncu.   (Foto arhiv D. Papež)

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

dejanji in nas navdajali z optimizmom, da 
je pred nami še veliko lepih let. Upam, da 
res. Tretji dan tečaja smo imeli izlet v Trst, 
obiskali smo grad Miramare. Bilo je zelo 
lepo, sproščeno smo se družili in uživali v 
lepotah gradu, pokrajine in lepega jesen-
skega dne. 

Prehitro je prišel dan slovesa. Po večerji so 
spremljevalci pripravili zaključno srečanje 
z družabnimi igrami. Bilo je zelo veselo, 
nasmejali smo se tudi do solz. Z vsemi v 
skupini sva z ženo, ki me je spremljala, na-
vezala pristne prijateljske vezi, z nekaterimi 
še posebno. Za nami je bil lep teden. Vsi 
so se zelo potrudili, prijetno sem bil prese-
nečen, s koliko prijaznosti, ljubeznivosti so 
se logopedi g. Ana, g. Nataša in g. Mladen 
trudili z nami in bili neizmerno veseli na-
šega najmanjšega napredka pri govoru. 
Psihologinja g. Žarka se je trudila z našimi 
spremljevalci ob okroglih mizah in preda-
vanjih, jih spodbujala in jim svetovala. G. 
Jana pa jim je pomagala pri pripravi de-
lavnic. 

Ob tej priliki prisrčna zahvala vsem in vsa-
kemu posebej za lepe in koristne dneve 
tečaja govora v Izoli. 

Aleksander Župevc

Nadaljevanje s prejšnje strani

Lepši del tečaja. (Foto arhiv D. Papež)

Bil je lep, vroč jesenski dan. Zbrali smo se 2. oktobra v po-
poldanskih urah v Simonovem zalivu na Primorskem. Ura 
je bila pet popoldne, večina nas je prispela na cilj v Izolo, 

»Poletni« Simonov zaliv
kjer je potekal tečaj nadomestnega govora laringektomiranih iz 
vse Slovenije. Nameščeni smo bili v depandansi Korala, ki spada 
pod okrilje hotela v Simonovem zalivu. Ob sedmi uri smo odšli na 

Grad Miramare obkroža lep park. (Foto D. Papež)
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»Poletni« Simonov zaliv

Iz podro~nih klubov

PK [tajerska 
in Koro{ka

večerjo, kjer smo se dobro okrepčali. Hrane je bilo več vrst, tako 
da je res bilo za vsakega nekaj, pa še zelo okusna je bila. 

Po večerji je sledil spoznavni del. Zbrali smo se v prostorih hotela 
Haliaetum. Tako smo ugotovili, da smo nekateri že stari znanci, 
saj smo že poznali način in potek samega tečaja, z nekaterimi 
pa smo se spoznali na novo. Po uvodnem predstavljanju, nam 
je vodja Danilo Papež podrobneje predstavil sam potek tečaja. 
Dogovorili smo se kdaj in kako bo potekal vsak naš »delovni« 
dan. Nato smo se razdelili v tri skupine. Prva skupina je bila šta-
jersko – prekmurska naveza, v drugi skupini so bili Ljubljančani, 
Gorenjci in Dolenjci, v tretji skupini pa so bili zbrani vsi spremlje-
valci oz. spremljevalke.

Vsako jutro ob 7.30 uri se je pričel dan s telovadbo, ki pa je 
potekala kar na obali Simonovega zaliva. Že takoj prvi dan, se 
pravi v ponedeljek, smo imeli srečo, saj smo se lahko pridružili 
skupini Pogled soncu. Tako smo vsako jutro telovadili z njimi. Po 
telovadbi je sledil obilen zajtrk, ob 10. uri pa se je pričelo zares. 
Pod vodstvom logopeda mag. Mladena Jeličiča in pomočnika 
Janeza Köveša, ter Jožice Petovar, smo pričeli s samim tečajem 
nadomestnega govora. In tako je potekalo vsak dan, dvakrat na 
dan, po dve polni uri. 

