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Letošnji program 
Ohranjevanja zdravja v 
Šmarjeških toplicah

Zelenje daje zdraviliški stavbi neko posebno mehkobo. (Foto I. Košak)

Naša deželica na sončni strani Alp 
je tako razgibana in raznolika, da 
je prava škoda, če ne obiščemo 

in raziščemo vseh njenih možnosti. Tako 
smo se letos odločili, po priporočilu v tisti 
znani kitici » Pridi pogledat mrzli Gorenc, 
boš videl kaj dela Dolenc …« in se odpra-
vili na Dolenjsko točneje v Šmarješke to-
plice, kjer smo od 6.9.-12.9.2017 poskr-
beli za naše zdravje, pa tudi družabnosti 
in zabave ni manjkalo. Šmarješke toplice 
so umeščene med blage dolenjske griče, 
zelenje, vrt in park, ki obkrožajo zdraviliško 
stavbo ji dajejo neko posebno mehkobo. 
Potoček Prinovec, ki napaja drevesa v 
bližnjem gozdu prispeva neko živahnost 
in svežino. Vsa okolica term diha mir in 

pozitivno energijo in je najbrž razlog zaradi 
katerega je dr. Viktor Gregorčič to lokacijo 
izbral za zdravilišče.

Prav posebne sreče, letos z vremenom 
nismo imeli. Nekaj dni je tako lilo, da smo 
morali še naše balinarje »pod streho spra-
viti«. Ker pa nas je večina članov, še pose-
bej na tem programu, pravih dobrovoljcev 
se seveda dežju nismo pustili ustrahovati. 
Skupaj se nas je v Šmarjeto odpravilo 115 
udeležencev. Zjutraj smo vestno telova-
dili, merili krvni tlak, potem pa na pohod 
ali kolo, četudi z dežnikom ali anorakom 
in obiskali smo: okolico toplic, Otočec, 
Belo cerkev, Vinji vrh, Kostanjevico itd. Še 
najbolj je vreme nagajalo pri izvedbi špor-
tno - rekreacijskih aktivnostih vendar so 

bila izpeljane vse štiri discipline: balinanje, 
pikado, namizni tenis in meti obročkov. Z 
naslednjimi rezultati:

Balinanje Pikado
1. Daniel Vuradin 1. Stanko Horvat
2. Stane Fabjan 2. Geza Lepoša
3. Boris Javornik 3. Andrejka Bubnič

Namizni tenis Obročki      
1. Vladimir Flisar  1. Klavdija Pučnik   
2. Alojz Ivanič 2. Boris Javornik
3. Boris Javornik  3. Tone Stropnik in 
     Geza Lepoša    
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Obiskali smo dve predavanji. V prvem nas 
je ga. Anica Bobič, seznanila z zgodovino 
toplic in izvedeli smo, kako je leta 1926 dr. 
Viktor Gregorčič kupil Šmarješke toplice. 
Osrednji del predavanja je bil namenjen 
Vinjemu vrhu, ki so ga pričeli raziskova-
ti arheologi že v času Avstro –Ogrske še 
posebej intenzivno, pa v času 1. sv. vojne. 
Podobno kot Novo mesto, je bilo tudi Vinji 
vrh poseljen že v času od bronaste dobe in 
Avstrijci so na njem odkrili gradišče, ki ob-
sega kar 120 000 m2. To najdišče je tako 
pomembno, da sta dve arheološki najdbi 
fibula in čelada poimenovani po kraju najd-
be torej Šmarjeti. Fibula nosi ime čolniča-
sta Šmarješka fibula in 

dejavnikov, za panj zelo hitro usodno, če 
ne bi čebele v milijonih let evolucije, razvi-
le lastnega eko-imunskega sistema, ki jim 
omogoča preživetje. Ta dejstva sama po 
sebi pričajo o zdravstveni vrednosti vseh 
čebelarskih izdelkov od medu, do cvetne-
ga prahu, propolisa itd., tudi za zdravljenja 
raka. 

V četrtek smo se odpravili na izlet v Novo 
mesto, na splav in vodeni ogled dolenjske 
prestolnice. Kaj smo izvedeli ? Arheološke 
najdbe, zlasti številne situle pričajo, da je 
bilo mestno področje Novega mesta pose-
ljeno že najmanj 1000 let pred našim šte-
tjem, kar daje Novemu mestu pravico, da 
se ponaša še z drugim laskavim imenom 
» Mesto situl «. V srednjem veku je pravi 
razcvet Novemu mestu zagotovil Rudolf IV 
Habsburški, ki je leta 1365 mestu podelil 

podobo se čelada imenuje Šmarješka 
skledasta čelada. Potok ob toplicah se 
imenuje Prinovec in o nastanku tega ime-
na nam je ga. Anica povedala zanimivo 
zgodbo. Voda iz Prinovca je zelo kvalite-
tna in naj bi imela celo zdravilne učinke. 
Zato so jo poleg lastnika želeli uporabljati 
tudi sosedje in ostali krajani. Ker je lastnik 
želel to popularnost unovčiti, je ob izviru 
postavil tablo z napisom »Prinesi novec«. 
S časom so osrednje štiri črke, od četrte 
naprej, zbledele in ostalo je ime Prinovec. 
Drugo predavanje je nosilo naslov Api te-
rapija in pripravil ga je čebelar g. Roman 
Košale .V čebeljem panju je konstantna 
temperatura 380 C, ki je idealna za razvi-
janje mikroorganizmov, hkrati vlada  gosta 
naseljenost, saj v panju biva od 65-100 ti-
soč čebel, zato bi  bilo lahko zaradi obeh 