Imeli smo res čudovito vreme, saj se je temperatura zraka gibala 

med 28 in 30°C. Prav tako je bilo morje čudovito, med 22 in 
24°C; tako smo lahko ves prosti čas posvetili sebi – obisk plaže 
in morja ali pa preživet posti čas po svoje. V torek po kosilu, 
smo imeli organiziran izlet v Italijo, tako smo se lahko malo spre-
hodili po Trstu in si potem še ogledali grad Mira Mare. A glej ga 
zlomka, v Trstu smo imeli smolo – počila je guma na avtobusu. 
Tako smo se sprehajali po Trstu, vse dokler ni prišel po nas novi 
avtobus, ki nas je odpeljal do prelepega gradu Mira Mare. Prelep 
grad, s prečudovitim parkom in okolico.

Minevali so dnevi hitro – prehitro in že je prišel zadnji »delovni« 
dan – petek. Vreme se je poslabšalo, kot da bi vedelo, da drugi 
dan odhajamo. Po kosilu smo imeli predavanje z gospo Žarko 
Brišer-Slana na temo »Optimizem«. Zvečer pa je sledil zaključni 
večer. Imeli smo se lepo, veselo, odigrali smo nekaj iger in se od 
srca nasmejali. A vse lepo se hitro konča. Zjutraj po zajtrku pa je 
sledila pot domov. 

Mislim, da smo se iz tega tečaja nadomestnega govora veliko 
naučili, vse drugo pa ostaja vsakemu posamezniku. Veliko vaje, 
trde volje in truda je potrebno, pa ni ga vrabec, da ne bi bilo 
uspeha. Upam, ne, prepričan sem, da nam bo uspelo. Vsem 
želim veliko sreče in zdravja, ter nasvidenje prihodnjič. 

Marjan Petrovič

En hribček bom kupil, bom trte sadil,
prijatle bom vabil, še sam ga bom pil.

               A. M. Slomšek

Prekrasno toplo vreme naju z možem 
spremlja na poti proti Mariboru. Človek bi 
pričakoval drugačno, bolj jesensko vreme, 
glede na to, da se odpravljava na trgatev, 
ki spada nekako k jesenskim opravilom. 
Malo naprej od Maribora proti severovz-
hodu naju pričaka čudovita pokrajina. Tu 
se pnejo hribčki, ki so večinoma porašče-
ni z lepo obdelanimi vinogradi. In v enem 
takih vinogradov nam je na posestvu 
Protnerjevih naš predsednik Danilo Papež 
s svojo ženo Jano pripravil trgatev. Velika 
večina udeležencev se je pripeljala z avto-
busom, nekaj z osebnimi vozili, Dušan pa 
s kolesom.

Najprej so nas gostitelji pričakali s kozar-
čkom za dobrodošlico, nato  je sledil kre-
pak zajtrk, da bomo lažje poprijeli za delo.

Tako podprti smo se z veliko dobre volje 
odpravili proti trsom, ki so močno obloženi 
čakali pridne roke. Po kratkih navodilih o 
poteku dela smo se zapodili med trte in 
pričeli s trganjem. Ves čas smo se med 
delom šalili in tudi veliko sladkih jagod je 
končalo v naših ustih. Vedno, ko smo prišli 
do konca vrste nas je čakal krajši odmor 
ob pijači, kajti žeja je bila vročemu dnevu 
primerno huda.

Izlet s 
trgatvijo
Spilo se je malo vina, še več pa vode in 
brezalkoholnih pijač, da smo delo lahko 
kvalitetno dokončali.

Ko je bilo grozdje obrano, smo se ob ša-
lah in smehu vrnili na dvorišče, kjer so nas 

pričakale mize s klopmi, za prijetno dru-
ženje. Gostitelji so nam ves čas stregli pi-
jačo po želji in postregli tudi zelo okusno 

Nadaljevanje na naslednji strani

Močno obloženi trsi so že čakali na pridne roke. (Foto D. Papež)
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kosilo. Med kosilom pa nam je gospod 
Jože Protner pripravil degustacijo in pred-
stavitev vin blagovne znamke Joannes. 
Pokazali so nam tudi kako grozdje stiskajo 
in ga pripravijo za nadaljnjo predelavo naj-
prej v mošt, iz katerega nato dozori vino.

Domov smo si lahko odnesli grozdje, ki 
je letos precej sladko in obeta zelo dober 
letnik vina.

Pa tudi buteljke vina smo dobili, da bomo 
lahko družini in prijateljem pokazali kako 
dobro vino prideluje družina Protner. 
Seveda, malo celo z našo pomočjo, ki se 
udeležimo trganja.

Tako smo zopet preživeli en krasen dan, 
ko se družimo prijatelji iz društva DLS 
Štajerske in Koroške, ki vedno mine ob 
smehu, šalah in dobri volji.

Anka in Slavko Dobelšek

Nadaljevanje s prejšnje strani

Gostitelji so tudi postregli zelo okusno kosilo. (Foto D. Papež)

Kmalu zopet na svidenje. (Foto D. Papež)Pripravili so nam topel čaj in ričet. (Foto D. Papež)

Natanko na sredini meseca oktobra nam 
je naš vodja področnega kluba Danilo 
Papež, za člane društva DLS Štajerske in 
Koroške, pripravil kostanjev piknik. Kot da 
ga ima Bog še posebej rad, smo imeli zo-
pet krasno sončno vreme.

Najprej smo se zbrali v Hočah, od koder 
smo se nekateri peš, drugi pa z avtomobili 
odpeljali proti kmečkemu turizmu Šafarič. 
Po poti smo prijetno kramljali in čas nam je 
zelo hitro minil. 

Kar naenkrat smo se znašli na zelo lepem, 
delno že v jesenske barve odetem prosto-
ru za piknik, ki so ga obdajali na eni stra-
ni vinograd, na eni strani ribnik in na tretji 

gozd. Tu nas je že pričakal naš  Danilo s 
svojo ženo Jano in Dušanom, ki so nam za 
dobrodošlico pripravili topel čaj in ričet. Ta 
topla dobrodošlica nam je vsem teknila.

Dobro podprti smo se odpravili na različne 
smeri. Eni smo šli nabirat kostanj, drugi so 
pričeli z balinanjem, tretji pa so se poizku-
sili še v drugih spretnostno zabavnih igrah. 
Ženske so pripravile kostanje, da  so ga 
spekli in smo se z njim ves čas sladkali. 
Naš predsednik pa je v bližnjem jezeru na-
makal trnek in tudi nekaj ujel.

Ob prijetnem druženju nam je čas hitro mi-
neval. Tudi malce hladno je pričelo posta-
jati, pa smo se ogreli s kuhanim vinom in 
se ves čas prestavljali iz sence na sonce.

Kostanjev piknik
Po dobrem kosilu smo se nekateri odpra-
vili še do kmečkega turizma, kjer smo si 
nabavili odlično domačo pašteto za do-
mov.

Ker je postajalo že hladno in je sonce od-
hajalo za bližnje gričke, smo se počasi 
odpravili domov veseli, da smo zopet pre-
živeli en krasen dan v družbi prijateljev in 
znancev.

Nazadnje pa bi se rada še zahvalila na-
šemu vodji področnega kluba, Danilu, ki s 
svojo družino vedno poskrbi, da so naša 
srečanja odlično organizirana, da nihče ni 
žejen in lačen in, da si na koncu vedno za-
želimo:»Kmalu zopet nasvidenje.«

Anka in Slavko Dobelšek
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Kostanjev piknik

Spet se božič nam najavlja,
blizu je Silvestra čas.
Novo leto že pozdravlja
tebe, mene in vse nas!

Zato vljudno vabimo vse člane, podporne člane in pri-
jatelje društva, da se nam pridružijo na že tradicional-
nem prednovoletnem srečanju članov PK za Štajersko 
in Koroško, ki bo

V SOBOTO, 
17. 12. 2011 

v prostorih gosti{~a 
Lobnik, v Orehovi 

vasi s pri~etkom ob 
16. uri

Ker je naša prednovoletna »čaga« že v nam znanem in 
ljubem veselem decembru, in je to mesec v katerem se 
obdarujemo, se bomo tudi mi obdarili v obliki srečelo-
va; zato naj vsak udeleženec s seboj prinese skromno 
darilce.

Za glasbo, jedačo in pijačo je poskrbljeno, naše pridne 
ženičke (ali možje) pa naj posrbijo za nekaj sladkega. 

Prav tako lahko pripravite kakšne igre ali skeče, da bo 
naša »čaga« še bolj vesela.