Na jutranji telovadbi. (Foto I. Košak)

Balinarje smo morali “pod streho spravit”. (Foto I. Košak)

Prva skupina se je vkrcala na splav. (Foto I. Košak)
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ekskluzivno pravico prirejanja gospodar-
skih sejmov. S tem je bil dinamičen razvoj 
Novega mesta zagotovljen za nadaljnjih 
150 let. Takrat je skozi mesto v vse smeri 
potekalo do 15 000 tovorov letno. Kasneje 
je to vlogo Novega mesta prevzel Karlo-
vec. Na našem izletu smo se, od rečnega 
brega preko starega mestnega jedra, pov-
zpeli do kapiteljske cerkve sv. Miklavža, ki 
dominira nad mestom. Vendar si notranjo-
sti cerkve nismo mogli ogledati , saj se je 
v njej ravno takrat potekal »usodni obred«, 
namreč poroka in pred cerkvijo so se nam 
urno pridružili ženin, nevesta in razigrani 
svati. Številnim »gasilskim« posnetkom in 
»selfijem« razpoloženih Dolenjcev kar ni 
hotelo biti konca. Mi pa smo preko Glavne-
ga trga odpravili na obrežje Krke kjer nas je 

čakal druga avantura – vožnja s splavom. 
Ob prihodu nas je pozdravila izbrana po-
sadka: harmonikar, krmar, jezična perica, 
splavar in Primicova Julija. V tej Prešernovi 
ljubezni je še veliko skrivnosti in nejasno-
sti. V zadnjem času so se pojavile teze, da 
je Prešeren v resnici svoje pesmi namenil 
njeni materi Julijani, saj je bilo med Prešer-
nom in Julijo 16 let razlike in zanj naj bi bila 
premlada. Kakorkoli, »splavarska Julija« je 
bila razigrana, poskočna, živo nasprotje 
Prešernove Julije in se je prav rada zavrte-
la z našimi fanti. Resnična Primicova Julija 
je bila zlasti v zrelih letih precej zagrenjena, 
na materino željo, se je poročila s sinom 
pravnika in mu rodila 5 otrok. Njen oblastni 
in ljubosumni mož jo je varal in Julija naj bi 
to vedela. Ko je Julijin mož , ki je govoril 

izključno nemško, postal predsednik sodi-
šča v Novem mestu so ga meščani tako 
sovražili, da so ga poimenovali »Dolenjski 
Napoleon«. Kadar so študentje v poletnih 
dneh na drugi strani Krke, nasproti njene-
ga doma, prepevali »Ti si kriva ljubezniva 
deklica neusmiljena…« se je Julija uma-
knila v zadnje prostore samo, da jih ne bi 
slišala, čeprav so morda prepevali njeni 
hčerki Juliji. Mi smo ob zvokih harmonike 
in tipičnih dolenjskih »komadih«, seveda ni 
manjkala tudi tista legendarna Slakova »V 
dolini tihi…«, peli, plesali, poskušali cviček 
in uživali v naravnost idiličnih razgledih na 
obrežje Krke. Jezična perica nas je poučila 
kako pomembno je na dolgih moških »ga-
tah« ugotoviti katera je sprednja in katera 

Pri kapiteljski cerkvi sv. Miklavža. (Foto I. Košak)

Splavarska Julija se je prav rada zavrtela z našimi fanti. (Foto I. Košak)

Splavarski kandidat Stanko z botrom Danijem in Julijo. (Foto I. Košak)
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22. Tradicionalno letno 
srečanje DLS ob proslavi 
35. obletnice delovanja DLS

zadnja stran, da lahko spredaj nanese trdi-
lec in zadaj mehčalec. Seveda ne moremo 
mimo, najpomembnejšega dogodka na 
splavu, splavarskega krsta. Krst je svečani 
obred v katerem mora splavarski kandidat 
ob prisotnosti botra priseči, da bo spošto-
val splavarske vrednote in varoval čistost 
Krke in vseh slovenskih rek. Ker smo splav 
obiskali v dveh skupinah samo tako v dru-
štvu na mah pridobili kar dva »zapriseže-
na« splavarja Stanka Bohla in Sliva Dvor-
jaka. Vsekakor je bil ta izlet v Novo mesto 
zelo pester.

Večer pred povratkom smo zaključili z dru-
žabnim večerom na turistični kmetiji Dev, 

kjer smo razglasili rezultate, razdelili nagra-
de in zaplesali ob glasbi ansambla Bajuk. 
Drugo jutro smo se seveda morali poslo-
viti od Šmarjeških toplic. Mislim, da je bil 
program kljub slabemu vremenu uspešen 
in koristen ne samo za telo, temveč nekaj 
malega tudi za dušo.

Ivan Košak

Idilična Krka. (Foto I. Košak)

Družabni večer na turistični kmetiji Drev. (Foto I. Košak)

Letošnje leto je za naše društvo 
jubilejno in želeli smo se potru-
diti, da ga spodobno proslavimo 

z našimi člani. Zaradi svoje precejšnje 
odmaknjenosti od tokov masovnega 
turizma, ki so v zadnjih letih zajeli Slo-
venijo in prvobitne lepote je bilo Plan-
šarsko jezero vseskozi v ožjem izboru 

za lokacijo letošnjega Tradicionalnega 
srečanja DLS. Vendar so se mora-
li kljub vsemu časovno iziti tudi ostali 
programi in navsezadnje tudi cene niso 
najmanj pomemben dejavnik, zlasti ne 
za nevladne organizacije, kamor po 
zadnji klasifikaciji sodimo tudi invalid-
ske organizacije. Spomnim se, kako 

mi je Planšarsko jezero, obkroženo z 
vencem Kamniških gora, pred več kot 
štirimi desetletji, vzelo sapo, ko sem 
ga prvič uzrl. Prepričal sem se, da vse 
do danes, ni nič prav izgubilo na svo-
ji čarobni privlačnosti. Gospa, ki se je 
srečala z njim letos prvič, mi je celo za-
upala , da ima šele sedaj občutek, da 
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Naravna lepota Planšarskega jezera. (Foto Č. Košak)
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je doživela avtentično Slovenijo. Zato 
odločitev za lokacijo ni bila težka ta-
koj, ko nam je gostišče lahko ponudilo 
sprejemljive cene. V bližini jezera je tudi 
etnografski muzej in lokacija ponuja 
več kot pol ure kulture. Muzej je nasta-
njen v tako imenovani Jenkovi kasarni, 
ki je v bistvu kmečki renesančni dvorec 
in je bila sprva namenjena kot gostišče 
za tovornike in popotnike. Ime kasar-
na pa je verjetno dvorec dobil, ker so 
v njem prenočevali Napoleonovi vo-
jaki. Kljub vsemu pa odločitev ni bila 
povsem brez tveganja. Sicer, kaj pa je 
v življenju sploh brez rizika ? Namreč 
Planšarsko jezero leži na 900 m nad-
morske višine in še največ težav bi nam 
lahko povzročilo slabo vreme. Zgleda, 
da smo tam zgoraj še kar dobro za-
pisani, saj so nam 23.9.2017 na dan 
našega srečanja naklonili zelo prijetno 
toplo vreme, da smo se lahko zavrteli 
kar v kratkih rokavih. 

Skupaj se nas je zbralo 195 prešerno 
razpoloženih udeležencev. Upam, da je 
vsak lahko našel nekaj malega za svojo 
dušo. Tuji gostje in nekaj naših članov 
se je odpravilo na vodeni ogled zgo-
dovinskih znamenitosti Kranja, ostali, 
pa so lahko izbirali med obiskom plan-
šarskega muzeja in pohodi v bližnjo 
okolico. Pred kosilom nas je s svojimi 
šalami razveseljeval humoristični po-
štar Peška, potem je nekaj narodno 
zabavnih viž »urezal« ansambel Kraj-
carji , ki nam ga je priporočil naš Slavko 
(Dobelšek). Glasba pa v našem društvu 
vedno dvigne razpoloženje in kmalu se 
je plesišče napolnilo. Osebno moram 
priznati, da tako dobre obare z žganci 
kot jo postrežejo v tem gostišču že dol-
go nisem jedel. Medtem smo izvedli, 
da naša avstrijska gostja ga. Edeltra-
ud Maly ravno na ta dan, praznuje svoj 

Vreme nam je naklonilo prijeten topel dan. (Foto Č. Košak)

rojstni dan. Seveda se je spodobilo, da 
to proslavimo s pesmico »Vse najboljše 
za te« in skromnim darilcem. Obiskalo 
nas je tudi nekaj starih znancev in go-
stov, ob klepetu in obujanju spominov 
je preostanek dneva, kar nekako šinil 
mimo mene. 

Septembrski dnevi so seveda že opa-
zno krajši in nekateri naši člani so imeli 
še kar dolgo pot do doma, zato smo se 
morali začeti poslavljati.

Ivan Košak

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

NOVI ČLANI

KEPE ZOLDAN,  
LENDAVA

KRAŠEVEC ALOJZIJ,  
ROB NA DOLENJSKEM

MARKOJA JOŽEF,  
ČRENŠOVCI

ŠUMI OTO,  
KRŠKO
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Primarij dr. M. Manestar na prezentaciji. (Foto Č. Košak)

Hrvaška skupnost 
laringektomiranih

Leta 2002 je primarij dr. M. Manestar, 
takratni predsednik Zagrebškega 
kluba laringektomiranih predlagal 

skupščini Hrvaške lige proti raku zdru-
ževanje vseh hrvaških laringektomiranih 
v hrvaško skupnost na državnem nivoju 
in bil že leta 2003 imenovan za predse-
dnika Skupnosti v ustanavljanju, ki se je 
leta 2003 v Dresdnu včlanila v Evropsko 
konfederacijo laringektomiranih (C.E.L.) 
in dr. M. Manestar je bil imenovan v Nad-
zorni odbor konfederacije.

Leta 2006 je Hrvaška skupnost v usta-
navljanju, na predlog C.E.L.-a, v Crikve-
nici uspešno organizirala evropski kon-
gres, pod pokroviteljstvom takratnega 
ministra za zdravstvo in ob pomembni 
podpori Društva za tumorje glave in vra-
tu, ter Društva za otorinolaringologijo HL 
in dr.M. Manestar je bil takrat izvoljen za 
podpredsednika C.E.L. –a. 

Na kongresu v Crikvenici je skupina hr-
vaških laringektomiranih demonstrirala 
plavanje z aparati za vodno terapijo in 
prvič je javno nastopil pevski zbor larin-
gektomiranih »Optimist« pod vodstvom 
mr.sc. Tamare Živkovič Ivanović.

Maja meseca 2007 je bila formalni izo-
blikovana Hrvaška skupnost laringekto-
miranih kot samostojna pravna oseba 
in registrirana pri ustreznem upravnem 
organu. 