Svojim poverjenikom se prijavite do torka, 13. 12. 
2011, kjer dobite vse potrebne dodatne informa-
cije. 
Pa še sporočilo za naše nove člane in vse tiste, ki ste 
že pozabili kje se gostilna Lobnik nahaja, naj vas spom-
nim, da leži gostilna Lobnik v Orehovi vasi, ob cesti v 
smeri letališča Edvarda Rusjana Maribor, v neposredni 
bližini železniške postaje Orehova vas.

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
Ivan Jesenek: 041 – 456 – 965
Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška, Danilo Papež

 PK Prekmurje
Prvi september, vroč soparen dan nena-
vaden za ta letni čas. Pa ja ne bo kakšne 
hude nevihte ali bog ne daj toče. Saj stari 
rek pravi, da po Veliki maši ne bo več toče, 
ki je že tolikokrat tolkla po prekmurskih 
poljih. Sonce je pripekalo, sopara je du-
šila. Na nebu so se začeli nabirati oblaki 
nevarne vijolične barve, ki so s sabo nosili 
orkanski veter, obilo dežja in točo debelo 
kot oreh.

Najstarejši ljudje v septembru ne pomnijo 
takšnega deževja, vetra in toče, ki ti v ne-
kaj minutah uniči tisto, kar si vzgajal celo 
leto.

Neurje z orkanskim vetrom in točo je vze-
lo najbolj v primež zahodni del Goričkega, 
kjer so skoraj povsem uničeni vinogradi, 
sadovnjaki in poljščine.  Toča je padala 
skoraj pol ure.

Škoda ni nastala samo na kmetijskih pri-
delkih, ampak tudi na občinskih cestah. 

Pesem klopotca bo otožna pri Miški Tremlu 
na izletniški kmetiji v Bokračih, kjer je toča 
poskrbela za zgodnejši začetek trgatve. 

V petek zjutraj, 2. septembra, zazvoni tele-
fon, stopim do telefona in si mislim, le kdo 

To~a tolkla skoraj 
trideset minut
kliče tako zgodaj. Oglasim se: »Prosim, 
Lepoševi«. Na drugi strani: »Dobro jutro, 
Miška tukaj, a je Geza doma. Nekaj bi ga 

moral prositi.« Podam mu slušalko. Vidim 
možev zaskrbljen obraz: »V redu jutri je 
prva sobota, imamo srečanje in se bomo 

Po toči so priskočili na pomoč. (Foto G. Lepoša)
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zmenili, vsaj deset nas bo prišlo, te pa po-
kličem v soboto okoli 14. ure.« Vprašam: 
»Kaj je narobe?«. »Toča je bila v vinogradu 
in bi v nedeljo rabil našo pomoč pri trgat-
vi.«

V soboto na srečanju je Geza vprašal čla-
ne, če bi bil kdo pripravljen pomagati. In 
seveda nas je tale izrečena misel prepriča-
la: »Moramo iti, če rabi našo pomoč.« 

Dogovorili smo se in v nedeljo zjutraj ob 
10. uri se nas je zbralo kar dvajset. Bil je 
čudovit nedeljski dan. Trgali smo grozdje 
pri 31O        C in naredili koristno delo. Vidite, 
vseeno smo koristni, če lahko komu po-
magamo.

Družina Tremel se vsem najlepše zahvalju-
je za pomoč.

In tako je Prekmurje preživelo še eno točo. 
Dan za tem je pogled v nebo iskal rešitev. 
Je ni. Narava je znova pokazala zobe. Tako 

Nadaljevanje s prejšnje strani

kot vedno, je bila neusmiljena. A ljudje ob 
Muri ne bodo klonili in vrgli puške v koruzo. 
V glavi imajo že idejo, kaj bo kje posejano 

jeseni in kaj raslo spomladi. Poleti bo pa 
njihov pogled spet zazrt v nebo. 