Tako lahko v letu 2017 zabeležimo 10. 
obletnico uspešnega delovanja HZ.L: v 
katero je vključenih 11 klubov in hkrati 
proslavljamo 10. obletnico pevskega 
zbora Optimisti.

Proslave 35. obletnice ustanovitve DLS sta se udeležila predstavnika zvez laringektomiranih, 
Hrvaške in Avstrije s katerima naše društvo tesneje sodeluje, dr. M. Manestar in g. P. Maly sta 
nam posredovala osnove informacije s katerimi bomo lahko predstavili delovanje obeh zvez tudi 
našim bralcem. V tej številki najprej predstavljamo Hrvatsko zajednico laringektomisanih.

Prosti prevod: Ivan Košak

Optimisti in njihov zborovodja mr. sc. Tamara Živkovič Ivanović. (Foto Č. Košak)
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Na vstopu v Gradiško. (Foto Č. Košak)

Tridnevno osvajanje 
Nanosa v oktobru
»Tridnevno osvajanje Nanosa?« bo kdo 
rekel. Pa saj je samo srednje velik hrib na 
poti proti morju. Vendar s ceste še zdaleč 
ne vidimo njegovih razsežnosti. Pravza-
prav Nanos samo z ene strani deluje kot 
hrib, v resnici je planota oziroma masiv, ki 
se razteza dvanajst kilometrov na dolgo in 
šest kilometrov na široko. Njegova gmota 
fizično in klimatsko ločuje Primorje od ce-
linske Slovenije. Pogled nanj daje podobo 
nasedlega kita, ki je obtičal med Vipavsko 
dolino in Hrušico.

Ima tudi mnogo obrazov: od zložnejšega 
dostopa na severni strani, skalnatega po-
bočja nad Razdrtim do strmega ostenja, 
prepredenega s plezališči, ki se dviga nad 
Vipavo. Vmes pa mnogo vrtač, dolin in ko-
pastih vrhov.

Prav zaradi njegove raznolikosti smo za-
snovali to naše tridnevno »pohajkovanje« 
po Nanosu: tri različna izhodišča, tri zelo 
različne poti in trije še bolj različni cilji. 

1.dan: iz vasi Strane na najvišji vrh Nanosa 
Suhi vrh (1313 m)

2.dan: iz Gradišča nad Vipavo na Gradiško 
turo (793m)  in do Abrama

3.dan: iz Razdrtega na Plešo (1240m) in do 
Vojkove koče

Iz vasi Strane smo se povzpeli na manj 
zahtevno pobočje, obrnjeno proti Predjami 
in vasem pod Nanosom. Pot je široka in 
zložna, primerna za ogrevanje. Pri cerkvici 
Sv. Brica, ki stoji ob poti že stoletja, smo 
malo zajeli sapo in nadaljevali proti Suhemu 
vrhu, ki je s svojimi 1313 m najvišji vrh ce-
lega masiva. Spoznali smo gozdnati obraz 
Nanosa, poraščen predvsem z bukvami in 
poln globokih kraških vrtač. Zato se pot tu 
malo podaljša, saj mora obiti vse te luknje.

Drugi dan je Nanos pokazal čisto drugi 
obraz. Osvajali smo ostenje, ki se strmo 
dviga nad Vipavsko dolino. Iz vasi Gradišče 
vodi na Gradiško turo (ki je vrh, visok le 793 
m) več poti. Ena od njih je Furlanova plezal-
na pot, ki je ena prvih tovrstnih poti pri nas. 
Odločili smo se preizkusiti svoje sposobno- Pavza na balkonu. (Foto B. Kostanjšek)

sti in smo jo »napadli« z vso potrebno opre-
mo od plezalnih pasov, samovarovanja do 
čelad. Ob idealnem vremenu in širnih raz-
gledih, pa suhi in trdni skali nam je šlo nav-
zgor kar samo. Med nami smo odkrili tudi 
nekaj skritih plezalnih talentov in naš pred-
sednik je gotovo med njimi. Neustrašno se 
je »podil« za mano, da sem mu komaj ušla. 
Na vrhu plezalne poti nas je čakala ekipa, 
ki se je do tu povzpela po lažji poti in dru-
žno smo nadaljevali do kmečkega turizma 

pri Abramu. Malo počitka in okrepčila se je 
prileglo po napornem podvigu, pa še med-
veda (v kletki) smo si ogledali. No, on se ni 
ravno zanimal za nas in jo je kar hitro pobral 
v svoj kot za dremanje.

Do avtomobilov v Gradišču  nas je čakala 
še kar dolga pot, čeprav ne zahtevna, pa 
vendar smo jo kar hitro mahnili proti doli-
ni. Marsikoga so verjetno že malo bolele 
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Obe skupini združeni. (Foto B. Kostanjšek)

Mi hribovci smo fajn ljudje!

mišice, pa kolena, pa še kaj… Ampak – 
ali smo dobra ekipa ali nismo !! Zmagali 
smo! Tudi misel na dobro večerjo, ki nas 
je čakala na turistični kmetiji Hudičevec in 
na udobne postelje v apartmajih nam je 
pomagala prehoditi še zadnje korake do 
izhodišča.

Za zadnji dan smo prihranili »klasiko« Nano-
sa: vzpon iz Razdrtega na Plešo  (1240m) 
in do Vojkove koče po strmi poti. To je naj-
bolj obiskana točka na Nanosu, pa tudi 
ena lepših. Po strmih skalah je tu in tam 
pripeta kakšna jeklenica za pomoč. Tako 
tudi lažje uživamo v razgledih, ki jih ponuja 
ta pot. In ob tako idealnem vremenu, kot 
smo ga imeli tokrat, je razgled res enkraten: 
do morja in skoraj na domače dvorišče. Od 
koče smo za povratek izbrali položnejšo 
pot, ki krene po robu Pleše do cerkvice sv. 
Hieronima in nato nazaj v Razdrto.

Tura je ravno prav dolga, da smo še malo 
razgibali že utrujene noge, pa ravno prav 
kratka, da smo imeli še dovolj časa za  dol-
go pot do doma (vsaj za nekatere).

Z zadovoljnimi obrazi in lepimi občutki smo 
se poslovili. Vsaj meni se zdi, da smo bili 
vsi zadovoljni, da smo zmogli vse napore. 
Saj smo vendar pohodniška ekipa! Za take 
dosežke pa se je vedno potrebno malo po-
truditi, tudi kaj potrpeti, stisniti zobe in na 
koncu ZMAGATI!

Hvala vsem za lepe dni, hvala vsem, ki ste 
se potrudili biti zraven (mimogrede, bilo 
nas je 15), vsem, ki ste pomagali. Hvala 
tudi ekipi na Hudičevcu za odlično hrano, 
za prijetno bivanje in korekten odnos.

Vaša Marta
Ankaran, 2.11.2017

Kako hitro čas beži! Spet je leto 
naokoli, in pred nami je bilo tri-
dnevno potepanje po naših pre-

lepih hribih. Tokrat smo se odločili za 
Nanos. Sama pri sebi sem si rekla: “Eh, 
to pa ne bo takšne sile, glede na to, da 

od daleč ne zgleda nič posebnega in 
zahtevnega.”

Tokrat smo se nastanili na kmečkem tu-
rizmu Pri Hudičevcu na Razdrtem, ki nam 
je nudil prenočišča in odlično hrano. Ni 
ga bilo težko najti, saj smo ga zagledali 

že iz avtoceste. Pri njih smo se počuti-
li sila pomembni, ne spomnim se, kdaj 
smo nazadnje bili tako lepo sprejeti in 
tako lepo nastanjeni. Ko smo se vsi zbra-
li, smo se družno odpravili na Suhi vrh. 
“ Nič takšnega,” sem si rekla. s prijetno 
družbo ni nič hudo. Čas je hitro mineval, 
saj smo hodili približno štiri ure. Vmes 
smo se ustavili, se okrepčali z malico 
iz nahrbtnika, si malo odpočili in se po-
časi vrnili na kmečki turizem. Tam smo 
odlično večerjali, se malo družili in šli k 
počitku, saj nas je naslednji dan čakala 
zahtevnejša pot.

Drugi dan nas je čakal Nanos po Gradiški 
poti. Pogumni so šli kar po plezalni poti, 
opremljeni s čelado in varovalno opremo. 
Skoraj jih nismo prepoznali! Moj poklon, 
jih kar občudujem in si sama pri sebi re-
čem:” Ko bom velika, bom tudi jaz šla z 
njimi!”. In pokazalo se je, da tudi naša ni 
bila tako enostavna, saj smo hitro po-
spravili palice v nahrbtnike in tudi mi šli v 
skale, kjer so bili klini in »zajle«. Biti smo 
morali kar previdni. Sedem ur hoje nas je Pri Hudičevcu. (Foto Č. Košak)
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Nadaljevanje na naslednji strani

dodobra utrudilo, no, vmes smo se se-
veda ustavljali, da smo kaj pomalicali in 
si spočili, kajti v dolino smo šli po lažji, 
ampak daljši poti.

Tretji dan nas je čakala najlepša Nano-
ška-Vojkova koča. Res je bila čudovita, 
ampak tudi zelo naporna. Toda mi smo 
z dobro voljo premagali tudi to strmino.
Ja, Nanos ni tak mačji kašelj, kot sem si 
mislila. Ampak vsakič, ko smo prišli na 
vrh, smo imeli vse poplačano! Prekrasni 
razgledi in zaveš se, kako je lepa ta naša 
mala Slovenija!

Bila je odlična družba, vreme je bilo že 
kar malo kičasto in mi vsi smo bili pono-
sni, ko smo dojeli, koliko še zmoremo. Z 
željo, da se kmalu spet vidimo in osvo-
jimo kakšen vrh, smo se poslovili. Rada 
bi se zahvalila vsem za dobro vzdušje, 
vsem, ki so organizirali ta prečudoviti vi-
kend. Hvala našim fantom, ki nas vedno 
znova varno vodijo po prehojenih poteh.

Ne nazadnje je tukaj še naša Martika, 
brez nje si težko predstavljam naše po-
hode. Začini in popora nam jih,da so še 
težji. Dobro nas pozna in točno ve, koliko 
zmoremo. Hvala ti, Marta, saj veš, da te 
imamo radi točno takšno, kot si!

Ivica in Brane Motoh.

Pa kdo tam spredaj mečka? (Foto B. Kostanjšek)

Pri Vojkovi koči. (Foto Č. Košak)

Iz PodroËnih klubov

PK Prekmurje Druženje ob  
pečenem kostanjuV našem področnem klubu smo skozi čas 

ustvarili določene tradicije, tako vsako je-
sen, že skoraj od nastanka kluba, priredi-
mo tudi piknik ob pečenem kostanju. Tudi 
letošnjo jesen, ki je bila z vremenom  za 
take prireditve zelo ugodna ni izostal. Na 
Gezovo povabilo smo se odzvali skoraj 
vsi, le nekateri zaradi težav z zdravjem niso 
mogli priti.