Mancika Lepoša

Lahko smo koristni, če pomagamo. (Foto G. Lepoša)

Jesensko jutro sončne sobote, 22. 10. 
2011, je bilo čudovito in še lepše v pri-
čakovanju dogodkov. Cilj in zbirno mesto 
je bilo letališče v Rakičanu in prekrasna 
prostranost travnikov, polj in gozdičev za 
naš jesenski praznik: pečenje kostanjev. 
Prihajali smo iz različnih koncev Pomurja, 
izpod Dolgovaških goric, Dolinskega, 
z obrobja Goričkega, Ravenskega, iz 
Prlekije, Murske Sobote in njenih satelit-
skih krajev. Zgrinjali smo se na parkirišče, 
nasmejani smo se pozdravljali, veseli sre-
čanja in druženja. Predsednik Geza je bil 
v nagovoru kratek in jasen: pohod okoli 
Soboškega jezera, topel obrok v letališki 
restavraciji, nato pa kostanjev piknik. Takoj 
po jutranjem prigrizku smo pohodniki v 
dolgi koloni krenili vzdolž letališke steze 
med travnike in polja. 

Športno letališče v Rakičanu je že dolgo 
znano po letalskih in balonarskih prven-
stvih, akrobatskih letalcih, jadralnem lete-
nju, padalstvu, modelarstvu in panoram-
skih poletih. Tako so tudi pred leti, v času 
zorenja pšenice, opazili nenavadne oblike 
svetlejše obarvanega klasja in s pomočjo 
aerofotografije potrdili najdbo tlorisa rim-
ske vile iz 2. in 3. stoletja vzhodno od le-
tališča na območju Rakičanskih Muzg. Žal 
so zaradi intenzivnega obdelovanja kme-
tijskih površin najdbe in struktura objekta 
precej uničene. Z arheološkimi izkopavanji 
na avtocestni trasi na območju vile je bilo 
odkritih tudi več rimskodobnih naselbin in 
rimska grobišča. Rakičan tako ne zazna-
mujeta le renesančni dvorec s parkom, 
Konjeniški klub in izobraževalno središče, 

Jesensko jutro sončne sobote, 22. 10. 

Pohod in kostanjev piknik
pač pa tudi arheološke najdbe, ki potrju-
jejo, da je bil prostor Rakičanskih Muzg s 
širšo okolico v antiki gosto poseljen in že 
takrat primeren za opravljanje dveh pogla-
vitnih dejavnosti, poljedelstva in živinorejo. 

Pohodniki smo zapustili področje letališča, 
pot nas je vodila proti zahodu med sve-
že zorana polja. Iz temnih brazd je dišalo 
po mokroti, travniki so se bleščali od ros-
nih kapljic, ujetih v neštetih pajčevinah, v 
grmovju in med drevjem smo občasno 
splašili drobno divjad, fazani so z glasnimi 

kliki prhutali med podrastjo, ozračje se je 
ogrevalo in toplo sonce je obudilo brenča-
nje žuželk. Po uri zlagoma lahkotne hoje 
smo prišli do gramoznice Kamenšnica, ki ji 
pravimo tudi Soboško jezero. Po preneha-
nju izkopavanja gramoza za gradnjo avto-
cest in objektov ob njej, bo spremenjeno v 
jezero s športno rekreacijsko in ekološko 
funkcijo, po vzorcu avstrijskih obvodnih tu-
rističnih centrov. Jezero je oblikovano zelo 
razgibano, veliko je polotokov in zalivov, 
pretežni del obale bo prepuščen naravne-

Zadišalo je po pečenem kostanju ... (Foto G. Lepoša)

Pohod in kostanjev piknik
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Pohod in kostanjev piknik

mu zaraščanju, kar bo prispevalo k eko-
loški sanaciji jezera, za kar se zavzemajo 
predvsem ribiči. Tisti dan so bila nabrežja 
še prazna, voda je bila mirna, gradbe-
ni stroji so mirovali. Gladina jezera je kot 
ogromna jeklena ploščad odsevala mo-
drino neba, ko smo pohodniki ob jezeru 
krenili proti vzhodu, po makadamski cesti, 
mimo naselja Jezera, nazaj do letališča. 

Vrnili smo se sproščeni in polni energije, 
v letališki restavraciji nas je čakal topel 
obrok, medtem je Vili zunaj zakuril, ogenj 
je plapolal, zadišal je pečeni kostanj, 
»pajani« kruh, česen, domača zaseka… 
Ponosni dolgovaški in lendavski vinograd-
niki ter lastniki goric na Vaneči in Suhem 
Vrhu so prinesli na pokušino novo mlado 
vino in bilo je še več dobre volje, smeha, 
humorja in hudomušnih dovtipov. Med 
nas so prišli tudi otroci in z njimi igrivost, 
zvedavost in zaloga optimizma…Visoko 
nad nami je medtem akrobatski letalec iz-
vajal lupinge in dih jemajoče prelete tik nad 
tlemi, jadralna letala pa so neslišno krožila 
na tokovih toplega zraka nad jesensko po-
mursko ravnico. 