Lepo jesensko vreme je botrovalo temu, 
da so po naših Goričkih gozdovih dozo-
reli zelo lepi plodovi kostanjev, ki so nam 
povod za tokratno druženje, na tradici-
onalnem mestu ob gostišču v Rakičanu. 
Tudi tokrat smo se ob uvodnem razvajanju 
Mancikinega domačega peciva odpravili v 

Tradicionalno druženje ob pečenem kostanju. (Foto L. Flisar)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Člani PK - Prekmurja na pikniku. (Foto L. Flisar)

veliki večini na pohod, kdor je pač zmo-
gel, po naši lepi Prekmurski ravnici do 
Murskosoboške gramoznice tako, da je bil 
ob vrnitvi užitek na pikniku še večji. Vilči 
in njegova ekipa so ob vrnitvi poskrbeli,da 

nam ob prijetnem druženju ni ničesar 
manjkalo. Že uvodoma sem zapisala, da 
je to jesensko druženje naša tradicija, ki jo 
vsako leto prenašamo na nove člane, ki se 
nam pridružujejo, kajti le ob podpori nas 
vseh bo čez desetletje tako jesensko dru-
ženje tako prijetno kakor je bilo letošnje. 

Mislim, da ob pogovoru oziroma klepetu 
s sebi enakimi naši laringektomirani in mi 
ostali najdemo dodatno energijo za kar se 
da nemoteno življenje v naprej. 

Veselimo se že naslednjega srečanja. 

Vida Koveš

Vilčijev piknik in  
sprehod ob reki Muri

Mirno lahko zapišem, da so določeni do-
godki v našem Prekmurskem klubu po-
stali že tradicija. Tudi Vilčijevo povabilo v 
Gradišče, kjer ima njegova ribiška druži-
na svoj dom je že tradicionalno. 

Velike gramoznice bogate z ribami Vilčija 
skozi vso leto vabijo na ribiške užitke, zato 
smo enkrat na leto tudi mi njegovi gostje. 
Tudi tokrat smo se z  veseljem odzvali nje-
govemu povabilu v velikem številu. Narava 
je v tem poletnem času še posebno očar-
ljiva in sprehod ob reki Muri, da temu do-
godku še poseben pečat. Žal vsi med nami 
niso več sposobni opraviti tega pohoda, 
zato v prijetnem kramljanju počakajo ob 
gramoznici. Ostali pa pohod do Kroškega 
broda izkoristimo za občudovanje okolice 
in klepet s prijatelji, tako ob vrnitvi dobrote, 
ki jih pripravi Vilči s svojo družino še bolj 
teknejo. Seveda pa tudi ostale udeleženke 

Vsak tak dogodek nas povezuje in zdru-
žuje in srčno upam, da bomo tovrstne 
tradicije še naprej negovali.

Vida Koveš

vedno vsako srečanje poskrbimo da naše 
mize ob klepetu niso prazne. Mancika je 
že specializirana za dobro enolončnico, 
ostale pa za kaj sladkega. Tudi to je del 
tradicije, ki druženju da svoj pečat. 

DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE 
PODROČNI KLUB  Prekmurje

VABILO
Ob iztekajočem se letu 2017 organizira PK Prekmurje tradicionalno

PREDNOVOLETNO SREČANJE
za člane, družinske in podporne člane, ki bo

v nedeljo 10.12.2017 ob 12.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 2017.
Svojo udeležbo prosim potrdite do 5.12.2017

na tel.št.: 528-15-87 oz. 031/215-514 (Geza Lepoša)
ali tel.št.: 575-12-31 oz. 051/253-191 (Ladislav Flisar)

Za PK Prekmurje
Geza Lepoša
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Očarljivi Tinin Fonzi. (Foto: T. Dobelšek)

PK ©tajerska
in Koroπka Kostanjev piknik DLS

Sobota, 14.10.2017

Dragi dnevnik,danes je bila super sončna 
sobota. Preživela sem jo v odlični družbi, ki 
me je obogatila in navdahnila.

Ker je bil oče, aktivni član DLS, pred kratkim 
operiran na očesu in težko vozi, me je pro-
sil, če ga lahko peljem. Tako sva se zjutraj 
odpeljala proti lovski koči pri Račkih ribnikih, 
kjer sedaj že skoraj tradicionalno potekajo 
druženja štajerskih članov društva. Tokrat 
je bil, letnemu času primerno, na vrsti ko-
stanjev piknik.S sabo sem odpeljala še šti-
rinožnega prijatelja, Fonzija, saj je v čudoviti 
okolici Račkih ribnikov veliko možnosti za 
sprehode.

Ob prihodu se je jutranja megla že razkadi-
la in pokazalo se je toplo jesensko sonce. 
Takoj, ko sva prispela, so naju pozdravili že 
zbrani člani. Gospa Jana nama je za okrep-
čilni zajtrk ponudila ričet s suhim mesom.
Sledilo je spoznavanje, druženje in klepeta-
nje. Nekateri so se pomerili v balinanju, spet 
drugi so se kot martinčki greli na jesenskem 
soncu. Medtem pa so mojstri žara pripravljali 
kosilo. Seveda na mizah ni manjkalo sladkih 
dobrot izpod pridnih rok članic ter grozdne-
ga mošta, ki se prileže v tem delu leta in je 
nepogrešljiv na kostanjevih piknikih.

Pred kosilom je bilo dovolj časa, da so se 
člani med sabo pogovarjali. Obujali so spo-
mine na pretekle skupne aktivnosti ter se v 
mislih že zatekali k druženju ob koncu leta. 
Med udeleženci piknika je bilo tudi nekaj na 
novo pridruženih članov, ki so imeli možnost 
za pogovor s tistimi, ki so laringektomirani že 
več let. Takšna druženja so odlična za izme-
njavo mnenj, izkušenj, morda za podelitev 
kakšnega nasveta ali za spodbudne besede. 
Kar me je najbolj navdušilo, pa je pozitivna 
energija, ki jo takšno druženje vnese med 
svoje člane. Vsi so dobre volje, nasmejani 
in zagotovo odhajajo domov malenkost bolj 
optimistični. Sledilo je kosilo, preden pa smo 
jedli, smo čestitali še dvema članoma za 
njun okrogli jubilej. Meso je bilo super peče-
no in mislim, da smo se vsi pošteno najedli. 
Še kuža ni ostal lačen.

Po kosilu je bil ponovno čas za druženje in 
klepet, sama pa sem se odločila za sprehod 

okrog enega od ribnikov. Ko sem prišla na-
zaj, pa je bil na vrsti še pečen kostanj, ki smo 
ga pojedli v družbi prisrčnih ročno izdelanih 
pajkov izpod rok ustvarjalk ter ob glasbi ci-
ganov, ki so se mimo grede ustavili in zaigrali 
nekaj skladb za drobiž.

Dan se je prevešal že v pozen popoldan in 
napočil je čas za odhod. Vsi so me res lepo 

sprejeli, počutila sem se dobrodošlo. Ob 
odhodu pa sem dobila tudi vabilo, da se še 
kdaj pridružim na kakšnem od prihajajočih 
dogodkov.

Tako da, dragi moji člani DLS, hvala za lep 
dan in zagotovo se še vidimo!

Tina Dobelšek

Rački ribniki. (Foto: T. Dobelšek)
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Zlato poročena, čestitamo. Enako želimo čim več rožic, pa brez bodic. (Foto arhiv Hlaj)

VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE!
PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane in podporne člane na našo  

decembrsko prednovoletno srečanje, ki bo v 
v soboto, 16.12.2017 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 peščico sladkih dobrot  
ter obilo dobre volje.

Naše vrle in spretne delavničarke bodo letos za nas pripravile bogat ročnodelski srečolov, 
zato nam, ni potrebno letos poskrbeti za medsebojno obdarovanje. 

Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do, torka, 12.12.2017.
Poverjeniki:

 Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 Silvo Dvorjak: 041 – 828 – 363
 Branko Motoh: 041 – 371 – 452 Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
 Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154 Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška:
Danilo Papež

PK Obala Praznovanje zlate 
poroke23. septembra, ko je imelo društvo tradi-

cionalno letno srečanje na Zg. Jezerskem, 
sva bila midva povabljena na praznovanje 
zlate poroke naše dolgoletne članice Fa-
hire Hlaj in Črtomirja iz Kopra. Otroka in 
vnuka sta jima pripravila svečan poročni 
obred in nato rajanje v družbi ožjega so-
rodstva in prijateljev. Ob dveh popoldan 
sta se pripeljala v okrašenem avtomobilu 
kot mladoporočenca, imela sta zabavo, 
ki je nista pričakovala in verjetno ob skle-
nitvi zakonske zveze pred 50. leti nista 
imela. Praznovanje te obletnice tega mla-
dega para sedemdesetih let je bilo polno 
čustev, dobre hrane in glasbe, ki si jo je 
gospod Hlaj izbral sam ( Edith Piaf, The 
Beatles, Bjelo dugme, pa tudi bosansko 
kolo ni manjkalo). Tako kot se spodobi na 
porokah sta tudi zaplesala in imeli smo 
čast poslušati njuno vnukinjo, ki nam je 
zapela nekaj pesmi. 

Vse je bilo tako kot mora biti na tako lep 
dan in v imenu društva jima želimo veliko 
skupnih let, polnih zdravja in razumevanja, čimveč rožic in nič bodic. Andrejka in Branko Bubnič
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Srečanje PK Obala smo pripravili na 
dan, ko je potekala v tržaškem zalivu 49. 
Barkolana, jadralna regata, na kateri so 
postavili nov svetovni rekord z udeležbo 
2101 vpisanih jadrnic. Zmagala je itali-
janska posadka Spirit of Portopiccolo. 
Maxi Jena z Mitjo Kosmino in Gašper-
jem Vinčecom pa je zasedla drugo me-
sto. Mislim, da je to že 14. uvrstitev Ko-
smine na drugo mesto in s tem je dobil 
ime večno drugi, čeprav je tudi štirikrat 
zmagal. Pa še to, postal je tudi častni 
občan mesta Trst za svoj doprinos v ta 
šport in promocijo Barkolane. To je bilo 
povedano in zapisano za ljubitelje morja 
in jadranja.

Bila je nedelja, 8. oktober, lep, topel, 
sončen dan. Teden dni prej smo se 
dogovorili s člani, da se dobimo in or-
ganiziramo ogled škocjanskega zato-
ka. To je naravni rezervat v neposredni 
bližini mesta Koper. Toda žal, udeležba 
je bila skromna, a kljub temu smo lepo 
izpeljali zastavljeni cilj. Ogledali smo si 
rezervat, ki so ga pred kratkim obnovili in 
moram priznati, da zelo lepo. Že spreje-
mna zgradba naredi lep vtis. Zgrajena je 
iz lesa in ponuja bar, galerijo, razgledno 
teraso, trgovino s spominki in upravne 
prostore z dvorano. Zraven so sanitarni 
prostori z otroškimi igrali in prostornim 
parkiriščem za kolesa, avtomobile in av-
tobuse. Krožna pot, dolga 2,2 km nam 
ponuja več postankov oz. točk od koder 
lahko opazujemo življenje raznovrstnih 
ptic, vodnih žvali, konj, ter istrsko gove-
do, tako imenovan“boškarin“.