Jožica Lončar in Zdenka Ščančar
... bilo je še več dobre volje, smeha, humorja in hudomušnih dovtipov. 
(Foto G. Lepoša)

VABILO

Ob iztekajočem se letu 2011 organizira PK PREKMURJE tradicionalno

PREDNOVOLETNO 
SRE^ANJE

za člane, svojce in podporne člane, ki bo

v soboto, 10. 12. 2011, ob 12. uri 
v PENZIONU LETALIŠČE v Rakičanu.

Ker je mesec december čas obdarovanj, se bomo tudi mi med seboj obdarovali, zato naj vsak udeleženec s seboj 
prinese skromno darilce za obdaritveni srečelov.

Pripravite pa tudi skeče ali kakšne druge zabavne točke, da se bomo v tem popoldnevu čim bolj veselo poslovili 
od iztekajočega se leta 2011.
 Svojo udeležbo potrdite do 6. 12. 2011 na telefonske številke:
 528-15-87 oz. na GSM 031/215-514 – Geza Lepoša
 576-13-25 oz  na GSM 031/803-393 – Janez Köveš          Za PK Prekmurje, Geza Lepoša

 PK Obala
Oktobrsko sobotno jutro. Močna burja ni 
mogla ustaviti našega dogovora, da gre-
mo na pohod po Strunjanskih solinah, 
vrednih ogleda v vsakem letnem času. 
Kot dogovorjeno smo se v Strunjanu na-
šli Andreja in Branko, Elda in Stanko ter 
midva z možem. Zbrali so se na parkirišču, 
kjer običajno prvi vikend novembra (letos 
drugi vikend) poteka praznik kakijev, ter – 

Jesenski pohod
seveda – najprej odšli na kavo v zdravilišče 
Strunjan. Za okrepčilo, ter da nam burja ne 
bo mogla do živega, smo se posladkali s 
slastnimi krofi in poklepetali o naših prejš-
njih pohodih in kar hitro ugotovili, da je še 
marsikaj vredno ogleda in pohoda. Tokrat 
smo bili maloštevilni, saj so nekateri bili za-
sedeni z družinskimi obveznostmi in tudi 
obiranjem oljk.

S kavo in krofi okrepčani smo bili pri-
pravljeni za pohod skozi z burjo prepihan 
Strunjan. Nič nam ni moglo pokvariti na-
šega načrta. Z nami se je na pohod po-
dal še sedmi član, in sicer psička (Eldina 
in Stankova), katere kožušček ni bil tako 
neprepusten za burjo, kot naše vetrovke, 

Nadaljevanje na naslednji strani
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pa se je večkrat zatekla v naročje Eldi ali 
Stanku, da se malce pogreje.

Soline in celoten Strunjanski okoliš s 
svojo značilno laguno (edino v celotnem 
Jadranu) so znani kot zbirališče večjega 
števila ptičjih vrst, podobno Škocjanskem 
zatoku pri Kopru, zato ga običajno obišče 
veliko sprehajalcev in pohodnikov. Tokrat 
je burja krepko zmanjšala število obisko-
valcev, pa tudi ptic, saj so vsi iskali zavetja. 
Ozke steze med solinami v tej burji niso 
bile ravno prijetne, toda tudi tako vreme 
ima svojo dobro plat: očisti ozračje in po-
gled seže daleč do Alp, da bližnjih mest 
Piran, Trst in Tržič niti ne omenjamo. Med 
solinami smo prispeli na zahodni breg zali-
va, malce si ogledali samevajoči kompleks 
hotela Salinera in se nato obrnili nazaj do 
naših jeklenih konjičkov.