V razglednem stolpu, nekje na polovi-
ci poti, si lahko ogledamo tudi življenje 
pod vodo v zatoku. V objektu je tudi v 
sliki prikazano, kako je nastal zatok oz. 
kako se je razvijal Koper. Zatok je nastal 
z zasipavanjem morja, ki je obdajalo me-
sto Koper, vanj pa pritekala sladka voda 
reke Rižane in Badaševice , ki se meša 
s slano vodo morja in tako so ustvarje-
ni idealni pogoji za rast trstičja in drugih 
rastlin, ki dajo zaščito raznim pticam, ki 
prezimijo in se razmnožujejo v teh krajih.

Sprehod po Škocjanskem  
zatoku - naravnem rezervatu

Po prijetnem sprehodu, klepetu in ogle-
du smo se odpravili v Ankaran na nek-
danjo plažo, sv. Katerina, sedaj športno 
rekreacijski center Ankaran. Tu smo si 
ogledali se školjčno sipino, ki je nasta-
la, ko je Luka Koper poglabljala morsko 
dno ob drugem luškem pomolu.V go-
stilni smo si na prostem pod sončnimi 
žarki privoščili „pohodniško malico“ob 

klepetu o videnem in doživetju v rezer-
vatu, o delu in aktivnostih društva in o 
vsakodnevnih dogodkih. Čas je hitro mi-
nil v prijetni družbi in prišla je ura slove-
sa. Dogovorili smo se o prednovoletnem 
srečanju, si stisnili roke, dali poljubčke in 
ciao do naslednjič.

Branko in Andrejka Bubnič

Zatok je nastal z zasipanjem morja. (Foto B. Bubnič)

Člani PK-Obale so se na lep sončen dan odpravili v naravni rezervat. (Foto B. Bubnič)
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Vabilo na tradicionalno prednovoletno srečanje

Letos se dobimo 

v restavraciji Valmarin, Spodnje Škofije 18a, 

v petek 22. decembra ob 18h 
(na stari cesti Bivje-Ankaran, 700m od krožnega križišča)

Zato, vsi člani in podporni člani vljudno vabljeni na ta nepozabni večer.

Udeležbo potrdite na tel. št. 031 610 110 ali na e-pošto branko.bubnic@gmail.com
za PK Obalo: Branko Bubnič

Vabilo

Področni klub

Severne Primorske vabi

člane na 

prednovoletno srečanje, 

ki bo 9.12.21017 

s pričetkom ob 12 uri 

na turistični kmetiji 

Žorž » Na hribu« 

Slap pri Vipavi.

Vodja PK: Stane Fabjan

VABILO

Narava se odpravlja na spanje, mi pa na praznovanje. 
Spet je leto naokrog in čas je za  

prednovoletno srečanje,  
ki bo 9. 12. 2017 ob 12.00i uri  

v Gostišču Špolar v Mirni Peči, (tam kot lani).

S sabo prinesite obilo dobre volje  
in vsak član naj bi prinesel darilce  

najmanj 5-tih evrov (zavito).

Prijavite se v čimvečjem številu na tel:

Nikola tel: 070 755 663  ali 
Jože  041 760 142 

najkasneje do 05.12.2017

Vsem članom DLS želimo SREČNO ZDRAVO NOVO 
LETO  2018, 

Lep pozdrav Nikola in Ana

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

PK Severna 
Primorska
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PK Ljubljana

Kostanjev piknik v Loki
Pa smo dočakali!

Kaj vendar?

Kostanjev piknik in sončno vreme.

Ta stara na kitaro, ta mlada na klavir,
se je kuharica smejala,
ko je kuhala krompir. 

Tako je bilo včasih. Pa tudi mi smo se 
smejali, saj poleg kostanja, smo imeli 
presenečenje: dva glasbenika. Bila sta 
oče Jernej in sin Andrej, DVA GROZNI-
KA.

Bilo je lepo pa poleg krompirja še kaj. 

Res vam je lahko žal, če ste po pomoti 
ostali doma. Pa lep pozdrav iz Loke

Erika Ribaš

Dva Groznika. (Foto E. Ribaš)
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Vabilo
Področni klub PK-Ljubljane vljudno vabi svoje člane  

na vodeni obisk muzeja - Plečnikova hiša  
v soboto dne 9.12. 2017 s pričetkom ob 11 uri. 

Prijavite se lahko na na tel. DLS: 01 436-03-58 v času uradnih ur 

Milan Zajc gsm.:031 270 139

Marija Tomšič gsm: 031 885 557 
Za PK-Ljubljana: Marija Tomšič

VABILO

PK-LJUBLJANA vabi na prednovoletno srečanje, 

ki bo v soboto 23.12.2017 ob 13 uri 

v gostilni ZAJC, Mala loka 6, pri Domžalah.

Prijave sprejemamo na tel. DLS: 01 436-03-58 v času uradnih ur, 

Milan Zajc (št.:031 270 139) ali Mariji Tomšič (št.: 031 885 557)

Vabljeni!