Vrnili smo se na glavno cesto Koper 
– Portorož in se še malce sprehodili po 
lokalnih poteh in se napotili v malo re-
stavracijo avtokampa Strunjan. Tudi ta del 
pohoda je razkril vse lepote jeseni: vino-
grade v odtenkih rdeče in rumene barve, 

Nadaljevanje s prejšnje strani

manjka še samo (tedaj) kakšen teden do 
pobiranja. Nikakor se nismo mogli odtrgati 
vtisu, da je ta jesen ubrala čudno pot: naj-
prej indijansko poletje, toplo morje, polno 
kopalcev, nato pa naenkrat skok v dokaj 
mrzlo in vetrovno jesen. No, sedaj ko to 
pišem (konec oktobra, dva tedna po po-
hodu) je zopet prijetna zgodnja jesen.

Utrujeni od hoje in prepihani od burje smo 
kar planili na zasluženo kosilo. Gostilna 
je bila prijetna, a kosilo je bilo odlično. 
Poklepetali smo še o marsičem, tudi o na-
črtih za naslednje pohode. Idej ni primanj-
kovalo, bili smo si pa enotni, da ni potreb-
no iti daleč od naših krajev.

Še en dan in skupni sprehod sta mimo, 
veseli smo, da se ga lahko udeležimo in 
da smo en dan s prijatelji. Hvala za lepo 
soboto, burji se pa le nismo dali zmotiti. 
Upam, da bom o kakiju, tem čudežnem 
sadežu in prazniku kakijev kaj napisala v 
naših naslednjih Obvestilih. 

Fahira in Črtomir Hlaj

Vabilo na 
prednovoletno 

sre~anje

Tokrat smo bili maloštevilni. (Foto Č. Hlaj)

Gasilska, burji navklub. (Foto B. Bubnič)

sicer grozdje že zdavnaj potrgano, z druge 
strani pa zlato rumena barva kakijev, ki jim 

klinike, želiva z ženo, veliko lepih, ter uspešnih tre-
nutkov, obenem veliko zdravja in osebne sreče v letu 
2012.

Vodja PK Obale, Branko Bubnič

PK Obala vabi člane in podporne člane na tradicional-
no prednovoletno srečanje. Dobimo se v restavra-
ciji Ankaran, Jadranska cesta 66, v soboto, 
10. 12. 2011, ob 18. uri. Za potrditev vaše ude-
ležbe pokličite na tel. št.: 031 610 110.

Vsem članom in njihovim najdražjim, ter kolektivu ORL 
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 PK Severna
 Primorska

 PK Dolenjska

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

Vabilo 
na 

pred-
novoletno 
sre~anje

PK  Severne Primorske vabi 
vse člane, podporne člane in 
prijatelje društva, da se udele-
žijo prednovoletnega srečanja, 
ki bo 10. 12. 2011, 
v Potočah, Gostilna 
Sivi Čaven. Zbirati se 
bomo začeli ob 13. 
uri. 
Torej, spoštovani prijatelji, ne 
zamudite srečanja in zberimo 
se v čim večjem številu.

Prijave:

Janja Fabjan: tel: 05 364 9141,
Magda Čebokli: tel: 05 995 86 
88.

Za PK Severne Primorske, Janja 
Fabjan

Stran 15

Vabilo v 
delavnico

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

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih.

Obvestilo 
plavalcem 

Ljubljanskega 
podro~ja

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

Vabilo 
na 

prednovoletno 
sre~anje

PK Dolenjske, vabi svoje člane in družinske člane na veselo 
prednovoletno srečanje, ki bo v soboto, 10. 12. 2011, 
ob 12 uri. 
Srečanje bo na isti lokaciji, kot ponavadi, to je v gostišču 
ŠPOLAR, nad železniško postajo Mirna Peč. Pridite v čim 
večjem številu, z obilo dobre volje, da bo bolj veselo.
Svojo prisotnost javite prosim, najkasneje do 7. 12. 
2011 na tel.: 041 760 142 ali 031 214 184.

Vodja PK Dolenjske, Jože Prešiček

 PK Ljubljana

 Vabimo
na prednovoletno srečanje, 

ki bo v petek,
 23. 12. 2011, ob 13. uri 

v gostilni LIVADA, 
Hladnikova 15, Ljubljana.

Prijave sprejemamo na tel.: DLS: 01 436-03-58 v času uradnih ur 
ali Mariji Tomšič na mobi št.: 031 885 557. 

Vabljeni!
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